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Pos: 7 /D okumentati on allgemein/Gliederungsel emente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc @ 21808 @  @ 1 
 

 
Pos: 8 /Alle Serien (Allgemeine M odul e)/Überschriften für  all e Serien/Hi nweis  zur Dokumentation/Hinweise zur D okumentation - Ü berschrift 1 @ 4\mod_1237987661750_6.doc @ 29027 @ 1 @ 1 
 

1 Wskazówki dotyczące dokumentacji 
Pos: 9 /Alle Serien (Allgemeine M odul e)/Hinweise zur Dokumentation/Hi nweis : Dokumentation aufbewahr en @ 4\mod_1237987339812_6.doc @ 29024 @  @ 1 
 

Wskazówka 

 

Zachować dokumentację! 

Niniejsza dokumentacja jest częścią wyrobu. Dlatego należy ją 

przechowywać wraz z urządzeniem przez cały czas jego użytkowania. 

Dokumentację tę należy przekazać kolejnemu właścicielowi lub 

użytkownikowi urządzenia. Należy również zapewnić aktualizację 

dokumentacji o pojawiające uzupełnienia. 

 
Pos: 10 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Hi nweise zur D okumentati on/Gültigkeitsbereich D okumentation Koppler/C ontroll er 750- xxxx, ohne Variantenangabe @ 4\mod_1239095911562_6.doc  @ 30109 @ 2 @ 1 
 

1.1 Zakres obowiązywania 

Niniejsza dokumentacja odnosi się do następującego urządzenia: 

„Programowalny sterownik sieciowy ETHERNET“ 750-880, 750-880/025-000, 

750-880/025-001. 

Pos: 11 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Hi nweise zur D okumentati on/Hi nweise/Achtung: Hinweis zur D okumentati on Koppl er-/Controll er 750- xxxx @ 4\mod_1239095964296_6.doc  @ 30117 @  @ 1 
 

Urządzenie „Programowalny sterownik sieciowy ETHERNET” 750-880, 750-

880/025-000, 750-880/025-001 wolno instalować i stosować wyłącznie zgodnie 

ze zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi oraz w opisie WAGO-

I/O-SYSTEM 750. 

UWAGA 

 

Należy przestrzegać wskazówek dotyczących zasilania dla WAGO-I/O-

SYSTEM 750! 

Oprócz niniejszej instrukcji obsługi należy zapoznać się z opisem WAGO-

I/O-SYSTEM 750 do pobrania ze strony www.wago.com. Zawarte są tam 

ważne informacje na temat separacji potencjałów, zasilania systemowego 

oraz przepisów dotyczących zasilania. 

 
Pos : 12.1 /All e Seri en ( Allgemei ne Module)/Hi nweise zur D okumentati on/Urheberschutz ausführlich @ 4\mod_1235565145234_6.doc @ 27690 @ 2 @ 1 
 

1.2 Prawa autorskie 

Niniejsza dokumentacja wraz ze wszystkimi zawartymi w niej ilustracjami jest 

chroniona prawami autorskimi. Wszelkie zastosowanie niniejszej dokumentacji 

niezgodne z przepisami prawa autorskiego jest zabronione. Reprodukcja, 

tłumaczenie na inne języki, jak również archiwizacja elektroniczna i 

fototechniczna i modyfikacja wymagają pisemnej zgody ze strony firmy WAGO 

Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Minden. Nieprzestrzeganie tego zalecenia 

upoważnia do wnoszenia roszczeń odszkodowawczych. 

Pos: 12.2 /Dokumentation allgemei n/Glieder ungselemente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc  @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 12.3 /All e Seri en ( Allgemei ne Module)/Hi nweise zur D okumentati on/Symbole @ 3\mod_1217394197593_6.doc  @ 21008 @ 2 @ 1 
 

1.3 Symbole 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

 

Ostrzeżenie przed obrażeniami ciała! 

Oznacza bezpośrednie zagrożenie, wiążące się z dużym 

ryzykiem śmierci lub poważnych obrażeń ciała. 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

 

Ostrzeżenie przed obrażeniami ciała spowodowanymi przez 

prąd elektryczny! 

Oznacza bezpośrednie zagrożenie, wiążące się z dużym 

ryzykiem śmierci lub poważnych obrażeń ciała. 

OSTRZEŻENIE 

 

Ostrzeżenie przed obrażeniami ciała! 

Oznacza możliwe zagrożenie, wiążące się z umiarkowanym 

ryzykiem śmierci lub poważnych obrażeń ciała. 

OSTRZEŻENIE 

 

Ostrzeżenie przed obrażeniami ciała! 

Oznacza możliwe zagrożenie, wiążące się z niewielkim 

ryzykiem lekkich lub średnio lekkich obrażeń ciała. 

UWAGA 

 

Ostrzeżenie przed szkodami materialnymi! 

Oznacza możliwe zagrożenie, wiążące się ze szkodami 

materialnymi. 

Wyładowania 

elektrostatyczne 

 

Ostrzeżenie przed szkodami materialnymi w następstwie 

wyładowań elektrostatycznych! 

Oznacza możliwe zagrożenie, którego skutkiem mogą być 

szkody materialne. 

Wskazówka 

 

Ważna wskazówka! 

Oznacza możliwość nieprawidłowego funkcjonowania, która 

jednak nie pociąga za sobą szkód materialnych. 

Informacja 

 

Pozostałe informacje 

Odsyła do dalszych informacji, niestanowiących istotnej części 

dokumentacji (np. do informacji zawartych na stronie www). 

 

Pos: 12.4 /Dokumentation allgemei n/Glieder ungselemente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc  @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 12.5 /All e Seri en ( Allgemei ne Module)/Hi nweise zur D okumentati on/Zahlensysteme @ 3\mod_1221059454015_6.doc  @ 21709 @ 2 @ 1 
 

1.4 Zastosowane systemy liczbowe 

Tabela 1: Zastosowane systemy liczbowe 

system liczbowy przykład uwaga 

dziesiętny 100 zwykły zapis 

szestnastkowy 0x64 notacja szesnastkowa 

binarny '100' 

'0110.0100' 

zapis w apostrofach,  

półbajt oddzielony kropką 

 

Pos: 12.6 /All e Seri en ( Allgemei ne Module)/Hi nweise zur D okumentati on/Schriftkonventi onen @ 3\mod_1221059521437_6.doc @ 21712 @ 2 @ 1 
 

1.5 Sposoby zapisu 

Tabela 2: Sposoby zapisu 

krój 

czcionki 

znaczenie 

kursywa Nazwy ścieżek i plików są zapisywane kursywą, np.:  

C:\Programy\WAGO-I/O-CHECK 

Menu Punkty menu są wyboldowane, np.:  

Zapisz 

> Znak „większy od“ między dwiema nazwami oznacza wybór 

określonego punktu menu, np.:  

Plik > Nowy 

Wprowa- 

dzanie 

danych 

Nazwy pól do wprowadzania lub wyboru danych są przedstawiane 

pogrubioną czcionką, np.:  

Początek zakresu pomiarowego 

„Wartość“ Wartości wprowadzane lub wybierane są zapisywane w cudzysłowie, 

np.:  

W polu Początek wartości pomiarowych wprowadź wartość  

„4 mA“. 

