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1. Wprowadzenie. 

Program SCADA ASIX, wraz z wersją demo dla WAGO, zawiera moduły ułatwiające 
tworzenie aplikacji SCADA, w połączeniu ze sterownikami WAGO. Komunikacja ze 
sterownikami WAGO odbywa się za pomocą drivera WAGO, opartego na idei zmiennych 
sieciowych „ Network Variables ”. 

Oprogramowanie Asix4WAGO zawiera moduły wspomagające tworzenie aplikacji SCADA. 

• Kreator aplikacji SCADA dla WAGO. 

Kreator jest narzędziem wspomagającym tworzenie aplikacji. W łatwy sposób pozwala na 
zdefiniowanie kanałów komunikacyjnych do sterowników WAGO, w oparciu o protokół 
Nework Variables. Wykorzystując pliki wygenerowane przez oprogramowanie CoDeSys 
takie jak pliki.EXP i pliki.SYM_XML pozwala na automatyczne wygenerowanie bazy 
zmiennych zdefiniowanych przez programistę sterowników. Ponadto kreator konfiguruje 
system alarmów oparty na strategii alarmów WAGO. Buduje szkielet aplikacji 
zawierającej min.: Maską MENU, maski technologiczne, system trendów, tabele alarmów 
aktywnych i historycznych. Wypełnia katalog wzorców wzorcami wspomagającymi 
projektowanie wizualizacji systemów HVAC. Wzorcami umożliwiającymi sterowanie 
klimatem pomieszczenia, sterowanie żaluzjami, sterowanie oświetleniem i oświetleniem 
DALI. Ponadto zawiera wzorce usprawniające użycie harmonogramów w oparciu o 
gotowe struktury SCHDULER. 

 
• Generator bazy zmiennych. 

Generator bazy oparty na plikach *.SYM_XML i *.exp tworzonych przez programistę 
sterownika za pomocą oprogramowania CoDeSys. Wygenerowana baza zmiennych 
zawiera wszystkie zmienne użyte przez programistę sterownika. Zmienne w bazie są 
pogrupowane w trzech grupach. Grupę 1 stanowi nazwa kanału komunikacyjnego, grupę 
drugą nazwa struktury użytej w tym kanale i grupę trzeci a nazwa instancji stworzonej na 
bazie określonej struktury.  

 

• Wzorce elementów wizualizacji BMS. 

Zestaw wzorców odpowiadający strukturom zaimplementowanym w sterowniku WAGO. 
Wzorce stanowią komplementarną parę: blok programowy w sterowniku WAGO 
zbierający dane i realizujący algorytmy sterowania oraz powiązany z nim obiekt graficzny 
systemu Asix, prezentujący w czytelny sposób wszystkie informacje operatorowi i 
umożliwiający sterowanie nadrzędne. Parametryzacja obiektów Asix została w tym 
tandemie maksymalnie uproszczona. Sprowadza się ona do wyboru obiektu i wskazania 
jednym kliknięciem z rozwijanej listy instancji całej grupy zmiennych przynależnych do 
parametryzowanego obiektu. W niebyt odchodzi tradycyjne, żmudne przypisywanie 
pojedynczych zmiennych do różnych pól obiektu.  
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Przykład struktury wzorca as_stFilterMonitoring, który służy do monitorowania filtra 
powietrza, w oparciu o strukturę as_stFilterMonitoring. Poszczególne elementy wzorca są 
sparametryzowane na zmienne składowe wchodzące w skład danej struktury. 

 

Parametryzacja wzorca polega na podaniu nazwy instancji zdefiniowanej w oparciu o 
strukturę as_stFilterMonitoring 

 

Zmienne wygenerowane w Bazie Zmiennych dla struktury as_stFilterMonitoring  

Poniżej struktura as_stFilterMonitoring 

Kasowanie 
ostrzeżenia – xQuit 

Kolor czerwony  – 
xMaintenance 

Ostrzeżenie – xFilter Sygnalizacja ostrzeżenia 
– xMaintenance 
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• Aplikację ASIX4WAGO_BMS. 

Przykładowa aplikacja o nazwie ASIX4WAGO_BMS ilustruje sposób użycia 
gotowych elementów do wizualizacji obiektów typu BMS. Zobrazowane są centrale 
wentylacyjne, hala produkcyjne i pokoje pracowników. Wszystkie dane analogowe są 
archiwizowane. Historię można przeglądać za równo za pomocą wykresów na 
stacyjkach pomiarów analogowych jak i za pomocą modułu AsTrend. 
Skonfigurowany jest system alarmów. Aplikacja współpracuje z programem 
symulacyjnym w sterowniku WAGO, przybliżając realną pracę aplikacji. 

 

Okno startowe aplikacji ASIX4WAGO_ BMS  
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2. Kreator aplikacji – aplikacja w 5 szybkich krokach. 

2.1. Krok 1 – Deklaracja aplikacji. 

 

 
 
Z menu Plik wybieramy pozycję Nowa aplikacja - kreator 

 

Pojawia się okno, w którym deklarujemy katalog aplikacji. W opisanym przykładzie jest to 
katalog d:\Moja aplikacja. ( można oczywiście wskazać dowolny katalog jako katalog 
aplikacji ). Katalog roboczy pozostawiamy jako <Domyślny>. Jako język domyślny jest 
zaznaczony język polski.  

W kolejnych oknach wybieramy szablon aplikacji WAGO_ASIX i konfigurujemy stanowiska 
aplikacji 
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2.2. Krok 2 – Definicje kanałów komunikacyjnych i archiwów. 

Zakładka Serwer Danych pozwala na utworzenie pliku konfiguracyjnego Serwera Danych 
asix. Plik konfiguracyjny zawiera dane o zadeklarowanych kanałach komunikacyjnych i 
sposobie archiwizacji zmiennych. Pliki źródłowe dla generatora bazy zmiennych również 
zawiera plik konfiguracyjny. Plik konfiguracyjny serwera danych zapisany zostanie w 
katalogu aplikacji "d:\Moja aplikacja\DataServer\DataServer.xml" 
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Wybranie przycisku „Utwórz plik konfiguracyjny Serwera Danych” otwiera kolejne okno 
dialogowe. 

 

Dodawanie kanałów komunikacyjnych 

Klikając w znak „+” w polu położonym po lewej stronie okna dialogowego, możemy 
wprowadzić nazwę nowego kanału komunikacyjnego. 

Parametryzacja kanału przebiega w następujący sposób: 

1. Podajemy nr IP sterownika, z którym będziemy nawiązywać komunikację. Nr portu IP 
sterownika domyślnie przyjmuje wartość  1202. 

2. Wskazujemy nazwę pliku *****.SYM_XML, wygenerowanego prze CoDeSys dla 
danego sterownika. Plik może znajdować się w dowolnej lokalizacji na komputerze, 
zostanie bowiem w procesie generacji przepisany do katalogu aplikacji "d:\Moja 
aplikacja\DataServer\*****.SYM_XML". 

3. Wskazujemy plik z deklaracjami zmiennych sieciowy *****.EXP. Plik ten również 
zostanie przepisany do katalogu: "d:\Moja aplikacja\DataServer\*****.EXP" 

4. Podajemy identyfikator COB-ID przypisany do danych zmiennych sieciowych 
5. Zaznaczamy zgłaszanie alarmu przy braku komunikacji ze sterownikiem w tym kanale 

i ustalamy numer alarmu, Numer alarmu musi być unikalny dla całej aplikacji. 
6. Konfigurujemy ustawienia atrybutów zmiennych w bazie takich jak: częstość 

odświeżania ( domyślnie 1 s), nazwa archiwum ( domyślnie WAGOArch) i parametry 
archiwizacji ( domyślnie archiwum typu D, częstość archiwizacji 30 sekund). 

Czynności te powtarzamy dla każdego kanału. Po zdefiniowaniu parametrów wszystkich 
kanałów, przyciskiem „Zapisz i generuj” uruchamiamy proces konfiguracji kanałów 
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komunikacyjnych i generacji bazy zmiennych. Pojawienie się okna jak poniżej świadczy o 
pomyślnym zakończeniu tego procesu. 

 

  

2.3. Krok 3 – deklaracji systemu alarmów. 

Aby skonfigurować system alarmów wystarczy zaznaczyć opcję „Utwórz domenę alarmów 
dla WAGO”.   

 

System alarmów automatycznie wygeneruje teksty alarmów, zgodnie z przyjętą logiką 
domeny AlarmyWAGO. Opiera się ona na założeniu, że z każdej instancji będzie generowany 
alarm, o ile zwiera ona następujące zmienne: xError i wError_Status.  

Zmienna „xError” przyjmując wartość ”1” sygnalizuje wystąpienie alarmu w obrębie 
instancji.  
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Zmienna „wError_Status” zawiera numer typu alarmu, który aktualnie jest wygenerowany 
poprzez daną instancję. 

Tekst alarmu zawiera nazwę instancji i opis stosowny do wartości zmiennej 
„wError_Status”. 

Poniżej tabela zaimplementowanych tekstów alarmów: 

Lp. 
Wartość 
zmiennej  

wError_Status 
Opis EN Opis PL 

1 0 OK Stan OK. 

2 1 On Załączono 

3 2 Off Wyłączono 

4 3 Open Otwarto 

5 4 Closed Zamknięto 

6 5 Stop Stop 

7 6 Heating Grzanie 

8 7 Cooling Chłodzenie 

9 8 Min. fresh air Minimalna wartość świeżego powietrza 

10 9 Malfunction Awaria 

11 10 Error Pump Błąd pompy 

12 11 Main voltage off Główne napięcie zasilające wyłączone 

13 12 Emergency off Awaryjne wyłączenie 

14 13 Fire alarm Alarm pożarowy 

15 14 Frost monitor Czujnik przeciwzamrożeniowy 

16 15 Frost alarm Alarm przeciwzamrożeniowy 

17 16 Repair switch Wyłącznik serwisowy 

18 17 Motor protection switch Zabezpieczenia silnika  

19 18 No hot water Brak wody ciepłej 

20 19 V-belt Problem z paskiem klinowym 

21 20 Error fan Supply air Błąd z wentylatorem nawiewnym 

22 21 Error fan Exhaust air Błąd z wentylatorem wywiewnym 

23 22 Malfunction 1 Awaria 1 

24 23 Malfunction 2 Awaria 2 

25 24 Preflushing completed Proces przepłukania zakończony 

26 25 Preflushing of heating element Proces przepłukania nagrzewnicy 

27 26 Error Contactor contact Błąd stycznika 

28 27 Error Supply air damper Błąd z przepustnicą nawiewną 

29 28 Error Preflush Problem z przepłukaniem 

30 29 Error Safety chain Błąd linii bezpieczeństwa 

31 30 Condensation protection Ochrona przed kondensacją 

32 31 Chimney sweep function Załączenie maksymalnego grzania 

33 32 Overheating protection Zabezpieczenie przed przegrzaniem 

34 33 Error Valve Błąd zaworu 

35 34 Follow up time Praca uzupełniająca pompy 
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36 35 Manual operation Załączenie tryby ręcznego 

37 36 In motion W stanie ruchu 

38 37 Error Błąd 

39 38 Error FC Problem z przekształtnikiem częstotliwości 

40 39 Reference value exceeded Przekroczenie wartości referencyjnej 

41 40 Startup behaviour Rozruch 

42 41 Error Exhaust air damper Błąd z przepustnicą wywiewną 

43 42 Error Damper position Błąd odczytu pozycji przepustnicy 

44 43 Error RHE Błąd obrotowego wymiennika ciepła 

45 44 Differential pressure monitor Zabrudzony filtr 

46 45 Error Humidifier Błąd nawilżacza 

47 46 Error limit switch Błąd czujnika krańcowego 

48 47 Synchronisation Synchronizacja 

49 501 Offline Brak lampy     

50 502 Lamp Failure Lampa niesprawna 

51 503 Error Control Gear Balast niesprawny     

 

2.4. Krok 4 – Pozostałe ustawienia. 

W zakładce Pozostałe ustawienia możemy dołączyć do aplikacji standardowe wzorce, 
standardowe obrazki i standardowe dźwięki, używane najczęściej do sygnalizacji dźwiękowej 
w systemie alarmów. 

Zalecane ustawienie jest takie, jak na załączonym obrazku.  

UWGA! 

Opcje: Standardowe wzorce i standardowe obrazki dotyczą typowych szablonów aplikacji i 
nie mają wpływu na działanie aplikacji asix-WAGO. Kreator aplikacji asix-WAGO 
automatycznie dołączy do tworzonej aplikacji zestaw potrzebnych wzorców i obrazów. 
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2.5.  Krok 5 – Aplikacja gotowa do parametryzacji. 

 

 

Pojawienie się takiego komunikatu informuje, że szczęśliwie dotarliśmy do końca kreatora 
aplikacji. Pozostaje tyko wypełnić diagramy wizualizacji wzorcami, odpowiednio je 
sparametryzować i aplikacja gotowa.:) 

 

 

Okno architekta aplikacji asix7Evo.  
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3. Wzorce asixEvo i struktury WAGO. 

W oparciu o struktury wykorzystywane przy programowaniu sterowników WAGO, powstały 
biblioteki gotowych wzorców graficznych dla obsługi urządzeń najczęściej 
wykorzystywanych w automatyce budynkowej.  

Obejmują one następujące grupy urządzeń: 

• HVAC   - wzorce elementów central wentylacyjnych, 
• Klimat   - wzorce regulatorów sterujących klimatyzacją, 
• Oświetlenie - wzorce monitorujące i sterujące oświetleniem, 
• Żaluzje  - wzorce elementów sterujących żaluzjami, 
• Scheduler  - wzorce bloków harmonogramów czasowych. 

Wzorce stanowią komplementarną parę: blok programowy w sterowniku WAGO zbierający 
dane i realizujący algorytmy sterowania oraz powiązany z nim obiekt graficzny systemu Asix, 
prezentujący w czytelny sposób wszystkie informacje operatorowi i umożliwiający 
sterowanie nadrzędne.  

Parametryzacja obiektów Asix została w tym tandemie maksymalnie uproszczona. Sprowadza 
się ona do wyboru obiektu i wskazania jednym kliknięciem, z rozwijanej listy nazwy 
instancji, całej grupy zmiennych przynależnych do parametryzowanego obiektu. W niebyt 
odchodzi tradycyjne, żmudne przypisywanie pojedynczych zmiennych do różnych pól 
obiektu. Koniecznie też należy podkreślić, że cała baza zmiennych aplikacji BMS jest 
generowana automatycznie, w oparciu o treść programów poszczególnych sterowników 
WAGO.  

 

 

Przyjęta została konwencja nazywania wzorców zgodnie z nazwami odpowiadających 
struktur oprogramowania WAGO. 

Poniżej w tabeli zestawiono listę struktur WAGO i odpowiadającym im wzorcom pakietu 
Asix4WAGO.  

Instancje 

Zmienne 
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3.1. Wzorce HVAC. 

Lp Struktura WAGO Wzorzec asix 
1 as_stAntifreezeWater as_stAntifreezeWater.tplx                 
2 as_stContinousDamper as_stContinousDamper.tplx                 
3 as_stContinousDamper as_stContinousDamper_1.tplx               
4 as_stContinousDamper as_stContinousDamper_2.tplx               
5 as_stCoolingRegister as_stCoolingRegister.tplx                 
6 as_stFan_FC as_stFan_FC.tplx                          
7 as_stFan_FC as_stFan_FC1.tplx                         
8 as_stFan_xLevel as_stFan_xLevel.tplx                      
9 as_stFan_xLevel as_stFan_xLevel1.tplx                     

10 as_stFilterMonitoring as_stFilterMonitoring.tplx                
11 as_stHeatingRegister as_stHeatingRegister.tplx                 
12 as_stLimitSwitch as_stLimitSwitch.tplx                     
13 as_stManualON as_stManualON.tplx                        
14 as_stManualOnValue as_stManualOnValue.tplx                   
15 as_stFan_xLevel as_stManualLevel.tplx             
16 as_stManualOpen as_stManualOpen.tplx                      
17 as_stManualPumpValve as_stManualPumpValve.tplx                 
18 as_stManualValue as_stManualValue.tplx                     
19 as_stMeasurement as_stMeasurement.tplx                     
20 as_stMeasurement as_stMeasurement_Input.tplx               
21 as_stMeasurement as_stMeasurement_small.tplx               
22 as_stPlateHeatExchanger as_stPlateHeatExchanger.tplx              
23 as_stPlateHeatExchanger1 as_stHeatExchanger1.tplx              
24 as_stPressureSensor as_stPressureSensor.tplx                  
25 as_stPump as_stPump.tplx                            
26 as_stRotaryHeatExchanger as_stRotaryHeatExchanger.tplx             
27 as_stRunAroundCoil as_stRunAroundCoil.tplx                   
28 as_stRunAroundCoil as_stRunAroundCoil1.tplx                  
29 as_stSwitchAutoManual as_stSwitchAutoManual.tplx                
30 as_stThreeWayValve as_stThreeWayValve.tplx                   
31 as_stTwoPointDamper as_stTwoPointDamper.tplx                  
32 as_stTwoPointDamper as_stTwoPointDamper1.tplx                 
33 as_stValveAndPump as_stValveAndPump_Chlodnica.tplx          
34 as_stValveAndPump as_stValveAndPump_Nagrzewnica.tplx        
35 xButton xButton.tplx                              
36 xFrostMonitor xFrostMonitor.tplx                        
37 xPressureMonitor xPressureMonitor.tplx                     
38 xSignalLamp xSignalLamp.tplx                          
39 xSwitch xSwitch.tplx                              
40  Pomiar_analogowy.tplx                     
41  Pomiar_analogowy1.tplx                    
42  Dziura.tplx                               
43  Grzejnik.tplx                             
44  Kanal_wentylacyjny.tplx                   
45  Okno.tplx                                 
46  Okno_otwarte.tplx                         
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3.2. Wzorce Oświetlenie. 

Lp Struktura WAGO Wzorzec asix 
1 as_stDaliConstantLightControl as_stDaliConstantLightControl.tplx              
2 as_stDaliDimmDoubleButton as_stDaliDimmDoubleButton.tplx                  
3 as_stDaliDimmSingleButton as_stDaliDimmSingleButton.tplx                  
4 as_stMultiSensorType1/as_stMultiSensorType2 as_stDaliLightLevel.tplx                
5 as_stMultiSensorType1/as_stMultiSensorType2 as_stDaliLightLevel_small.tplx          
6 as_stMultiSensorType1/as_stMultiSensorType2 as_stDaliPIR.tplx                       
7 as_stMultiSensorType1/as_stMultiSensorType2 as_stDaliPIR_small.tplx                 
8 as_stDali_Module_ECG as_stDali_Module_ECG.tplx                       
9 as_stConstantLightControl as_stConstantLightControl.tplx                  

10 as_stDimmerDoubleSwitch as_stDimmerDoubleSwitch.tplx                    
11 as_stDimmerSingleSwitch as_stDimmerSingleSwitch.tplx                    
12 as_stLightLevel as_stLightLevel.tplx                            
13 as_stLightLevel as_stLightLevel_small.tplx                      
14 as_stPIR as_stPIR.tplx                                   
15 as_stPIR as_stPIR_small.tplx                             

16 as_stDaliConstantLightControl 
Przycisk_as_st_DaliConstantLightControle
r.tplx  

17 as_st_DaliDimmDoubleButton 
Przycisk_as_st_DaliDimmDoubleButton.tp
lx        

18 as_st_DaliDimmSingleButton Przycisk_as_st_DaliDimmSingleButton.tplx        
 

3.3. Wzorce Klimat. 

Lp Struktura WAGO Wzorzec asix 
1 as_st2PointSingleRoomController as_st2PointSingleRoomController.tplx           
2 as_stPIDSingleRoomController as_stPIDSingleRoomController.tplx              
3 as_stFan_FC as_stFan_FC_RoomController.tplx                
4 as_stFan_FC as_stFan_FC_RoomController1.tplx               
5 as_stFan_xLevel as_stFan_xLevel_RoomController.tplx            
6 as_stFan_xLevel as_stFan_xLevel_RoomController1.tplx           
7 as_stLightLevel as_stLightLevel_RoomController.tplx            
8 as_stConstantLightControl as_stConstantLightControl_RoomController.tplx  

 

3.4. Wzorce Żaluzje. 

Lp Struktura WAGO Wzorzec asix 
1 as_stSunblind Przycisk_as_stSunblind.tplx 
2 as_stSunblind_2 Przycisk_as_stSunblind_2.tplx 
3 as_stSunblind as_stSunblind.tplx 
4 as_stSunblind_2 as_stSunblind_2.tplx 
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3.5. Wzorce Scheduler. 