[Przycisk] Nazwy przycisków znajdujących się w polach dialogowych są 

przedstawione pogrubioną czcionką i ujęte są w nawias kwadratowy, 

np.:  

[Wprowadzanie] 

[Klawisz] Nazwy klawiszy na klawiaturze są przedstawione pogrubioną 

czcionką i ujęte są w nawias kwadratowy, np.:  

[F5] 

 

Pos: 13 /D okumentation allgemei n/Glieder ungselemente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc  @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 14 /All e Seri en (Allgemei ne Module)/Ü berschrif ten für alle Serien/Wichtige Erläuterungen/Wichtige Erläuter ungen - Überschrift 1 @ 4\mod_1241428899156_6.doc  @ 32169 @ 1 @ 1 
 

2 Ważne objaśnienia 
 
Pos : 15.1 /All e Seri en ( Allgemei ne Module)/Wichtige Erläuterungen/Einl eitung Wichtige Erläuterungen @ 3 \mod_1221059818031_6.doc @ 21715 @  @ 1 
 

Rozdział ten zawiera wyłącznie zestawienie najważniejszych zasad 

bezpieczeństwa oraz wskazówek. Zostaną one przytoczone również w 

poszczególnych rozdziałach. W celu ochrony przed obrażeniami oraz 

zapobiegania uszkodzeniom urządzeń konieczne jest staranne zapoznanie się ze 

wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa i ich przestrzeganie. 

Pos: 15.2 /All e Seri en ( Allgemei ne Module)/Ü berschriften für alle Serien/Wichtige Erläuter ungen/Rechtliche Gr undl agen - Ü berschrift  2 @ 3\mod_1221060626343_6.doc  @ 21724 @ 2 @ 1 
 

2.1 Podstawy prawne 
Pos: 15.3 /All e Seri en ( Allgemei ne Module)/Wichtige Erläuterungen/Änderungsvor behalt - Ü berschrift  3 und Inhalt  @ 3\mod_1221060036484_6.doc  @ 21718 @ 3 @ 1 
 

2.1.1 Zastrzeżenie prawa do zmian technicznych 

Firma WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG zastrzega sobie prawo do zmian, 

wynikających z postępu technicznego. W przypadku udzielania patentu lub 

ochrony wzoru użytkowego wszystkie prawa są zastrzeżone dla WAGO 

Kontakttechnik GmbH & Co. KG. Wyroby obce są wymieniane bez podawania 

informacji o prawach patentowych. Dlatego nie można wykluczyć istnienia tego 

rodzaju praw. 

Pos: 15.4 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Wichtige Erläuterungen/Personalqualifi kation 750- xxxx @ 3\mod_1224061208046_6.doc @ 24061 @ 3 @ 1 
 

2.1.2 Kwalifikacje personelu 

Wszystkie prace przy urządzenianiach z serii 750 mogą być wykonywane 

wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków z odpowiednią wiedzą fachową 

w zakresie techniki automatyzacji. Osoby te muszą znać aktualne normy i 

wytyczne dotyczące urządzeń oraz otoczenia automatyzacji. 

Wszelkie ingerencje w układ sterowania wolno wykonywać wyłącznie 

specjalistom, dysponującym odpowiednią wiedzą z zakresu programowania PLC. 

Pos: 15.5 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Wichtige Erläuterungen/Bes timmungsgemäße Verwendung 750- xxxx @ 3\mod_1224064151234_6.doc @ 24068 @ 3 @ 1 
 

2.1.3 Stosowanie serii 750 zgodne z przeznaczeniem 

Interfejsy sieciowe, sterowniki sieciowe oraz moduły I/O modularnego systemu o 

nazwie WAGO-I/O-SYSTEM 750 służą do odczytu sygnałów dwustanowych i 

analogowych z czujników i wystawiania ich dla elementów wykonawczych lub 

przesyłania do nadrzędnych układów sterowania. Przy użyciu programowalnych 

sterowników sieciowych możliwe jest ich (wstępne) przetwarzanie. 

Urządzenia należy stosować w otoczeniu roboczym o stopniu ochrony IP20. 

Charaktryzuje sie ono ochroną przed dotykiem oraz wnikaniem ciał stałych o 

wielkości do 12,5 mm, lecz brakiem ochrony przed wnikaniem wody. Dlatego też 

używanie komponentów w otoczeniu wilgotnym lub zakurzonym jest 

niedozwolone, o ile nie podano inaczej. 

Używanie urządzeń z serii 750 w pomieszczeniach mieszkalnych bez 

dodatkowych środków jest dozwolone tylko wówczas, gdy spełniają one 

wymagania dotyczące granic emisji (emisje zakłóceń) zgodnie z EN 61000-6-3. 

Odpowiednie informacje znajdują się w rozdziale „WAGO-I/O-SYSTEM 750“  
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„Opis systemu“  „Dane techniczne“ podręcznika dotyczącego zastosowanych 

interfejsów/sterowników sieciowych. 

Zastosowanie WAGO-I/O-SYSTEM 750 w przestrzeniach zagrożonych 

wybuchem wymaga specjalnej obudowy ochronnej zgodnie z dyrektywą 

94/9/WE. Dodatkowo należy pamiętać, że konieczne jest uzyskanie świadectwa 

badania typu, potwierdzającego prawidłowy montaż systemu w obudowie lub 

szafie rozdzielczej. 

Pos: 15.6 /All e Seri en ( Allgemei ne Module)/Wichtige Erläuterungen/Technischer Zustand der Geräte -  Überschrift 3 und Inhalt @ 3\mod_1221060446109_6.doc @ 21721 @ 3 @ 1 
 

2.1.4 Stan techniczny urządzeń 

Urządzenia są dostarczane na potrzeby danego zastosowania, z fabrycznie 

skonfigurowanym osprzętem i oprogramowaniem. Wszystkie zmiany w zakresie 

osprzętu i oprogramowania oraz zastosowanie urządzeń niezgodne z ich 

przeznaczeniem prowadzą do wyłączenia odpowiedzialności firmy WAGO 

Kontakttechnik GmbH & Co. KG. 

Prośby i zapytania dotyczące zmiany konfiguracji lub nowej konfiguracji osprzętu 

i oprogramowania należy kierować do firmy WAGO Kontakttechnik GmbH & 

Co. KG. 

Pos: 15.7 /Dokumentation allgemei n/Glieder ungselemente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc  @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 15.8 /All e Seri en ( Allgemei ne Module)/Ü berschriften für alle Serien/Wichtige Erläuter ungen/Sicherheitshinweise - Überschrift 2 @ 6\mod_1260180299987_6.doc  @ 46722 @ 2 @ 1 
 

2.2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 
Pos: 15.9 /All e Seri en ( Allgemei ne Module)/Wichtige Erläuterungen/Sicherheitshinweise/Einl eitung Sicherheitshinweise H ardware @ 6\mod_1260180170493_6.doc  @ 46719 @  @ 1 
 

Przy zabudowie urządzenia w instalacji oraz w trakcie jego instalacji należy 

przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa: 

Pos: 15.10.1 /Alle Serien (Allgemeine M odul e)/Wichtige Erläuter ungen/Sicherheitshinweise/Gefahr/Gefahr:  Nicht an Geräten unter Spannung ar beiten! @ 6\mod_1260180365327_6.doc @ 46726 @  @ 1 
 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

 

Nie pracować przy urządzeniach znajdujących się pod 

napięciem! 