Lp Struktura WAGO Wzorzec asix 
1 Scheduler Przycisk_SCHEDULER.tplx          
2 SCH_PublicHoliday Przycisk_SCH_PublicHoliday.tplx  
3 SCH_Special_Period Przycisk_SCH_Special_Period.tplx 
4 SCH_Weelky Przycisk_SCH_Weelky.tplx         
5 Scheduler Scheduler.tplx                   
6 SCH_PublicHoliday SCH_PublicHoliday.tplx           
7 SCH_Special_Period SCH_Special_Period.tplx          
8 SCH_Weelky SCH_Weekly.tplx                  
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3.6. Opis wzorców HVAC – struktury proste. 

Wzorce odwzorowujące struktury proste pokazują wartość pojedynczej zmiennej.  
W przypadku zmiennych typu BOOL odwzorowują graficznie stan „0” lub „1” zmiennej 
podanej jako parametr w polu _Zmienna. 

3.6.1.  Wzorzec xButton.tlpx 

Wzorzec xButton.tlpx jest przyciskiem monostabilnym współpracującym z dowolna strukturą 
prostą typu BOOL. Przyciśnięty ustawia wartość zmiennej na „1”. Po puszczeniu przywraca 
wartość „0”. 

Wzorzec posiada parametry jak w tabeli poniżej. 

 

Znaczenie parametrów: 

• _Zmienna -  zmienna, której wartość będzie przełączana pomiędzy 0/1, 

• Obrazek_OFF -  obraz wyświetlany przy nienaciśniętym przycisku 
(domyślnie buton_Esc_off_jasnysz), 

• Obrazek_ON - obraz wyświetlany przy naciśniętym przycisku  
(domyślnie buton_Esc_on_jasnysz), 

• Pogrubienie - wpisanie dowolnego znaku powoduje pogrubienie napisu na  
przycisku, 

• Tekst_OFF - tekst wyświetlany przy nienaciśniętym przycisku 
(opisuje akcję do wykonania po naciśnięciu – domyślny tekst ON), 
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• Tekst_ON - tekst wyświetlany przy naciśniętym przycisku 
(opisuje akcję do wykonania po puszczeniu – domyślny tekst 
OFF). 

 

3.6.2. Wzorzec xSwitch.tplx 

Wzorzec xSwitch.tlpx jest przyciskiem dwustabilnym współpracującym z dowolna strukturą 
prostą typu BOOL. Przyciśnięty raz zmienia wartość zmiennej na przeciwną np.: „0” na „1”. 
Kolejne przyciśnięcie powoduje powrót do poprzedniej wartości. 

Wzorzec posiada parametry jak w tabeli poniżej. 

 

Znaczenie parametrów: 

• _Zmienna - zmienna, której wartość będzie przełączana pomiędzy 0/1, 

• Obrazek_OFF -  obraz wyświetlany przy nienaciśniętym przycisku (domyślnie 
buton_Esc_off_jasnysz), 

• Obrazek_ON - obraz wyświetlany przy naciśniętym przycisku (domyślnie 
buton_Esc_on_jasnysz), 

• Pogrubienie - wpisanie dowolnego znaku powoduje pogrubienie napisu na   
Przycisku, 

• Tekst_OFF - tekst wyświetlany przy nienaciśniętym przycisku 
(opisuje akcję do wykonania po naciśnięciu – domyślny tekst ON), 

• Tekst_ON - tekst wyświetlany przy naciśniętym przycisku  
(opisuje akcję do wykonania po puszczeniu – domyślny tekst 
OFF). 
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3.6.3. Wzorzec xSignalLamp.tplx 

Wzorzec xSignalLamp.tlpx jest lampką sygnalizacyjną wraz tekstem objaśniającym. 
Współpracuje z dowolna strukturą prostą typu BOOL. Lampka reaguje na zmianę wartości 
zmiennej zadeklarowanej w parametrze _Zmienna. W stanie „0” lampka jest zgaszona w 
kolorze szarym. W stanie 1 lampka przyjmuje domyślnie kolor zielony. Można zdefiniować 
również lampką w kolorze czerwonym lub żółtym. Należy wypełnić odpowiednio pole 
parametru ‘Lampka_czerwona”: lub „Lampka_żółta” dowolnym znakiem ( np.: x, tak, TAK). 

          

Wzorzec posiada parametry jak w tabeli poniżej. 

 

Znaczenie parametrów: 

• _Zmienna - zmienna, której wartość będzie sygnalizowana kolorem lampki. 
Wartość zmiennej = „0” - lampka szara. 

• Lampka _czerwona - wpisanie dowolnego znaku powoduje zapalenie lampki w 
kolorze czerwonym (domyślnie lampka w kolorze zielonym), 

• Lampka _zolta - wpisanie dowolnego znaku powoduje zapalenie lampki w kolorze 
żółtym (domyślnie lampka w kolorze zielonym), 

• Pogrubienie - wpisanie dowolnego znaku powoduje pogrubienie napisu, 

• Kolor_tekstu - kolor wyświetlanego tekstu (domyślna wartość - Czarny), 
• Opis - tekst wyświetlany obok lampki. 
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3.6.4. Wzorzec xFrostMonitor.tplx 

Wzorzec xFrostMonitor.tlpx jest sygnalizatorem zaszronienia, współpracującym z dowolną 
strukturą prostą typu BOOL. Ikona śnieżynki reaguje na zmianę wartości zmiennej 
zadeklarowanej w parametrze _Zmienna. W stanie „0” ikona śnieżynki jest zgaszona. 
W stanie 1 ikona śnieżynki przyjmuje kolor intensywnie biały i widoczny jest symbol 
„uwaga”.  

Wzorzec posiada parametry jak w tabeli poniżej. 

Znaczenie parametrów: 

• Zmienna - zmienna, której wartość będzie sygnalizowana ikoną śnieżynki. 
 

3.6.5. Wzorzec xPresureMonitor.tplx 

Wzorzec xFrostMonitor.tlpx jest sygnalizatorem ciśnienia, współpracującym z dowolną 
strukturą prostą typu BOOL. Ikona ciśnieniomierza reaguje na zmianę wartości zmiennej 
zadeklarowanej w parametrze _Zmienna. W stanie „0” ikona ciśnieniomierza jest w 
naturalnym kolorze, w stanie 1 ikona przyjmuje kolor czerwony i widoczny jest symbol 
„uwaga”. 

Wzorzec posiada parametry jak w tabeli poniżej. 

Znaczenie parametrów: 

• Zmienna - zmienna, której wartość będzie sygnalizowana. 
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3.6.6. Wzorzec Pomiar_analogowy. 

Wzorzec Pomiar_analogowy.tlpx służy do monitorowania wartości liczbowej z dowolnej 
struktury prostej typu BOOL, BYTE, INT, WORD, REAL, DINT, DWORD. Obszerna lista 
parametrów pozwala na konfigurację wyglądu obiektu na ekranie, daje możliwość 
wprowadzenie limitów, deklarację jednostki i opisu pomiaru, który pojawi się na stacyjce i w 
legendzie AsTrendu. 

 

Okno wprowadzania parametrów wzorca Pomiar_analogowy. 
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Znaczenie parametrów: 

• _Zmienna - nazwa zmiennej prostej zawierającej pomiar analogowy, 

• Jednostka - symbol jednostki pojawiającej się po prawej stronie wyświetlanej 
wartości (domyślnie wyświetlany jest znak %), 

• Kolor - kolor wyświetlanej wartości (domyślny kolor czarny), 

• Kolor tła - kolor tła wyświetlanej wartości (domyślny kolor jasny_szary), 

• Limit_HiHi - wartość limitu górnego krytycznego. Jeżeli wartość zmiennej 
przekroczy wartość wpisanego limitu, kolor tła wyświetlanej 
wartości zmieni się na czerwony, 

• Limit_Hi - wartość limitu górnego. Jeżeli wartość zmiennej przekroczy 
wartość wpisanego limitu, kolor tła wyświetlanej wartości zmieni 
się na żółty, 

• Limit_Lo - wartość limitu dolnego. Jeżeli wartość zmiennej będzie poniżej 
wartość wpisanego limitu, kolor tła wyświetlanej wartości zmieni 
się na żółty, 

• Limit_LoLo - wartość limitu dolnego krytycznego. Jeżeli wartość zmiennej 
będzie poniżej wartość wpisanego limitu, kolor tła wyświetlanej 
wartości zmieni się na czerwony, 

• Miejsca_po_przecinku – ilość wyświetlanych miejsc po przecinku (domyślnie 0). 
• Obrazek - ikona symbolizująca typ pomiaru. Do wyboru: termometr, 

manometr, śnieżynka, kropla wody, CO2. Ikony znajdują się w 
podkatalogu …\Images\ikony (domyślnie nie jest wybrany żadna 
ikona), 

• Opis - opis pomiaru, który pojawi się na stacyjce pomiaru i w legendzie 
trendów, 

• Ramka - wpisanie dowolnego znaku powoduje wyświetlenie pomiaru  w 
ramce, 

• Stacyjka - wpisanie dowolnego znaku powoduje uaktywnienie wyświetlenia 
stacyjki pomiarowej po kliknięciu myszą w  pomiaru wyświetlany 
na ekranie, 

• X - współrzędna X otwieranej stacyjki pomiaru (domyślnie X = 100), 
• Y - współrzędna Y otwieranej stacyjki pomiaru (domyślnie Y = 100), 
• Zakres_do - górna wartość zakresu pomiarowego. Wartość ma znaczenie dla 

prawidłowego wyświetlania wykresów, 
• Zakres_od - dolna wartość zakresu pomiarowego. Wartość ma znaczenie dla 

prawidłowego wyświetlania wykresów. 
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3.6.7. Wzorzec Pomiar_analogowy_Input. 