Przed rozpoczęciem montażu, usuwania usterek lub prac 

konserwacyjnych należy zawsze odłączać urządzenie od 

zasilania. 

 
Pos: 15.10.2 /Serie 750 ( WAGO-I/O- SYSTEM)/Wichtig e Erl äuter ung en/Sicher hei tshi nweise/Gefahr/Gefahr: Einbau 0750- xxxx nur i n Gehäusen, Schränken oder el ektrischen Betriebsräumen! @ 6\mod_1260180556692_6.doc  @ 46730 @  @ 1 
 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

 

Montaż wyłącznie w obudowach, szafach lub rozdzielniach 

elektrycznych! 

Urządzenia wchodzące w skład WAGO-I/O-SYSTEM 750 są 

otwartymi urządzeniami elektrycznym. Wolno je zabudowywać 

wyłącznie w obudowach, szafach lub rozdzielniach 

elektrycznych. Dostęp do nich powinien być możliwy 

wyłącznie dla personelu fachowego posiadającego odpowiedni 

kluczyk lub narzędzie. 

 
Pos: 15.10.3 /Alle Serien (Allgemeine M odul e)/Wichtige Erläuter ungen/Sicherheitshinweise/Gefahr/Gefahr:  Unfall verhütungsvorsc hriften beachten! @ 6\mod_1260180657000_6.doc  @ 46734 @  @ 1 
 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

 

Przestrzegać przepisów dotyczących zapobiegania 

wypadkom! 

W trakcie montażu, uruchamiania, konserwacji i usuwania 

usterek należy zawsze przestrzegać przepisów dotyczących 

zapobiegania wypadkom, właściwych dla danego urządzenia. 

 
Pos: 15.10.4 /Alle Serien (Allgemeine M odul e)/Wichtige Erläuter ungen/Sicherheitshinweise/Gefahr/Gefahr:  Auf normg erechten Anschluss achten! @ 6\mod_1260180753479_6.doc @ 46738 @  @ 1 
 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

 

Podłączać urządzenie zgodnie z przepisami! 

W celu wyeliminowania zagrożeń personelu oraz usterek 

instalacji przewody zasilające należy układać zgodnie z 

obowiązującymi normami, pamiętając o odpowiednim 

usytuowaniu przyłączy. Należy przestrzegać zasad 

kompatybilności elektromagnetycznej dla danego zastosowania. 

 
Pos: 15.11.1 /Alle Serien (Allgemeine M odul e)/Wichtige Erläuter ungen/Sicherheitshinweise/Achtung/Achtung: Defekte oder beschädigte Ger äte aus tauschen! @ 6\mod_1260180857358_6.doc @ 46742 @  @ 1 
 

UWAGA 

 

Wymienić wadliwe lub uszkodzone urządzenia! 

Należy wymienić wadliwe lub uszkodzone urządzenia (np. ze 

zdeformowanymi stykami), gdyż w dłuższej perspektywie czasowej mogą 

one zakłócić funkcjonowanie urządzeń. 

 
Pos: 15.11.2 /Alle Serien (Allgemeine M odul e)/Wichtige Erläuter ungen/Sicherheitshinweise/Achtung/Achtung: Geräte vor kri echenden und isolier enden Stoffen schützen! @ 6\mod_1260181036216_6.doc  @ 46746 @  @ 1 
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UWAGA 

 

Chronić urządzenia przed materiałami o właściwościach pełzających i 

izolacyjnych! 

Urządzenia nie są odporne na materiały o właściwościach pełzających i 

izolacyjnych, jak np. aerozole, silikony, trójglicerydy (składnik kremu do 

rąk). Jeżeli nie da się wykluczyć obecności tych substancji w pobliżu 

urządzeń, należy mieścić urządzenia w obudowie odpornej na działanie w/w 

środków. Generalnie do obsługi urządzeń należy używać czystych narzędzi i 

materiałów. 

 
Pos: 15.11.3 /Alle Serien (Allgemeine M odul e)/Wichtige Erläuter ungen/Sicherheitshinweise/Achtung/Achtung: Rei nigung nur mit zul ässigen M aterialien! @ 6\mod_1260181203293_6.doc  @ 46750 @  @ 1 
 

UWAGA 

 

Czyszczenie wyłącznie przy użyciu dozwolonych materiałów! 

Styki wolno czyścić wyłącznie przy użyciu sprężonego powietrza 

niezawierającego oleju lub przy użyciu spirytusu i skórzanej ściereczki. 

 
Pos: 15.11.4 /Alle Serien (Allgemeine M odul e)/Wichtige Erläuter ungen/Sicherheitshinweise/Achtung/Achtung: Kein Kontaktspray verwenden! @ 6\mod_1260181290808_6.doc @ 46754 @  @ 1 
 

UWAGA 

 

Nie stosować sprayu do styków! 

Nie należy stosować sprayu do styków, gdyż w połączeniu z 

zanieczyszczeniami może on pogorszyć jakość miejsca styku. 

 
Pos: 15.11.5 /Alle Serien (Allgemeine M odul e)/Wichtige Erläuter ungen/Sicherheitshinweise/Achtung/Achtung: Verpol ung ver mei den!  @ 6\mod_1260184045744_6.doc @ 46765 @  @ 1 
 

UWAGA 

 

Unikać zmian biegunowości! 

Należy unikać zmiany biegunowości przewodów magistralowych i 

zasilających, gdyż może to spowodować uszkodzenia urządzenia. 

 
Pos: 15.11.6 /Alle Serien (Allgemeine M odul e)/Wichtige Erläuter ungen/Sicherheitshinweise/Achtung/Achtung: El ektr ostatische Entl adung vermeiden! @ 6\mod_1260181364729_6.doc  @ 46758 @  @ 1 
 

Wyładowania 

elektrostatyczne 

 

Unikać wyładowań elektrostatycznych! 

W urządzeniu zintegrowane są komponenty elektroniczne, które mogą 

zostać zniszczone przez wyładowania elektrostatyczne w następstwie 

dotknięcia. Proszę przestrzegać środków ochrony przed wyładowaniami 

elektrostatycznymi zgodnie z DIN EN 61340-5-1/-3. Przy obsłudze 

urządzenia należy pamiętać o odpowiednim uziemieniu otoczenia (osoby, 

stanowisko pracy oraz opakowanie). 

 
Pos: 16 /D okumentation allgemei n/Glieder ungselemente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc  @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 17 /All e Seri en (Allgemei ne Module)/Wichtige Erläuterungen/Spezi elle Einsatzbesti mmung en für ETH ERN ET-Ger äte @ 12\mod_1336642945500_6.doc @ 94790 @ 2 @ 1 
 

2.3 Specjalne warunki zastosowania urządzeń 
ETHERNET 

Tam gdzie nie ma specjalnych uwarunkowań, urządzenia ETHERNET można 

stosować w sieciach lokalnych. Przy wykorzystaniu urządzeń ETHERNET należy 

przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa: 

• Komponentów systemu sterowania oraz sieci sterowniczych nie należy 

łączyć z otwartą siecią, na przykład Internetem lub siecią biurową. WAGO 

zaleca umieszczenie sieci sterowniczych za firewallem. 