Wzorzec Pomiar_analogowy_Input.tlpx służy do monitorowania i zadawania wartości 
liczbowej z dowolnej struktury prostej typu BOOL, BYTE, INT, WORD, REAL, DINT, 
DWORD. Obszerna lista parametrów pozwala na konfigurację wyglądu obiektu na ekranie, 
daje możliwość wprowadzenie limitów, deklarację jednostki i opisu pomiaru, który pojawi się 
na stacyjce i w legendzie AsTrendu. 

 

 

 

 

Okno wprowadzania parametrów wzorca Pomiar_analogowy. 

 

Znaczenie parametrów jest takie samo jak dla wzorca Pomiar_analogowy. 
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3.7. Opis wzorców HVAC – struktury złożone. 

3.7.1. Wzorzec as_stAntifreezeWater.tplx 

Wzorzec służy do monitorowania temperatury zabezpieczenia przed zamrożeniem w oparciu 
o strukturę as_stAntifreezeWater. 

 

Parametryzacja wzorca polega na podaniu nazwy instancji zdefiniowanej w oparciu 
o strukturę as_stAntifreezeWater. 

 

Struktura as_stAntifreezeWater 

         

  

Kasowanie 
ostrzeżenia – xQuit 

Sygnalizacja 
ostrzeżenia – xWarning 
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3.7.2. Wzorzec as_stContinousDamper.tplx              

Wzorzec służy do monitorowania stanu klapy sterowanej w sposób ciągły. Wzorzec 
występuje w trzech odmianach graficznych. 

as_stContinousDamper  

 

as_stContinousDamper_1  

 

   as_stContinousDamper_2 

 

 

 

 

 

  

Parametryzacja wzorca polega na podaniu nazwy instancji zdefiniowanej w oparciu 
o strukturę as_stContinousDamper 

 

Struktura as_stContinousDamper 
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3.7.3. Wzorzec as_stCoolingRegister.tplx              

Wzorzec as_stCoolingRegister jest elementem składowym wzorca 
as_stValveAndPump_Chlodnica. 

 

 

  

Parametryzacja polega na podaniu nazwy instancji zdefiniowanej 
w oparciu o strukturę as_ stValveAndPump. 

 

Więcej informacji patrz wzorzec as_stValveAndPump_Chlodnica. 

 

3.7.4. Wzorzec as_stFan_FC.tplx     

Wzorzec służy do monitorowania i sterowania stanem wentylatora sterowanego w sposób 
ciągły. Wzorzec ten współpracuje ze strukturą as_stFan_FC. 

Parametryzacja wzorca polega na podaniu nazwy instancji zdefiniowanej w oparciu 
o strukturę as_stFan_FC. 
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Znaczenie parametrów: 

• Instancja  - nazwa instancji użytej w programie sterownika odwzorowującej 
pomiar analogowy w oparciu o strukturę as_stFac_FC. 

• Nawiew - wpisanie dowolnego znaku powoduje zmianę wyglądu ikony  
wentylatora na wentylator nawiewu – skierowany w prawo 
(domyślnie wentylator skierowany jest w lewo), 

• Wywiew - wpisanie dowolnego znaku powoduje zmianę wyglądu ikony  
wentylatora na wentylator wyciągowy – skierowany w górę 
(domyślnie wentylator skierowany jest w lewo. 

 
Struktura as_stFan_FC 

 

 

3.7.5. Wzorzec as_stFan_FC1.tplx  

Wzorzec as_stFan_FC1 jest elementem składowym wzorca as_stFan_FC, opartym o tą sama 
strukturę as_stFan_FC. Wzorzec może występować osobno na diagramie.  

Parametryzacja wzorca jest taka sama jak wzorca as_stFan_FC. 

Więcej informacji patrz w Wzorzec as_stFan_FC. 
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3.7.6. Wzorzec as_stFan_xLevel.tplx   

Wzorzec as_stFan_xLevel służy do monitorowania i sterowania stanem wentylatora 
wielobiegowego w oparciu o strukturę as_stFan_xLevel. 

Parametryzacja wzorca polega na podaniu nazwy instancji zdefiniowanej w oparciu 
o strukturę as_stFan_xLevel. 

 

Znaczenie parametrów: 

• Ilość_biegów - wybór ilości biegów dla monitorowanego wentylatora. 
Dopuszczalne wartości 1, 2, 3, 

• Instancja - nazwa instancji użytej w programie sterownika odwzorowującej 
pomiar analogowy w oparciu o strukturę as_stFan_xLevel. 

• Nawiew - wpisanie dowolnego znaku powoduje zmianę wyglądu ikony 
wentylatora na wentylator nawiewu – skierowany w prawo 
(domyślnie wentylator skierowany jest w lewo). 

• Wywiew - wpisanie dowolnego znaku powoduje zmianę wyglądu ikony 
wentylatora na wentylator wyciągowy – skierowany w górę 
(domyślnie wentylator skierowany jest w lewo). 
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Struktura as_stFAn_xLevel 

 

 

3.7.7. Wzorzec as_stFan_xLevel1.tplx                  

Wzorzec as_stFan_xLevel jest elementem składowym wzorca as_stFan_xLevel, opartym o tą 
samą strukturę as_stFan_xLevel. Wzorzec może występować osobno na diagramie. 

 

 

 

Parametryzacja wzorca jest taka sama jak wzorca as_stFan_xLevel 
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3.7.8. Wzorzec as_stFilterMonitoring.tplx    

Wzorzec as_stFilterMonitoring służy do monitorowania filtra powietrza w oparciu o strukturę 
as_stFilterMonitoring. 

Parametryzacja wzorca polega na podaniu nazwy instancji zdefiniowanej w oparciu o 
strukturę as_stFilterMonitoring. 

Struktura as_stFilterMonitoring 
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3.7.9. Wzorzec as_stHeatExchanger1.tplx  

Wzorzec as_stHeatExchanger1 jest pełnym wzorcem wymiennika krzyżowego. Składa się z 
elementów wymiennika opartego o strukturę as_stPlateHeatExchanger i elementów  
przepustnicy nawiewu opartych o strukturę as_stContinuousDamper. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Znaczenie parametrów: 

• a_PlateHeatExchanger_Instancja  - nazwa instancji wymiennika płytowego 
  użytej w programie sterownika, 

• b_ContinousDamperSupplyAir_Instancja - nazwa instancji przepustnicy nawiewu 
  użytej w programie sterownika, 
 

Struktura as_stPlateHeatExhanger 
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Struktura as_stContinuousDamper 

 

3.7.10. Wzorzec as_stHeatingRegister.tplx       

Wzorzec as_stHeatingRegister jest elementem składowym wzorca 
as_stValveAndPump_Nagrzewnica. 

 

 

 

 

Parametryzacja polega na podaniu nazwy instancji zdefiniowanej 
w oparciu o strukturę as_stVAlveAndPump. 

Więcej informacji patrz wzorzec as_stValveAndPump_Nagrzewnica 
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3.7.11. Wzorzec as_stLimitSwitch.tplx    

Wzorzec as_stLimitSwitch jest elementem składowym wzorca as_stTwoPointDamper. 
Wzorzec może występować osobno na diagramie. 

Parametryzacja polega na podaniu nazwy instancji zdefiniowanej w oparciu o strukturę 
as_stTwoPointDamper 

Więcej informacji patrz wzorzec as_stTwoPointDamper. 

 

3.7.12. Wzorzec as_stManualOnValue.tplx    

Wzorzec as_stManualOnValue jest elementem składowym wzorca as_stFan_FC opartym o tą 
samą strukturę as_stFan_FC. Wzorzec może występować osobno na diagramie. 

Parametryzacja wzorca jest taka sama jak wzorca as_stFan_FC.  

Więcej informacji patrz wzorzec as_stFan_FC. 

 

3.7.13. Wzorzec as_stManualLevel.tplx 

Wzorzec as_stManualLevel jest elementem składowym wzorca as_stFan_xLevel opartym o tą 
samą strukturę as_stFan_xLevel. Wzorzec może występować osobno na diagramie. 

 

    

 

 

Parametryzacja wzorca jest taka sama jak wzorca as_stFan_xLevel 

Więcej informacji patrz wzorzec as_stFan_xLevel. 
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3.7.14. Wzorzec as_stManualOpen.tplx      

Wzorzec as_stManualOpen jest elementem składowym wzorca as_stTwoPointDamper. 
Wzorzec może występować osobno na diagramie. 

Parametryzacja polega na podaniu nazwy instancji zdefiniowanej w oparciu o strukturę 

as_stTwoPointDamper. 

Więcej informacji patrz wzorzec as_stTwoPointDamper. 

 

3.7.15. Wzorzec as_stManualPumpValve.tplx   

Wzorzec as_stManualPumpValve jest elementem składowym wzorców 
as_stValveAndPump_Heating, as_stValveAndPump_Cooling, as_stRunAroundCoil, opartym 
o strukturę as_stValveAndPump. Wzorzec może występować osobno na diagramie. 

     
 

3.7.16. Wzorzec as_stManualValue.tplx    

Wzorzec as_stManualValue jest elementem składowym wzorca as_stContinuousDamper 
opartym o tą samą strukturę as_stContinuousDamper. Wzorzec może występować osobno na 
diagramie. 

3.7.17. Wzorzec as_stMeasurement.tplx, as_stMeasurment_small.tplx 
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Wzorzec as_stMeasurment.tlpx jest wzorcem obiektu, który służy do wyświetlania wartości 
pomiarów analogowych. Wzorzec as_stMeasurment_small.tlpx jest odpowiednikiem wzorca 
as_stMeasurment.tlpx o zmniejszonych rozmiarach. Wzorzec współpracuje ze strukturą 
as_stMeasurement. Obszerna lista parametrów pozwala na konfigurację wyglądu obiektu na 
ekranie, daje możliwość wprowadzenie limitów, deklarację jednostki i opisu pomiaru, który 
pojawi się na stacyjce i w legendzie AsTrendu. 