• Fizyczny i elektroniczny dostęp do wszystkich komponentów automatyki 

należy ograniczyć do kręgu osób upoważnionych. 

• Przed pierwszym uruchomieniem należy koniecznie zmienić ustawione 

standardowo hasła! W ten sposób redukuje się ryzyko ingerencji osób 

nieupoważnionych w system. 

• Używane hasła należy regularnie zmieniać! W ten sposób redukuje się 

ryzyko ingerencji osób nieupoważnionych w system. 

• W przypadku konieczności zdalnego dostępu do komponentów systemu 

sterowania i sieci sterowniczej, należy korzystać z sieci „Virtual Private 

Network“ (VPN). 

• Należy regularnie przeprowadzać analizę zagrożeń. Pozwala to na 

sprawdzenie, czy podjęte działania odpowiadają wymogom w zakresie 

ochrony. 

• Przy projektowaniu instalacji należy stosować mechanizmy „Defense-in-

depth“, w celu ograniczenia dostępu oraz kontroli do indywidualnych 

produktów oraz sieci. 

 

Pos: 18 /D okumentation allgemei n/Glieder ungselemente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc  @ 21808 @  @ 1 
 

  



20  WAGO-I/O-SYSTEM 750 

  750-880, 750-880/025-000, 750-880/025-001 Programmierbarer Feldbuscontroller ETHERNET 

 Podręcznik 

 wersjaVersion 1.0.3  

Pos: 19.1 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Systembeschrei bung/Ger ät und Sys tem/Systembeschrei bung - Ü berschrift 1 @ 3\mod_1231491805015_6.doc  @ 25848 @ 1 @ 1 
 

3 Opis systemu 
Pos: 19.2 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Systembeschrei bung/Ger ät und Sys tem/Systembeschrei bung - Aufbau Fel dbusknoten @ 3\mod_1231492904937_6.doc  @ 25865 @  @ 1 
 

WAGO-I/O-SYSTEM 750 to modularny system wejść/wyjść (system I/O) 

niezależny od typu sieci obiektowej. Przedstawiony tu układ składa się z 

interfejsu/sterownika sieciowego (1) oraz podłączonych modułów I/O (2) dla 

różnych typów sygnałów, tworzących wspólnie węzeł sieciowy. Moduł końcowy 

(3) zamyka węzeł i jest konieczny dla zapewnienia jego prawidłowej pracy. 

 

Ilustracja 1: Węzeł sieciowy 

Interfejsy/sterowniki sieciowe dostępne są do różnych systemów sieciowych. 

Pos: 19.3 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Systembeschrei bung/Ger ät und Sys tem/Systembeschrei bung - Beschrei bung Aufbau Feldbusknoten (er weiterter ECO) @ 11\mod_1320913005501_6.doc @ 82999 @  @ 1 
 

Standardowe interfejsy/sterowniki oraz niektóre warianty ECO zawierają złącze 

sieci obiektowej, elementy elektroniczne oraz zintegrowany moduł zasilający. 

Złącze sieci obiektowej jest fizycznym interfejsem do sieci obiektowej. 

Elektronika przetwarza dane z modułów I/O i udostępnia je w sieci obiektowej. 

Zintegrowane moduły zasilające zapewniają zasilanie magistrali systemowej (24 

V) oraz obiektowej (24 V). 

Interfejs/sterownik sieciowy komunikuje się przez sieć obiektową. 

Programowalne sterowniki sieciowe (PFC) umożliwiają dodatkowo realizację 

funkcji sterownika programowalnego PLC. Programowanie odbywa się przy 

pomocy WAGO-I/O-PRO zgodnie z IEC 61131-3. 

Pos: 19.4 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Systembeschrei bung/Ger ät und Sys tem/Systembeschrei bung - Kommuni kati on Kl emmenbus , LEDs, 3-Leitertechni k @ 3\mod_1231493520906_6.doc @ 25875 @  @ 1 
 

Do interfejsów sieciowych/sterowników sieciowych można podłączać moduły 

I/O, przeznaczone do różnych sygnałów dwustanowych i analogowych oraz 

realizujące funkcje specjalne. Komunikacja pomiędzy interfejsem/sterownikiem 

sieciowym odbywa się przez wewnętrzną magistralę systemową (K-Bus). 

Komponenty WAGO-I/O-SYSTEM 750 posiadają płaszczyznę podłączania 

przewodów o przejrzystym układzie, wyposażoną w diody świetlne do 

sygnalizacji statusu, tabliczki oznaczników Mini-WSB oraz wysuwaną podstawkę 

oznacznika grupowego.  

1-, 2- lub 3-przewodowa technika podłączania pozwala na bezpośrednie 

oprzewodowanie czujników lub elementów wykonawczych. 
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Pos: 19.5 /Dokumentation allgemei n/Glieder ungselemente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc  @ 21808 @  @ 1 
 

 
Pos: 19.6 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Systembeschrei bung/Ger ät und Sys tem/Fertig ungsnummer @ 3 \mod_1225444612218_6.doc @ 24887 @ 2 @ 1 
 

3.1 Numer produkcyjny 

Numer produkcyjny informuje o stanie urządzenia w momencie wysyłki, 

bezpośrednio po wyprodukowaniu. Numer ten jest częścią nadruku na bocznej 

ściance. 

Dodatkowo numer produkcyjny jest nadrukowany na klapce złącza 

konfiguracyjnego i programowego interfejsu/sterownika, aby był widoczny 

również po zabudowaniu urządzenia. 

 

Ilustracja 2: Przykład nadruku na boku obudowy 

numer produkcyjny 

01 03 01 02 03 - 060606 
tydzień 

kalenda- 

rzowy 

rok wersja  

oprogra- 

mowania 

wersja 

sprzętu 

   wersja  

   loadera 

   firmware'u 

 numer 

wewnę- 

trzny 

Ilustracja 3: Przykład numeru produkcyjnego 

Numer produkcyjny składa się z następujących danych: tydzień i rok produkcji, 

wersja oprogramowania (opcjonalnie), wersja sprzętu, wersja loadera firmware'u 

(opcjonalnie) oraz pozostałych wewnętrznych informacji WAGO Kontakttechnik 

GmbH & Co. KG. 

Pos: 19.7 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Systembeschrei bung/Ger ät und Sys tem/Har dwar e-Adresse (M AC-ID) @ 7\mod_1270708464299_6.doc @ 54962 @ 2 @ 1 
 

3.2 Adres sprzętu (MAC-ID) 

Urządzenie “Programowalny sterownik sieciowy ETHERNET” posiada 

unikatowy i jednoznaczny na całym świecie adres fizyczny, MAC-ID (Media-

Access-Control-Identity). Znajduje się on z tyłu interfejsu/sterownika sieciowego 

oraz na samoprzylepnej etykiecie umieszczonej z boku. MAC-ID ma stałą 

długość wynoszącą 6 bajtów (48 bitów) zapisanych w systemie szesnastkowym. 

Pierwsze 3 bajty służą do oznaczenia producenta (na przykład 00:30:DE dla 

WAGO). Pozostałe 3 bajty to bieżący numer serii sprzętu. 