Struktura as_stMeasurment 

Wzorzec posiada rozbudowane okno do wprowadzania parametrów. 

Znaczenie parametrów: 
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• Instancja - nazwa instancji użytej w programie sterownika, odwzorowującej 
pomiar analogowy w oparciu o strukturę as_stMeasurment, 

• Jednostka - symbol jednostki pojawiającej się po prawej stronie wyświetlanej 
wartości (domyślnie wyświetlany jest znak %), 

• Kolor - kolor wyświetlanej wartości (domyślny kolor czarny), 

• Kolor tła - kolor tła wyświetlanej wartości (domyślny kolor jasny_szary), 

• Limit_HiHi - wartość limitu górnego krytycznego. Jeżeli wartość zmiennej 
przekroczy wartość wpisanego limitu, kolor tła wyświetlanej 
wartości zmieni się na czerwony, 

• Limit_Hi - wartość limitu górnego. Jeżeli wartość zmiennej przekroczy 
wartość wpisanego limitu, kolor tła wyświetlanej wartości zmieni 
się na żółty, 

• Limit_Lo - wartość limitu dolnego. Jeżeli wartość zmiennej będzie poniżej 
wartość wpisanego limitu, kolor tła wyświetlanej wartości zmieni 
się na żółty, 

• Limit_LoLo - wartość limitu dolnego krytycznego. Jeżeli wartość zmiennej 
będzie poniżej wartość wpisanego limitu, kolor tła wyświetlanej 
wartości zmieni się na czerwony, 

• Miejsca_po_przecinku – ilość wyświetlanych miejsc po przecinku (domyślnie 0) , 
• Obrazek - ikona symbolizująca typ pomiaru. Do wyboru: termometr, 

manometr, śnieżynka, kropla wody, CO2. Ikony znajdują się w 
podkatalogu …\Images\ikony (domyślnie nie jest wybrana żadna 
ikona), 

• Opis - opis pomiaru, który pojawi się na stacyjce pomiaru i w legendzie 
trendów, 

• Ramka - wpisanie dowolnego znaku powoduje wyświetlenie pomiaru w 
ramce, 

• Stacyjka - wpisanie dowolnego znaku powoduje uaktywnienie wyświetlenia 
stacyjki pomiarowej po kliknięciu myszą w pomiar wyświetlany 
na ekranie, 

• X - współrzędna X otwieranej stacyjki pomiaru (domyślnie X = 100) 
• Y - współrzędna Y otwieranej stacyjki pomiaru (domyślnie Y = 100) 
• Zakres_do - górna wartość zakresu pomiarowego. Wartość ma znaczenie dla 

prawidłowego wyświetlania wykresów. 
• Zakres_od - dolna wartość zakresu pomiarowego. Wartość ma znaczenie dla 

prawidłowego wyświetlania wykresów. 
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3.7.18. Wzorzec as_stMeasurement_Input.tplx 

Wzorzec as_stMeasurment_Input.tlpx jest wzorcem obiektu, który służy do wyświetlania i 
zadawania wartości pomiarów analogowych. Współpracuje ze strukturą as_stMeasurement. 
Obszerna lista parametrów pozwala na konfigurację wyglądu obiektu na ekranie, daje 
możliwość wprowadzenie limitów, deklarację jednostki i opisu pomiaru, który pojawi się na 
stacyjce i w legendzie AsTrendu. 

Wzorzec posiada rozbudowane okno do wprowadzania parametrów. 

 

Znaczenie parametrów jest takie samo jak dla wzorca as_stMeasurement. 
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3.7.19. Wzorzec as_stPlateHeatExchanger.tplx  

Wzorzec as_stPlateHeatExchanger jest pełnym wzorcem wymiennika płytowego. Składa się z 
elementów wymiennika opartego o strukturę as_stPlateHeatExchanger i elementów dwóch 
przepustnic opartych o strukturę as_stContinuousDamper, odpowiednio dla powietrza 
nawiewu i powietrza wywiewu. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Znaczenie parametrów: 

• a_PlateHeatExchanger_Instancja  - nazwa instancji wymiennika płytowego 
  użytej w programie sterownika, 

• b_ContinousDamperSupplyAir_Instancja - nazwa instancji przepustnicy nawiewu 
  użytej w programie sterownika, 

• c_ContinousDamperExhaustAir_Instancja- nazwa instancji przepustnicy wywiewu 
  użytej w programie sterownika. 

Struktura as_stPlateHeatExhanger 
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Struktura as_stContinuousDamper 

 

3.7.20. Wzorzec as_stPump.tplx   

Wzorzec as_stPump jest elementem składowym wzorców as_stValveAndPump_ 
Nagrzewnica, as_stValveAndPump_Chlodnica, as_stRunAroundCoil, opartym o strukturę 
as_stValveAndPump. Wzorzec może występować osobno na diagramie. 

 

 

 

 

 

  

 

 

Znaczenie parametrów: 

• Chłodzenie -  parametr zmienia kolor pompy na zielono-niebieski do użycia w 
zestawie z chłodnicą. Wystarcza wpisanie dowolnego znaku w 
polu parametru. (domyślna wartość zielono-oliwkowa do użycia w 
zestawie z nagrzewnicą), 

• Instancja - nazwa instancji odwzorowującej pompę w oparciu o strukturę  
as_stValveAndPump, 

• Pompa_w_dół - wpisanie dowolnego znaku w polu parametru powoduje zmianę 
ikony pompy na skierowaną w dół (domyślnie pompa skierowana 
w górę). 
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3.7.21. Wzorzec as_stRotaryHeatExchanger.tplx   

Wzorzec as_stRotaryHeatExchanger jest pełnym wzorcem wymiennika płytowego. Składa się 
z elementów wymiennika opartego o strukturę as_stRotaryHeatExchanger i elementów 
dwóch przepustnic opartych o strukturę as_stTwoPointDamper odpowiednio dla powietrza 
nawiewu i powietrza wywiewu. 

Struktura as_stRotaryHeatExchanger 

Znaczenie parametrów: 

• a_PlateHeatExchanger_Instancja  - nazwa instancji wymiennika obrotowego 
  użytej w programie sterownika  

• b_TwoPointDamperSupplyAir_Instancja - nazwa instancji przepustnicy nawiewu 
  użytej w programie sterownika  

• c_TwoPointDamperExhaustAir_Instancja- nazwa instancji przepustnicy nawiewu 
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3.7.22. Wzorzec as_stRunAroundCoil.tplx 

Wzorzec as_stRunAroundCoil jest pełnym wzorcem wymiennika glikolowego. Składa się z 
elementów wymiennika opartego o strukturę as_stRunAroundCoil, wzorca zaworu 
trzydrogowego as_stThreeWayValve, wzorca pompy obiegowej as_stPump i wzorca stacyjki 
sterującej as_stManualPumpValve. Wszystkie elementy składowe są parametryzowane 
wspólnie w jednym oknie dialogowym. 

Struktura as_stRunAroundCoil 

Struktura as_stValveAndPump 

 

Znaczenie parametrów: 

• a_RoundAroundCoilr_Instancja - nazwa instancji wymiennika glikolowego 
użytej w programie sterownika, 

• b_ValveAndPump_Instancja - nazwa instancji pompy, zaworu i stacyjki  
sterującej użytej w programie sterownika. 
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3.7.23. Wzorzec as_stRunAroundCoil1.tplx      

Wzorzec as_stRunAroundCoil1 jest składowym wzorca wymiennika glikolowego 
as_stRunAroundCoil. Składa się z elementów wymiennika opartego o strukturę 
as_stRunAroundCoil. Wzorzec może występować osobno na diagramie. 

 

Struktura as_stRunAroundCoil 

 

Znaczenie parametrów: 

• Instancja - nazwa instancji wymiennika glikolowego użytej w programie 
sterownika w oparciu o strukturę as_stRunAroundCoil.  
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3.7.24. Wzorzec as_stSwitchAutoManual.tplx    

Wzorzec as_stSwitchAutoManual jest wzorcem służącym do wyboru trybu pracy, opartym o 
strukturę as_stSwitchAutoManual. 

                
  Struktura as_stSwitchAutoManual. 

 

Znaczenie parametrów: 

• Instancja - nazwa instancji odwzorowującej wybór trybu pracy, użytej  
w programie sterownika, w oparciu o strukturę 
as_stSwitchAutoManual 

 

 

3.7.25. Wzorzec as_stThreeWayValve.tplx    

Wzorzec as_stThreeWayValve jest wzorcem zaworu trzydrogowego opartym o strukturę 
as_stValveAndPump. Wzorzec jest składowym wzorca wymiennika glikolowego 
as_stRunAroundCoil, wzorca as_stValveAndPump_Chlodnica oraz as_stValveAndPump_ 
Nagrzewnica. Wzorzec może występować osobno na diagramie. 
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    Struktura as_stValveAndPump 

Znaczenie parametrów: 

• Instancja - nazwa instancji odwzorowującej zawór w oparciu o strukturę 
as_stValveAndPump, 

• Chłodzenie - parametr zmienia kolor zaworu na zielono-niebieski do użycia  
w zestawie z chłodnicą. Wystarcza wpisanie dowolnego znaku  
w polu parametru. (domyślna wartość zielono-oliwkowa do użycia 
w zestawie z nagrzewnicą). 

 

 

 

3.7.26. Wzorzec as_stTwoPointDamper.tplx     

Wzorzec as_stTwoPointDamper jest pełnym wzorcem zasuwy wywiewu w oparciu  
o strukturę as_stTwoPointDamper Wzorzec służy do monitorowania i sterowania stanem 
zasuwy. Składa się z wzorców as_stTwoPointDamper1, as_stLimitSwitch oraz 
as_stManualOpen. 



Asix4WAGO - BMS 
 

 
48 

Struktura as_stTwoPointDamper 

 

Znaczenie parametrów: 

• Instancja - nazwa instancji odwzorowującej zasuwę w oparciu o strukturę 
as_stValveAndPump 

• Nawiew - wpisanie dowolnego znaku powoduje zmianę wyglądu ikony 
zasuwy na zasuwę nawiewu (z niebieskiego na jasno-niebieski).  

 

 

3.7.27. Wzorzec as_stTwoPointDamper1.tplx     

Wzorzec as_stTwoPointDamper1 jest składowym wzorca as_stTwoPointDamper, w oparciu o 
strukturę as_stTwoPointDamper. Wzorzec może występować osobno na diagramie.  

Znaczenie parametrów jest takie samo jak dla wzorca as_stTwoPointDamper 
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3.7.28. Wzorzec as_stValveAndPump_Chlodnica.tplx     

Wzorzec w oparciu o strukturę as_stValveAndPump służy do monitorowania i sterowania 
stanu chłodnicy. Składa się z następujących wzorców: as_stCoolingRegister, wzorca pompy 
obiegowej as_stPump, wzorca stacyjki sterującej as_stManualPumpValve, wzorca zaworu 
trzydrogowego as_stThreeWayValve. Wszystkie elementy składowe są parametryzowane 
wspólnie w jednym oknie dialogowym. 

 

 

Znaczenie parametrów: 

• Instancja -  nazwa instancji chłodnicy  
użytej w programie sterownika. 

 

 

3.7.29. Wzorzec as_stValveAndPump_Nagrzewnica.tplx    

Wzorzec as_stValveAndPump_Nagrzewnica oparty jest o strukturę as_stValveAndPump, 
Wzorzec służy do monitorowania i sterowania stanem nagrzewnicy. W jego skład wchodzą 
następujące wzorce: wzorzec as_stHeatingRegister, wzorca pompy obiegowej as_stPump, 
wzorca stacyjki sterującej as_stManualPumpValve, wzorca zaworu trzydrogowego 
as_stThreeWayValve. Wszystkie elementy składowe są parametryzowane wspólnie w jednym 
oknie dialogowym. 
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Znaczenie parametrów: 

• Instancja - nazwa instancji nagrzewnicy użytej  
w programie sterownika. 
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3.8. Opis wzorców OŚWIETLENIE  

3.8.1. Wzorzec as_stConstantLightControl.tplx  

Wzorzec as_stConstantLightControl jest wzorcem służącym do monitorowania i sterowania 
natężeniem oświetlenia w oparciu o strukturę as_stConstantLightControl. Wzorzec 
zastosowany w aplikacji wyświetla aktualną wartość natężenia światła oraz pozwala na 
włączanie/ wyłączanie oświetlenia, zablokowanie sterowania oświetleniem, określenie 
zadanej wartości za pomocą: suwaka, wpisania wartości w odpowiednie pole oraz przycisków 
„+” i „-„ oraz obrazuje zadziałanie czujnika obecności. 

Sterowanie załączaniem/ wyłączaniem oświetlenia odbywa się za pomocą różnych bitów 
sława kontrolnego wControl. 

Wszystkie elementy składowe są parametryzowane wspólnie w jednym oknie dialogowym. 

Struktura as_stConstantLightControl 

 

Znaczenie parametrów: 

• Instancja - nazwa instancji użytej w programie sterownika w oparciu o 
strukturę as_stConstantLightControl, 

• Zakres - górna wartość zakresu pomiarowego. Wartość ma znaczenie dla 
prawidłowego wyświetlania suwaka, (wartość domyślna 1000). 
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3.8.2. Wzorzec as_stDali_Module_ECG.tplx 

Wzorzec as_stDali_Module_ECG oparty jest o strukturę as_stDali_Module_ECG. Służy do 
monitorowania natężenia oświetlenia oraz sygnalizowania uszkodzenia oprawy oświetlenia.  

Monitorowanie natężenia odbywa się poprzez wyświetlenie pomiaru oraz zmianę koloru 
lampki – od jasno do ciemno żółtej. Uszkodzenie oprawy sygnalizowane jest poprzez 
czerwony kolor ikony lampki. Ponadto wyświetlany jest komunikat w przypadku braku 
lampy, niesprawnej lampy oraz uszkodzenia balastu. 

Kliknięcie w pomiar powoduje otwarcie stacyjki danego pomiaru. 

Struktura as_stDali_Module_ECG 

 

Znaczenie parametrów: 

• Instancja - nazwa instancji użytej w programie sterownika w oparciu   o 
strukturę as_stDali_Module_ECG, 

• NrOprawy - określenie numeru monitorowanej oprawy (możliwe 64). 
 

 

3.8.3. Wzorzec as_stDaliConstanLightControl.tplx, 
Przycisk_ as_stDaliConstanLightControl.tplx 

Wzorzec as_stDaliConstanLightControl jest wzorcem służącym do monitorowania i 
sterowania natężeniem oświetlenia. Jego funkcjonalność jest analogiczna jak wzorca 
as_stConstantLightControl, jednak oparty jest on na innej strukturze - 
as_stDaliConstanLightControl. 



Asix4WAGO - BMS 
 

 
53 

Struktura as_stDaliConstanLightControl 

 

Znaczenie parametrów: 

• Instancja - nazwa instancji użytej w programie sterownika w oparciu   
o strukturę as_stConstantLightControl, 

• Zakres - górna wartość zakresu pomiarowego. Wartość ma znaczenie dla 
prawidłowego wyświetlania suwaka, (wartość domyślna 1000). 

Z wzorcem as_stDaliConstanLightControl powiązany jest wzorzec Przycisk_ 
as_stDaliConstanLightControl. Przycisk służy do wywołania stacyjki opartej na wzorcu 
as_stDaliConstanLightControl. 

Wzorzec posiada te same parametry co wzorzec as_stDaliConstanLightControl oraz 
dodatkowo parametr Opis – wyrażenie wpisane w tym polu wyświetla się obok przycisku. 
Wzorzec oparty jest na tej samej strukturze co as_stDaliConstanLightControl. 
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3.8.4. Wzorzec as_stDaliDimmDoubleButton.tplx, 
Przycisk_as_stDaliDimmDoubleButton.tplx 

Wzorzec as_stDaliDimmDoubleButton, oparty jest na strukturze 
as_stDaliDimmDoubleButton. Wzorzec zastosowany w aplikacji wyświetla aktualną wartość 
natężenia światła oraz pozwala na włączanie/ wyłączanie oświetlenia, określenie zadanej 
wartości za pomocą: suwaka, wpisania wartości w odpowiednie pole oraz za pomocą 
przycisków „+” i „-”.  
Sterowanie załączaniem/ wyłączaniem oświetlenia odbywa się za pomocą różnych bitów 
słowa kontrolnego wControl. 

Struktura as_stDaliDimmDoubleButton 

 

Znaczenie parametrów: 

• Instancja - nazwa instancji użytej w programie sterownika w oparciu 
o strukturę as_stDaliDimmDoubleButton, 

• Zakres - górna wartość zakresu pomiarowego. Wartość ma znaczenie dla 
prawidłowego wyświetlania suwaka, (wartość domyślna 1000). 

Z wzorcem as_stDaliDimmDoubleButton powiązany jest wzorzec Przycisk_ 
as_stDaliDimmDoubleButton. Przycisk służy do wywołania stacyjki opartej na wzorcu 
as_stDaliDimmDoubleButton.   
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Wzorzec posiada te same parametry co wzorzec as_stDaliDimmDoubleButton oraz 
dodatkowo parametr Opis – wyrażenie wpisane w tym polu wyświetla się obok przycisku. 
Wzorzec oparty jest na tej samej strukturze as_stDaliDimmDoubleButton. 

 

3.8.5. Wzorzec as_stDaliDimmSingleButton.tplx, 
Przycisk_as_stDaliDimmSingleButton.tplx 

Wzorzec as_stDaliDimmSingleButton oparty jest na strukturze as_stDaliDimmSingleButton. 
Użyty w aplikacji wyświetla aktualną wartość natężenia światła oraz pozwala na włączanie/ 
wyłączanie oświetlenia, określenie zadanej wartości za pomocą: suwaka, wpisania wartości w 
odpowiednie pole oraz za pomocą przycisków „+” i „-”.  

Od wzorca as_stDaliDimmDoubleButton różni się tym, że sterowanie załączaniem/ 
wyłączaniem oświetlenia odbywa się za pomocą jednego bitu słowa kontrolnego wControl. 

Struktura as_stDaliDimmSingleButton 

 

Znaczenie parametrów: 

• Instancja - nazwa instancji użytej w programie sterownika w oparciu  
o strukturę as_stDaliDimmSingleButton  

• Zakres - górna wartość zakresu pomiarowego. Wartość ma znaczenie dla 
prawidłowego wyświetlania suwaka, (wartość domyślna 1000). 

Z wzorcem as_stDaliDimmSingleButton powiązany jest wzorzec Przycisk_ 
as_stDaliDimmSingleButton. Przycisk służy do wywołania stacyjki opartej na wzorcu 
as_stDaliDimmSingleButton. 
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Wzorzec posiada te same parametry co wzorzec as_stDaliDimmSingleButton oraz dodatkowo 
parametr Opis – wyrażenie wpisane w tym polu wyświetla się obok przycisku. Wzorzec 
oparty jest na tej samej strukturze co as_stDaliDimmSingleButton. 

 
 

3.8.6. Wzorzec as_stDaliLatchingRelay.tplx 

Wzorzec as_stDaliLatchingRelay oparty na strukturze as_stDaliLatchingRelay. Zastosowany 
w aplikacji wyświetla aktualną wartość natężenia światła oraz pozwala na włączanie/ 
wyłączanie oświetlenia.  

Struktura as_stDaliLatchingRelay 

 

Znaczenie parametrów: 

• Instancja - nazwa instancji użytej w programie sterownika w oparciu 
o strukturę as_stDaliLatchingRelay 

• Zakres - górna wartość zakresu pomiarowego. Wartość ma znaczenie dla 
prawidłowego wyświetlania suwaka, (wartość domyślna 1000). 
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3.8.7. Wzorzec as_stDaliLightLevel.tplx, as_stDaliLightLevel_small.tplx 

Wzorzec as_stDaliLightLevel służy do monitorowania wartości pomiarów natężenia 
oświetlenia. Monitorowanie natężenia odbywa się poprzez wyświetlenie pomiaru oraz zmianę 
koloru lampki wraz ze wzrostem natężenia – od blado-żółtej do intensywnie-żółtej. 