Pos: 19.8 /Dokumentation allgemei n/Glieder ungselemente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc  @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 19.9 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Systembeschrei bung/Ger ät und Sys tem/Komponenten-Update @ 3\mod_1231757422359_6.doc  @ 25926 @ 2 @ 1 
 

3.3 Aktualizacja komponentów 

Aktualizację danych można odnotować w tabelce nadrukowanej na bocznej 

ściance urządzenia. 

Tabelka ta zawiera kolumny, do ktrórych można wpisać dane dotyczące 

poszczególnych aktualizacji: numer zlecenia fabrycznego (NO; od 13. tygodnia 

2004), data aktualizacji (DS), wersja oprogramowania (SW, opcjonalnie), wersja 

sprzętu (HW) oraz wersja loadera firmware'u (FWL, opcjonalnie). 

Aktualna informacja o wersji 1. Update 2. Update 3. Update  

numer BA NO      od 13. tygodnia 2004 

pieczęć z datą DS     

indeks oprogram. SW     

indeks sprzętu HW     

wersja loadera 

firmware'u 
FWL      tylko interfejs/sterownik 

 

Po przeprowadzeniu aktualizacji komponentu aktualne informacje o wersji należy 

wpisać do tabeli. 

Przy aktualizacji interfejsu/sterownika sieciowego aktualny numer produkcyjny 

oraz numer zlecenia fabrycznego zostaje nadrukowany także na klapce złącza 

konfiguracyjnego. 

Równocześnie pierwotne dane produkcyjne na obudowie komponentu pozostają 

zachowane. 

Pos: 19.10 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Systembeschrei bung/Gerät und System/Lagerung, Kommissi onierung und Tr ansport @ 3\mod_1225446600609_6.doc @ 24895 @ 2 @ 1 
 

3.4 Przechowywanie, wydawanie z magazynu  
i transport 

Komponenty należy w miarę możliwości przechowywać w oryginalnym 

opakowaniu. Oryginalne opakowanie zapewnia również optymalną ochronę 

podczas transportu. 

Podczas wydawania z magazynu, pakowania i rozpakowywania nie wolno 

zabrudzić ani uszkodzić styków. Komponenty należy przechowywać w 

odpowiednich pojemnikach/opakowaniach z zachowaniem przepisów 

kompatybilności elektromagnetycznej (ESD). 

Pos: 19.11 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Systembeschrei bung/Gerät und System/Aufbaurichtli nien und N or men @ 3\mod_1231311929250_6.doc  @ 25818 @ 2 @ 1 
 

3.5 Wytyczne i normy dotyczące instalacji 

DIN 60204  Wyposażenie elektryczne maszyn  

DIN EN 50178  Urządzenia elektroniczne 

do stosowania w instalacjach  

dużej mocy 
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EN 60439    Niskonapięciowe rozdzielnice i sterownice  

Pos: 19.12 /D okumentati on allgemei n/Gli ederungsel emente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 19.13.1 /Serie 750 ( WAGO-I/O- SYSTEM)/Sys tembeschrei bung/Versorgung/Spannungsversorgung @ 3\mod_1232950078953_6.doc @ 26679 @ 2 @ 1 
 

3.6 Zasilanie 
Pos: 19.13.2 /Serie 750 ( WAGO-I/O- SYSTEM)/Sys tembeschrei bung/Versorgung/Potenti altrennung @ 3\mod_1232950094125_6.doc @ 26731 @ 3 @ 1 
 

3.6.1 Izolacja 

W węźle sieciowym znajdują się trzy separowane galwanicznie grupy 

potencjałów: 

• złącze sieci obiektowej (separowane galwanicznie) 

• magistrala systemowa: elektronika interfejsu/sterownika sieciowego i 

modułów I/O 

• magistrala obiektowa: podłączenia sygnałów z obiektu 

  

Wszystkie moduły I/O posiadają separację galwaniczną rozdzielającą 

elektronikę systemową (magistrala systemowa, logika) oraz elektronikę 

obiektową. W przypadku niektórych modułów wejść dwustanowych i 

analogowych separowany jest każdy kanał (patrz katalog). 

Pos: 19.13.3 /Serie 750 ( WAGO-I/O- SYSTEM)/Sys tembeschrei bung/Versorgung/Potenti altrennung - Bil d (Standar d + er weiterter EC O) @ 3\mod_1232950095187_6.doc @ 26739 @  @ 1 
 

  

Ilustracja 4: Separacja potencjałów dla standardowych interfejsów/sterowników sieciowych i 

niektórych sterowników ECO 

Pos: 19.13.4 /Serie 750 ( WAGO-I/O- SYSTEM)/Sys tembeschrei bung/Versorgung/Potenti altrennung - Hinweis: Schutzl eiter funkti on sicherstellen (Ri ngspeisung) @ 3\mod_1232950095703_6.doc @ 26743 @  @ 1 
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Wskazówka 

 

Zagwarantować prawidłowe działanie przewodu ochronnego (np. przez 

zastosowanie zasilania pierścieniowego)! 

Ponieważ system pozwala dzielić magistralę obiektową na sekcje (grupy 

modułów), należy pamiętać, że przewód ochronny musi być przyłączony do 

każdej grupy modułów. Aby przewód ochronny działał prawidłowo w 

każdych warunkach, może okazać się konieczne podłączenie go na początku 

i na końcu każdej grupy potencjałów (patrz rozdział „Uziemienie“ > 

„Uziemienie ochronne“, Zasilanie pierścieniowe). Jeżeli przy wykonywaniu 

prac konserwacyjnych moduł I/O zostanie odłączony od węzła, to 

przyłączenie przewodu ochronnego jest zagwarantowane dla wszystkich 

nadal podłączonych urządzeń obiektowych. 

Zastosowanie wspólnego zasilacza dla zasilania systemowego 24 V i 

obiektowej 24 V powoduje zniesienie separacji galwanicznej pomiędzy 

magistralą systemową a stroną obiektową dla grupy modułów. 

 

Pos: 19.13.5 /D okumentati on allgemein/Gli ederungsel emente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 19.13.6 /Serie 750 ( WAGO-I/O- SYSTEM)/Sys tembeschrei bung/Versorgung/Systemversorgung @ 3\mod_1232950096265_6.doc @ 26747 @ 3 @ 1 
 

3.6.2 Zasilanie systemowe 
Pos: 19.13.7 /Serie 750 ( WAGO-I/O- SYSTEM)/Sys tembeschrei bung/Versorgung/Systemversorgung - Anschl uss @ 3\mod_1232950096796_6.doc @ 26751 @ 4 @ 1 
 

3.6.2.1 Przyłącze 

WAGO-I/O-SYSTEM 750 wymaga do zasilania magistrali systemowej napięcia 

stałego 24 V. Zasilanie realizowane jest poprzez interfejs/sterownik sieciowy, a w 

razie potrzeby dodatkowo przez moduły zasilające z zasilaniem magistrali (750-

613). Urządzenie jest chronione przed błędną polaryzacją. 

Wskazówka 

 

Nie podłączać niedozwolonego napięcia/częstotliwości! 

Nie należy podłączać zasilania o niedozwolonych wartościach napięcia lub 

częstotliwości, gdyż może to prowadzić do zniszczenia podzespołu. 

 

Pos: 19.13.8 /Serie 750 ( WAGO-I/O- SYSTEM)/Sys tembeschrei bung/Versorgung/Systemversorgung - Anschl uss - Sys temversorgung ( Standar d + er wei terter ECO) @ 3\mod_1232950104031_6.doc @ 26775 @  @ 1 
 

 

Ilustracja 5: Zasilanie systemu dla standardowych interfejsów/sterowników sieciowych  

i rozszerzonych sterowników sieciowych ECO 

Pos: 19.13.9 /Serie 750 ( WAGO-I/O- SYSTEM)/Sys tembeschrei bung/Versorgung/Systemversorgung - Anschl uss - Di e eing espeiste 24 V-Gleichspannung versorgt. .. @ 3\mod_1232950097328_6.doc @ 26755 @  @ 1 
 

Dostarczane napięcie stałe 24 V zasila wszystkie wewnętrzne zespoły systemu  

(na przykład elektronikę interfejsu/sterownika sieciowego), złącze sieci 

obiektowej oraz moduły I/O przez magistralę systemową (napięcie magistrali 

systemowej 5 V). Napięcie magistrali systemowej systemowej 5 V jest połączone 

galwanicznie z napięciem systemowym 24 V. 

Pos: 19.13.10 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Systembeschr eibung/Versorgung/Systemversorgung - Anschluss - Systemspannung (Standard + erweiterter  EC O) @ 3\mod_1232950102359_6.doc @ 26767 @  @ 1 
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Ilustracja 6: Napięcie magistrali systemowej dla standardowych interfejsów/sterowników 

sieciowych i interfejsów sieciowych ECO 

Pos: 19.13.11 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Systembeschr eibung/Versorgung/Systemversorgung - Anschluss - Hi nweis : Gl eichz. R ücksetzen aller Versorgungsmodul e @ 3\mod_1232950097906_6.doc @ 26759 @  @ 1 
 

Wskazówka 

 

Reset systemu należy wykonywać jednocześnie we wszystkich modułach 

zasilających! 

Reset systemu należy wykonywać przez jednoczesne wyłączenie i ponowne 

włączenie wszystkich modułów zasilających (interfejsy/sterowniki sieciowe 

i moduł zasilający z zasilaniem magistrali systemowej 750-613). 

 

Pos: 19.13.12 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Systembeschr eibung/Versorgung/Systemvers orgung - Ausl egung @ 3\mod_1232950104812_6.doc  @ 26779 @ 4 @ 1 
 

3.6.2.2 Projekt 

Wskazówka 

 

Zalecenie 

Nie wszędzie i nie zawsze zasilanie sieciowe będzie stabilne. Dlatego w 

celu zagwarantowania jakości napięcia zasilającego należy używać 

standardowych zasilaczy, zgodnych z normami. 

Pojemność zasilaczy interfejsów/sterowników sieciowych oraz modułu 

zasilającego z zasilaniem magistrali systemowej (750-613) można odczytać z 

danych technicznych komponentów. 
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Tabela 3: Projekt 

pobór prądu z magistrali 

systemowej *) 

pobór prądu z magistrali systemowej.  

Napięcie 5 V dla zasilania elektroniki 

modułów I/O oraz interfejsów / 

sterowników sieciowych 

prąd sumaryczny dla modułów 

I/O *) 

dostępny prąd dla modułów I/O.  

Dostarczany na magistralę; równy 

wydajności zasilacza systemowego minus 

wewnętrzny pobór prądu 

interfejsu/sterownika. Patrz 

interfejsy/sterowniki sieciowe i moduł 

zasilający z zasilaniem magistrali 

systemowej (750-613) 

*)  por. aktualny katalog, podręczniki, strona www 

 

Pos: 19.13.13 /D okumentation allgemein/Gliederungselemente/---Sei tenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 19.13.14 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Systembeschr eibung/Versorgung/Beispiel:  @ 3\mod_1232630417843_6.doc  @ 26603 @  @ 1 
 

Przykład:  

Pos: 19.13.15 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Systembeschr eibung/Versorgung/Systemversorgung - Ausl egung - Beispi el 1 (er weiterter ECO)  @ 3\mod_1232950106250_6.doc  @ 26787 @  @ 1 
 

Obliczenie poboru prądu dla przykładowego interfejsu 

pobór prądu z magistrali systemowej    380 mA przy 5 V 

prąd sumaryczny dla modułów   1620 mA przy 5 V 

suma I(5 V) łączn.     2000 mA przy 5V 

Pos: 19.13.16 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Systembeschr eibung/Versorgung/Systemversorgung - Ausl egung - Inter ne Stromaufnahme/Summenstr om @ 3\mod_1232950111375_6.doc @ 26815 @  @ 1 
 

Dla każdego modułu I/O pobór prądu z magistrali systemowej jest podany w 

danych technicznych. W celu obliczenia zapotrzebowania całkowitego sumuje się 

wartości wszystkich modułów I/O w węźle. 

Wskazówka 

 

Przestrzegać prądu sumarycznego dla modułów I/O ewentualnie 

zapewnić dodatkowe zasilanie! 

W momencie, gdy sumaryczny pobór prądu przez moduły I/O jest 

przekroczony, należy dołożyć moduł zasilający z zasilaniem magistrali 

(750-613). Należy go umieścić przed modułem, który powoduje 

przekroczenie dopuszczalnego prądu sumarycznego. 

 

Pos: 19.13.17 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Systembeschr eibung/Versorgung/Beispiel:  @ 3\mod_1232630417843_6.doc  @ 26603 @  @ 1 
 

Przykład: 

Pos: 19.13.18 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Systembeschr eibung/Versorgung/Systemversorgung - Ausl egung - Beispi el 2 (er weiterter ECO)  @ 3\mod_1232950108359_6.doc  @ 26800 @  @ 1 
 

Obliczanie prądu sumarycznego dla ww. przykładowego interfejsu 

W węźle, wraz z użytym w powyższym przykładzie interfejsem należy 

zastosować: 

20 modułów przekaźnikowych (750-517) oraz 10 modułów wejść dwustanowych 

(750-405)  

pobór prądu z magistrali systemowej  20 * 90 mA =  1800 mA 

       10 *   2 mA =     20 mA 

suma        1820 mA 

Przykładowy interfejs może dostarczyć zgodnie z powyższymi założeniami 1620 

mA dla modułów I/O (wartość ta jest podana w przynależnej karcie katalogowej). 

Oprócz tego należy przewidzieć moduł zasilający z zasilaniem magistrali (750-

613), np. w środku węzła. 

Pos: 19.13.19 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Systembeschr eibung/Versorgung/Systemversorgung - Ausl egung - Berechnung Ei ngangsstrom @ 3\mod_1232950109984_6.doc  @ 26807 @  @ 1 
 

Wskazówka 

 

Zalecenie 

Węzeł sieciowy można zaprojektować przy pomocy oprogramowania 

WAGO ProServe
®

 smartDESIGNER. Zintegrowany test poprawności 

pozwoli na skontrolowanie poprawności konfiguracji. 

Maksymalny prąd wejściowy zasilania systemowego 24 V wynosi 500 mA.  