Wzorzec as_stDaliLightLevel_small jest odpowiednikiem wzorca as_stDaliLightLevel o 
zmniejszonych rozmiarach.  

Wzorce oparte są na strukturze as_stMultiSensorType1 lub as_stMultiSensorType2. Obie 
struktury zamiennie współpracują z tym wzorcem. 

Struktura as_stMultiSensorType1 

 

 

Struktura as_stMultiSensorType2 

 

 

Znaczenie parametrów: 

• Instancja - nazwa instancji użytej w programie sterownika w oparciu 
o strukturę as_stMultiSensorType1 lub as_stMultiSensorType2. 

• Zakres - górna wartość zakresu pomiarowego. Wartość ma znaczenie dla 
prawidłowego wyświetlania suwaka, (wartość domyślna 1000). 
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3.8.8. Wzorzec as_stDaliPIR.tplx, as_stDaliPIR_small.tplx 

Wzorzec as_stDaliPIR jest wykorzystywany jest do monitorowania pracy czujnika. 

Wzorzec as_stDaliPIR_small jest odpowiednikiem wzorca as_stDaliPIR o zmniejszonych 
rozmiarach.  

Wzorce oparte są na strukturze as_stMultiSensorType1 lub as_stMultiSensorType2. Obie 
struktury zamiennie współpracują z tym wzorcem 

 

 

Struktura as_stMultiSensorType1 

 

 

Struktura as_stMultiSensorType2 

 

Znaczenie parametrów: 

• Instancja - nazwa instancji użytej w programie sterownika w oparciu 
o strukturę as_stMultiSensorType1 lub as_stMultiSensorType2. 
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3.8.9. Wzorzec as_stDaliSwitchOnOff.tplx 

Wzorzec as_stDaliSwitchOnOff zastosowany w aplikacji wyświetla aktualną wartość 
natężenia światła oraz pozwala na włączanie/wyłączanie oświetlenia. Sterowanie 
załączeniem/ wyłączeniem oświetlenia, w odróżnieniu od wzorca as_stDaliLatchingRelay 
odbywa się z wykorzystaniem różnych bitów. Oparty jest na strukturze 
as_stDaliSwitchOnOff. 

 

Struktura as_stDaliSwitchOnOff 

 

Znaczenie parametrów: 

• Instancja - nazwa instancji użytej w programie sterownika w oparciu 
o strukturę as_stDaliSwitchOnOff, 

• Zakres - górna wartość zakresu pomiarowego. Wartość ma znaczenie dla 
prawidłowego wyświetlania suwaka (wartość domyślna 1000). 

 
 

3.8.10. Wzorzec as_stDimmerDoubleSwitch.tplx 

Wzorzec as_stDimmerDoubleSwitch, oparty jest na strukturze as_stDimmerDoubleSwitch. 
Użyty w aplikacji wyświetla aktualną wartość natężenia światła oraz pozwala na włączanie/ 
wyłączanie oświetlenia, określenie zadanej wartości za pomocą: suwaka, wpisania wartości w 
odpowiednie pole oraz za pomocą przycisków „+” i „-”.  
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Sterowanie załączaniem/ wyłączaniem oświetlenia odbywa się za pomocą różnych bitów. 

Struktura as_stDimmerDoubleSwitch 

 

Znaczenie parametrów: 

• Instancja - nazwa instancji użytej w programie sterownika w oparciu 
o strukturę as_stDimmerDoubleSwitch, 

• Zakres - górna wartość zakresu pomiarowego. Wartość ma znaczenie dla 
prawidłowego wyświetlania suwaka (wartość domyślna 1000). 

 

 

3.8.11. Wzorzec as_stDimmerSingleSwitch.tplx 

Wzorzec as_stDimmerSingleSwitch oparty jest na strukturze as_stDimmerSingleSwitch. 
Wzorzec zastosowany w aplikacji wyświetla aktualną wartość natężenia światła oraz pozwala 
na włączanie/ wyłączanie oświetlenia, określenie zadanej wartości za pomocą: suwaka, 
wpisania wartości w odpowiednie pole oraz za pomocą przycisków „+” i „-”.  

Od wzorca as_stDimmerDoubleSwitch różni się tym, że sterowanie załączaniem/ 
wyłączaniem oświetlenia odbywa się za pomocą jednego bitu słowa kontrolnego wControl. 
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Struktura as_stDimmerSingleSwitch 

 

Znaczenie parametrów: 

• Instancja - nazwa instancji użytej w programie sterownika w oparciu 
o strukturę as_stDimmerSingleSwitch 

• Zakres - górna wartość zakresu pomiarowego. Wartość ma znaczenie dla 
prawidłowego wyświetlania suwaka (wartość domyślna 1000). 

 

 

3.8.12. Wzorzec as_stLightLevel.tplx, as_stLightLevel_small 

Wzorzec as_stLightLevel służy do monitorowania wartości pomiarów natężenia oświetlenia. 
Monitorowanie natężenia odbywa się poprzez wyświetlenie pomiaru oraz zmianę koloru 
lampki wraz ze wzrostem natężenia – od blado-żółtej do intensywnie-żółtej. 

Wzorzec as_stLightLevel _small jest odpowiednikiem wzorca as_stLightLevel o 
zmniejszonych rozmiarach. Wzorce oparte są na strukturze as_stLightLevel. 
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Znaczenie parametrów: 

• Instancja - nazwa instancji użytej w programie sterownika w oparciu 
o strukturę as_stLightLevel 

• Zakres - górna wartość zakresu pomiarowego. Wartość ma znaczenie dla 
prawidłowego wyświetlania suwaka (wartość domyślna 1000). 

 

 

3.8.13. Wzorzec as_stPIR.tplx, as_stPIR_small 

Wzorzec as_stPIR jest wykorzystywany jest do monitorowania pracy czujnika. Oparty jest na 
strukturze as_PIR. 

Wzorzec as_stPIR_small jest odpowiednikiem wzorca as_stPIR o zmniejszonych rozmiarach. 

Struktura as_stPIR 

 

Znaczenie parametrów: 

• Instancja - nazwa instancji użytej w programie sterownika w oparciu 
o strukturę as_stPIR 
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3.9. Opis wzorców KLIMAT 

3.9.1. Wzorzec as_st2PointSingleRoomController.tplx  

Wzorzec as_st2PointSingleRoomController oparty jest na strukturze 
as_st2PointSingleRoomController. Użyty w aplikacji służy do monitorowania i sterowania 
pracą klimatyzacji zadeklarowanego pomieszczenia.  

Część górna informuje o aktualnym trybie pracy – jednym z trzech oraz sygnalizuje 
załączenie ogrzewania lub otwarcie okna.  

W części dolnej dostępne są następujące sterowania: 
• wybór pracy klimatyzacji – automatyczny lub manualny, 
• załączanie i wyłączanie chłodzenia lub ogrzewania – w przypadku wyboru 

manualnego trybu pracy, 
• zadawanie temperatury w pomieszczeniu – w przypadku włączeniu przycisku 

„zadawanie SCADA”, ciemnoniebieski kolor przycisku sygnalizuje o załączeniu danej 
opcji. 

Wszystkie powyższe statusy są zwizualizowane, wraz z aktualną temperaturą pomieszczenia 
oraz temperatura zadaną z panelu przez użytkownika pomieszczenia. 

Wszystkie elementy składowe są parametryzowane wspólnie w jednym oknie dialogowym. 
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Znaczenie parametrów: 

• Instancja - nazwa instancji użytej w programie sterownika w oparciu 
o strukturę as_st2PointSingleRoomController. 

 
Struktura as_st2PointSingleRoomController 

 

3.9.2. Wzorzec as_stConstantLightControl_RoomController.tplx 

Wzorzec as_stConstantLightControl_RoomController oparty jest na strukturze 
as_stConstantLightControl. Wzorzec umożliwia monitorowanie poziomu oświetlenia, 
zadawanie pożądanej wartości oraz opcję blokowania tej funkcjonalności. 

Struktura as_stConstantLightControl 

 

Znaczenie parametrów: 
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• Instancja - nazwa instancji użytej w programie sterownika w oparciu 
o strukturę as_stConstantLightControl, 

• Zakres - górna wartość zakresu pomiarowego. Wartość ma znaczenie dla 
prawidłowego wyświetlania suwaka (wartość domyślna 1000). 

 

3.9.3. Wzorzec as_stFan_FC_RoomController.tplx 

Wzorzec as_stFan_FC_RoomController oparty jest na strukturze as_stFan_FC. Monitoruje 
aktualne użycie wentylatora (procentowo), sygnalizuje błędy poprzez zmianę koloru ikony 
wentylatora na czerwony oraz steruje pracą wentylator poprzez załączanie/ wyłączanie 
możliwości sterowania manualnego, wpisywanie pożądanej wartości użycia wentylatora – po 
załączeniu trybu manualnego. 

Struktura as_stFan_FC 
 

 

 

Znaczenie parametrów: 

• Instancja - nazwa instancji użytej w programie sterownika w oparciu 
o strukturę as_stFan_FC 
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3.9.4. Wzorzec as_stFan_FC_RoomController1.tplx 

Wzorzec as_stFan_FC_RoomController1 oparty jest o strukturę as_stFan_FC,. Pozwala na 
monitorowanie stopnia załączenia wentylatora (procentowo), sygnalizuje błędy oraz 
umożliwia ich kasowanie.  

Parametryzacja wzorca odbywa się analogicznie jak wzorca as_stFan_FC_RoomController. 

 

 

3.9.5. Wzorzec as_stFan_xLevel_RoomController.tplx  

Wzorzec as_stFan_xLevel_RoomController oparty jest na strukturze s_stFan_xLevel. 
Wyświetla aktualny bieg wentylatora, sygnalizuje błędy poprzez zmianę koloru ikony 
wentylatora na czerwony oraz umożliwia sterowanie pracą wentylator poprzez załączanie/ 
wyłączanie sterowania manualnego, wpisywanie pożądanej wartości użycia wentylatora – po 
załączeniu trybu manualnego.  