Dokładny pobór prądu (I(V)) można wyliczyć na podstawie następujących 

wzorów: 
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interfejs lub sterownik sieciowy 

I(5 V) łączn. = suma poboru prądu wszystkich podłączonych modułów 

I/O + pobór prądu z magistrali systemowej 

interfejsu/sterownika sieciowego 

moduł zasilający 750-613 

I(5 V) łączn. = suma wszystkich poborów prądu modułów I/O 

podłączonych do modułu zasilającego 

prąd wejściowy I(24 V) = 
5 V 

* 

I(5 V) 

łączn. 

 

24 V η  
 

Pos: 19.13.20 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Systembeschr eibung/Versorgung/Systemversorgung - Ausl egung - n= 0,87 (87% N etz teil wir kungsgrad bei 24 V) @ 3\mod_1232950112718_6.doc  @ 26823 @  @ 1 
 

 

η = 0.87 (87 % sprawności zasilacza typ. przy obc. 

nominalnym 24 V) 

 

Pos: 19.13.21 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Systembeschr eibung/Versorgung/Systemversorgung - Ausl egung - Hi nweis: Bei  Test der  Str omaufnahme Ausg äng e akti vi eren @ 3\mod_1232950110750_6.doc @ 26811 @  @ 1 
 

Wskazówka 

 

W czasie testu poboru prądu należy aktywować wszystkie wyjścia! 

Jeżeli pobór prądu punktu zasilania dla zasilania systemowego 24 V 

przekracza 500 mA, przyczyną tego może być źle zaprojektowany węzeł lub 

uszkodzenie. 

W czasie testu należy aktywować wszystkie wyjścia, a w szczególności 

moduły przekaźnikowe. 

 

Pos: 19.13.22 /D okumentation allgemein/Gliederungselemente/---Sei tenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 19.13.23 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Systembeschr eibung/Versorgung/Feldversorgung @ 3\mod_1232950080953_6.doc @ 26687 @ 3 @ 1 
 

3.6.3 Zasilanie magistrali obiektowej 
Pos: 19.13.24 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Systembeschr eibung/Versorgung/Feldversorgung - Anschl uss @ 3\mod_1232950082031_6.doc  @ 26695 @ 4 @ 1 
 

3.6.3.1 Przyłącze 

Czujniki i elementy wykonawcze można podłączyć bezpośrednio do kanału 

modułów I/O przy użyciu 1-/4-przewodowej techniki podłączania przewodu. 

Czujniki i elementy wykonawcze są zasilane z modułu I/O. Stopnie wejściowe i 

wyjściowe niektórych modułów I/O wymagają napięcia zasilającego po stronie 

magistrali obiektowej. 

Pos: 19.13.25 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Systembeschr eibung/Versorgung/Feldversorgung - Anschl uss - Ei nspeisung fel dsei tig (Standard +  er weiterter ECO) @ 3\mod_1232950087703_6.doc  @ 26711 @  @ 1 
 

Napięcie 24 V DC może być podawane na magistralę obiektową poprzez moduł 

zasilający zintegrowany z interfejsem/sterownikiem sieciowym. Moduł ten jest 

bierny, to znaczy nie posiada elementów zabezpieczających. Do zasilania 

magistrali obiektowej innymi napięciami (na przykład 230 V AC) konieczne jest 

zastosowanie odpowiednich, oddzielnych modułów zasilających. 

Pos: 19.13.26 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Systembeschr eibung/Versorgung/Feldversorgung - Anschl uss - Potentialgruppen mit Einspeisekl emme @ 3\mod_1232950090437_6.doc @ 26719 @  @ 1 
 

Przy pomocy modułów zasilających można również zbudować różne grupy 

potencjałów. Przyłącza są połączone parami ze stykiem mocy. 

Pos: 19.13.27 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Systembeschr eibung/Versorgung/Feldversorgung - Anschl uss - Bild:  Fel dversorgung (Standard +  er weiterter ECO) @ 3\mod_1232950085156_6.doc  @ 26703 @  @ 1 
 

 

Ilustracja 7: Zasilanie magistrali obiektowej (czujnik/element wykonawczy) dla standardowych 

interfejsów/sterowników sieciowych i niektórych sterowników sieciowych ECO  

Pos: 19.13.28 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Systembeschr eibung/Versorgung/Feldversorgung - Anschl uss - Weiterl eitung Versorgungsspg.,  Strombel astung 10 A, neue Einspeisekl emme @ 8\mod_1279805441785_6.doc @ 60843 @  @ 1 
 

Przekazywanie napięcia zasilającego dla strony magistrali obiektowej odbywa się 

automatycznie przez przyłączenie modułu I/O za pośrednictwem styków mocy. 

Obciążenie styków mocy nie powinno przekraczać trwale 10 A. Obciążalność 

prądowa połączenia jest identyczna, jak obciążalność przewodów 

połączeniowych. 
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Przez wstawienie dodatkowego modułu zasilającego zostanie przerwane zasilanie 

magistrali obiektowej prowadzone przez styki mocy. Od tego punktu będzie 

prowadzona nowa sekcja magistrali, która może posiadać inny potencjał. 

Pos: 19.13.29 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Systembeschr eibung/Versorgung/Feldversorgung - Anschl uss - 2 Hi nweise: Potential  neu ei nspeisen + Dis tanzkl emme @ 3\mod_1232950091343_6.doc  @ 26723 @  @ 1 
 

Wskazówka 

 

W przypadku przerwania magistrali modułem bez styków mocy należy 

zasilić następną sekcję! 

Niektóre moduły I/O są wyposażone w pojedyncze styki mocy lub nie mają 

ich wcale (w zależności od spełnianej funkcji I/O). Przez to zostaje 

przerwane przekazywanie odpowiedniego potencjału. Jeżeli w kolejnych 

modułach I/O konieczne jest zasilanie magistrali obiektowej, należy 

zastosować moduł zasilający. Niezbędne informacje zawierają karty 

katalogowe poszczególnych modułów I/O. 

 

Wskazówka 

 

W przypadku różnych grup potencjałów zaleca się stosować moduł 

dystansowy! 

Jeżeli w węźle funkcjonują różne grupy potencjałów, na przykład 24 V DC i 

230 V AC, należy zastosować moduł dystansowy w miejscu zmiany 

potencjału. Optyczny podział potencjałów pomaga w zachowaniu 

ostrożności przy wykonywaniu oprzewodowania i prac konserwacyjnych. 

Pozwala to na uniknięcie następstw błędów oprzewodowania. 

 

Pos: 19.13.30 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Systembeschr eibung/Versorgung/Feldversorgung - Absicherung @ 3\mod_1232950081500_6.doc @ 26691 @ 4 @ 1 
 

3.6.3.2 Zabezpieczenie 

Wewnętrzne zabezpieczenie zasilania magistrali obiektowej można wykonać dla 

różnych napięć sieciowych i przy użyciu różnych modułów zasilających. 

Tabela 4: Moduły zasilające 

numer 

katalogowy 

napięcie magistrali obiektowej 

750-601 24 V DC, zasilanie/bezpiecznik  

750-609 230 V AC, zasilanie/bezpiecznik 

750-615 120 V AC, zasilanie/bezpiecznik 

750-610 24 V DC, zasilanie/bezpiecznik/diagnostyka 

750-611 230 V AC, zasilanie/bezpiecznik/diagnostyka 
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Ilustracja 8: Moduł zasilający z podstawką bezpiecznika (przykład 750-610) 

UWAGA 

 

Pamiętać o maksymalnej mocy strat i ew. ateście UL! 