Parametryzacja wzorca odbywa się poprzez wpisanie nazwy instancji użytej w programie 
sterownika. 
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Struktura as_stFan_xLevel 

 

3.9.6. Wzorzec as_stFan_xLevel_RoomController1.tplx  

Wzorzec as_stFan_xLevel_RoomController1 oparty jest na strukturze s_stFan_xLevel. 
Wzorzec pozwala na wyświetlenie aktualnego biegu wentylatora, określenie trybu pracy 
(nawiew, wywiew, wyciąg) sygnalizację błędów oraz ich kasowanie. 

Znaczenie parametrów: 

• Instancja - nazwa instancji odwzorowującej w oparciu o strukturę 
as_stFan_xLevel, 
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3.9.7. Wzorzec as_stLightLevel_RoomController.tplx  

Wzorzec as_stLightLevel_RoomController oparty jest na strukturze as_stLightLevel. Służy 
do monitorowania wartości pomiarów natężenia oświetlenia. Monitorowanie natężenia 
odbywa się poprzez wyświetlenie pomiaru oraz zmianę koloru lampki wraz ze wzrostem 
natężenia – od jasno do ciemnożółtej. 

Struktura as_stLightLevel 

Wzorzec parametryzowany jest analogicznie jak inne wzorce służące do pomiaru oświetlenia 
- poprzez wpisanie nazwy instancji użytej w programie sterownika oraz określenie 
dopuszczalnego zakresu 

 

 

 

3.9.8. Wzorzec as_stPIDSingleRoomController.tplx  

Wzorzec as_stPIDSingleRoomController oparty jest na strukturze 
s_stPIDSingleRoomController. Użyty w aplikacji pozwala na monitorowanie i sterowanie w 
sposób ciągły pracą klimatyzacja zadeklarowanego pomieszczenia, sygnalizuje stan 
kaloryfera i otwarcia okna.  

Zawiera funkcjonalność taką jak wzorzec as_st2PointSingleRoomController oraz dodatkowo 
monitoruje stopień chłodzenia/ ogrzewania (procentowo) i umożliwia sterowanie tymi 
wartościami. 
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Struktura s_stPIDSingleRoomController 

 

 

Parametryzacja wzorca odbywa się poprzez wpisanie nazwy instancji użytej w programie 
sterownika. 
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3.10. Opis wzorców ŻALUZJE 

3.10.1. Wzorzec as_stSunblind.tplx, Przycisk_as_stSunblind.tplx 

Wzorzec as_stSunblind oparty jest na strukturze as_stSunblind. Wzorzec monitoruje stopień 
zamknięcia żaluzji, 0 % - żaluzja otwarta. 

 

Struktura as_stSunblind 

 

 

Znaczenie parametrów: 

• Instancja - nazwa instancji użytej w programie sterownika w oparciu  
o strukturę as_stSunblind, 

• Opis - opis pomiaru, który pojawi się na stacyjce pomiaru, 

• Stacyjka - wpisanie dowolnego znaku powoduje uaktywnienie wyświetlenia 
stacyjki pomiarowej po kliknięciu myszą w pomiar wyświetlany 
na ekranie, 

• X - współrzędna X otwieranej stacyjki pomiaru (domyślnie X = 100), 
• Y - współrzędna Y otwieranej stacyjki pomiaru (domyślnie Y = 100). 
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Z wzorcem as_stSunblind powiązany jest wzorzec Przycisk_ as_stSunblind. Przycisk służy 
do wywołania stacyjki opartej na wzorcu as_stSunblind. 

Wzorzec posiada te same parametry co wzorzec as_stDal as_stSunblind oraz dodatkowo 
parametr Opis – wyrażenie wpisane w tym polu wyświetla się obok przycisku. Wzorzec 
oparty jest na strukturze as_stSunblind. 
 

 

3.10.2. Wzorzec as_stSunblind_2.tplx 

Wzorzec as_stSunblind_2 oparty jest na strukturze as_stSunblind_2. Wzorzec monitoruje 
stopień zamknięcia żaluzji i lameli oraz umożliwia sterowanie tymi wartościami. 

Struktura as_stSunblind_2 
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Znaczenie parametrów: 

• Instancja - nazwa instancji użytej w programie sterownika w oparciu  
o strukturę as_stSunblind_2, 

• Opis - opis pomiaru, który pojawi się na stacyjce pomiaru, 

• Stacyjka - wpisanie dowolnego znaku powoduje uaktywnienie wyświetlenia 
stacyjki pomiarowej po kliknięciu myszą w pomiar wyświetlany 
na ekranie, 

• X - współrzędna X otwieranej stacyjki pomiaru (domyślnie X = 100), 
• Y - współrzędna Y otwieranej stacyjki pomiaru (domyślnie Y = 100). 

 

Z wzorcem as_stSunblind_2 powiązany jest wzorzec Przycisk_ as_stSunblind_2. Przycisk 
służy do wywołania stacyjki opartej na wzorcu as_stSunblind_2. 

Wzorzec posiada te same parametry co wzorzec as_stDal as_stSunblind_2 oraz dodatkowo 
parametr Opis – wyrażenie wpisane w tym polu wyświetla się obok przycisku. Wzorzec 
oparty jest na strukturze as_stSunblind_2. 
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3.11. Opis wzorców HARMONOGRAMY 

3.11.1. Wzorzec SCH_PublicHoliday.tplx    

Wzorzec SCH_PublicHoliday oparty jest na strukturze SCH_PublicHoliday. Został 
przystosowany do polskiego kalendarza - dodane zostały święta „Trzeci maja” i „Święto 
niepodległości” poprzez użycie 2 z 5 dostępnych dni dodatkowych. Służy do aktywowania w 
kalendarzu zaznaczonych świąt. 

Wzorzec ma nadrzędny charakter nad wzorcami SCH_Weekly, SCH_Special_Period i 
podrzędny w stosunku do opcji „Impreza” na wzorcu Scheduler. Wchodzi w skład wzorca 
Scheduler, może być również użyty samodzielnie. 

 
Struktura SCH_PublicHoliday 
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Parametryzacja wzorca odbywa się poprzez wpisanie nazwy instancji użytej w programie 
sterownika. 

 

 

Z wzorcem SCH_PublicHoliday powiązany jest wzorzec Przycisk_SCH_PublicHoliday. 
Przycisk służy do wywołania diagramu opartego na wzorcu SCH_PublicHoliday. 

Wzorzec sparametryzowany jest w taki sam sposób jak wzorzec SCH_PublicHoliday, oparty 
jest również na tej samej strukturze. 

 
 

3.11.2. Wzorzec SCH_Special_Period.tplx, Przycisk_ SCH_Special_Period.tplx 

Wzorzec SCH_Special_Period oparty jest na strukturze SCH_Special_Period. Służy do 
inicjowania zdarzeń w określonym przedziale czasowym. 

Wzorzec ma nadrzędny charakter nad wzorcem SCH_Weekly,i podrzędny w stosunku do 
SCH_PublicHoliday i opcji „impreza”. Wzorzec wchodzi w skład wzorca Scheduler, może 
być również użyty samodzielnie. 

 

Parametryzacja wzorca odbywa się poprzez wpisanie nazwy instancji użytej w programie 
sterownika. 
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Struktura SCH_Special_Period 

Z wzorcem SCH_Special_Period powiązany jest wzorzec Przycisk_ SCH_Special_Period. 
Przycisk służy do wywołania diagramu opartego na wzorcu SCH_Special_Period. 

Wzorzec posiada ten sam parametr co wzorzec  SCH_Special_Period, oparty jest również na 
tej samej strukturze. 

 

3.11.3. Wzorzec SCH_Weekly.tplx, Przycisk_SCH_Weekly.tplx 

Wzorzec SCH_Weekly oparty jest na strukturze SCH_Weekly. Służy do inicjowania zdarzeń 
w trybie tygodniowym. 

Ma najniższy priorytet spośród wzorców z grupy Harmonogramy. Wzorzec wchodzi w skład 
wzorca Scheduler, może być również użyty samodzielnie. 
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Struktura SCH_Weekly 

Parametryzacja wzorca odbywa się poprzez wpisanie nazwy instancji użytej w programie 
sterownika. 

 

 

Z wzorcem SCH_Weekly powiązany jest wzorzec Przycisk_SCH_Weekly. Przycisk służy 
do wywołania diagramu opartego na wzorcu SCH_Weekly. 

Wzorzec sparametryzowany jest w taki sam sposób jak wzorzec SCH_Weekly, oparty jest 
również na tej samej strukturze. 
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3.11.4. Wzorzec Scheduler.tplx, Przycisk_SCHEDULER.tplx 

Wzorzec Scheduler oparty jest na strukturze Scheduler. Złożony jest ze wzorców 
SCH_Weekly, SCH_Special_Period, SCH_PublicHoliday oraz dodatkowo zawiera pola 
obsługujące opcje „Impreza”, która jest nadrzędna w stosunku do reszty, maksymalny czas 
trwania zdarzenia wynosi 60 minut. 

 

 

 

 

Struktura Scheduler 
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Znaczenie parametrów: 

• Instancja - nazwa instancji użytej w programie sterownika w oparciu 
o strukturę Scheduler, 

• Instancja_PublicHoliday – nazwa instancji użytej w programie sterownika w oparciu 
o strukturę SCH_PublicHoliday, 

• xParty - nazwa zmiennej odpowiadająca za parametryzację pól dla opcji 
„Impreza” 

 

Z wzorcem Scheduler powiązany jest wzorzec Przycisk_SCHEDULER. Przycisk służy do 
wywołania diagramu opartego na wzorcu Scheduler. 

Parametry dla wzorca Przycisk_SCHEDULER są analogiczne jak dla wzorca Scheduler, 
dodatkowo wprowadzony został Parametr Opis, informujący jakiej jednostki dotyczy dany 
harmonogram.  
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