W modułach zasilających z podstawką bezpiecznika wolno stosować 

bezpieczniki o maks. mocy strat 1,6 W (IEC 127). W przypadku instalacji z 

atestem UL należy dodatkowo pamiętać o stosowaniu bezpieczników z 

atestem UL. 

W celu włożenia, wymiany bezpiecznika lub odłączenia kolejnego modułu I/O od 

napięcia, można wyciągnąć podstawkę bezpiecznika. Aby to zrobić, należy 

włożyć śrubokręt do szczelin umieszczonych po obydwu stronach, a następnie 

wyjąć podstawkę. 

 

Ilustracja 9: Wyjmowanie podstawki bezpiecznika 

Podstawkę bezpiecznika otwiera się przez rozłożenie osłony w bok. 



34  WAGO-I/O-SYSTEM 750 

  750-880, 750-880/025-000, 750-880/025-001 Programmierbarer Feldbuscontroller ETHERNET 

 Podręcznik 

 wersjaVersion 1.0.3  

 

Ilustracja 10: Otwieranie podstawki bezpiecznika 

 

Ilustracja 11: Wymiana bezpiecznika 

Po wymianie bezpiecznika przesuwa się podstawkę bezpiecznika do pierwotnej 

pozycji.  

Alternatywnie zabezpieczenie można wykonać od zewnątrz. W tym celu można 

zastosować złączki bezpiecznikowe WAGO z serii 281 i 282. 

 

Ilustracja 12: Złączki bezpiecznikowe do bezpieczników samochodowych, seria 282 
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Ilustracja 13: Złączki bezpiecznikowe do bezpieczników samochodowych, seria 2006 

 

 

Ilustracja 14: Złączki bezpiecznikowe z uchylną podstawką bezpiecznika, seria 281 
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Ilustracja 15: Złączki bezpiecznikowe z uchylną podstawką bezpiecznika, seria 2002 

 

Pos: 19.13.31 /D okumentation allgemein/Gliederungselemente/---Sei tenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 19.13.32 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Systembeschr eibung/Versorgung/Ergänzende Einspeisungsvorschriften (Standar d)  @ 3\mod_1232950080218_6.doc @ 26683 @ 3 @ 1 
 

3.6.4 Dodatkowe przepisy dotyczące zasilania 

WAGO‐I/O‐SYSTEM 750 może być stosowany także w przemyśle okrętowym i 

innych aplikacjach morskich (np. infrastrukturze przybrzeżnej czy platformach 

wiertniczych). Spełnia szczególne wymagania towarzystw okrętowych jak np. 

Germanischer Lloyd i Lloyds Register, co zostało potwierdzone licznymi 

certyfikatami. 

Eksploatacja systemu zgodnie z certyfikatami wymaga zastosowania filtrów do 

zasilania 24 V. 

Tabela 5: Filtry do zasilania 24 V 

nr 

katalogowy 

nazwa opis 

750-626 filtr zasilający filtr do zasilania systemowego i zasilania magistrali 

obiektowej (24 V, 0 V), tzn. do zasilania 

interfejsu/sterownika sieciowego i magistrali (750-

613) 

750-624 filtr zasilający filtr do zasilania magistrali obiektowej (24 V)  

(750-602, 750-601, 750-610) 

 

Ponadto należy koniecznie przestrzegać poniższej koncepcji zasilania. 

 

 

Ilustracja 16: Koncepcja zasilania 
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Wskazówka 

 

Dodatkowy moduł zasilający jako przewód ochronny/do zabezpieczenia 

Za modułem z filtrem 750-626 należy zastosować dodatkowy moduł 

zasilający 750-601/-602/-610, jeżeli na dolnym styku mocy potrzebny jest 

przewód ochronny lub jeżeli potrzebne jest zabezpieczenie. 

 

Pos: 19.13.33 /D okumentation allgemein/Gliederungselemente/---Sei tenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc @ 21808 @  @ 1 
 

 
Pos: 19.13.34 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Systembeschr eibung/Versorgung/Versorgungsbeispiel  - Überschrift + Hinweis @ 3\mod_1232949833531_6.doc @ 26669 @ 3 @ 1 
 

3.6.5 Przykład zasilania 

Wskazówka 

 

Magistralę systemową i magistralę obiektową zasilać z odrębnych 

obwodów! 

Rozdzielenie zasilania obu magistral pozwala na niezakłóconą pracę węzła 

w przypadku zwarcia po stronie elementów wykonawczych. 

 

 
Pos: 19.13.35 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Systembeschr eibung/Versorgung/Versorgungsbeispiel  - Informati on: Weiter e Infor mation zum Aufbau ei ner Ringspeisung @ 7\mod_1275469176935_6.doc  @ 57338 @  @ 1 
 

Informacja 

 

Pozostałe informacje na temat budowy zasilania pierścieniowego 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa systemu zaleca się zasilanie 

pierścieniowe potencjału uziemienia. Tym samym potencjał uziemienia 

zostaje zachowany na wypadek, gdyby jeden z modułów I/O został wyjęty z 

grupy o wspólnym potencjale. 

Przy zasilaniu pierścieniowym przewód ochronnych jest podłączany na 

początku oraz na końcu grupy modułów. 

Więcej informacji na temat budowy zasilania pierścieniowego znajduje się 

w rozdziale „Uziemienie“ > „Uziemienie ochronne", Zasilanie 

pierścieniowe. 

 

Pos: 19.13.36 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Systembeschr eibung/Versorgung/Versorgungsbeispiel  - Bil d (Standar d + erweiterter EC O) @ 3\mod_1232950114015_6.doc @ 26831 @  @ 1 
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Ilustracja 17: Przykład zasilania dla standardowych interfejsów/sterowników sieciowych i 

niektórych interfejsów sieciowych ECO  

 

Pos: 19.13.37 /D okumentation allgemein/Gliederungselemente/---Sei tenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 19.13.38 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Systembeschr eibung/Versorgung/Netzger äte @ 3\mod_1232950093484_6.doc @ 26727 @ 3 @ 1 
 

3.6.6 Zasilacze 

WAGO-I/O-SYSTEM 750 wymaga do zasilania magistrali systemowej napięcia 

stałego 24 V. 

Wskazówka 

 

Zalecenie 

Nie wszędzie i nie zawsze zasilanie sieciowe będzie stabilne. Dlatego w 

celu zagwarantowania jakości napięcia zasilającego należy używać 

standardowych zasilaczy, zgodnych z normami. 

Na wypadek krótkich zaników napięcia należy przewidzieć bufor (200 µF na 1 A 

prądu obciążenia). 

Wskazówka 

 

Czasu awarii zasilania nie należy liczyć wg IEC 61131-2! 

Proszę pamiętać, że dopuszczalny czas awarii sieci, wynoszący 10 ms 

zgodnie z IEC61131-2, nie jest dotrzymany w przypadku maksymalnej 

rozbudowy węzła. 

Dla każdego punktu zasilania magistrali obiektowej należy indywidualnie 

obliczać zapotrzebowanie na prąd. Należy przy tym uwzględnić wszystkie 

urządzenia obiektowe i moduły I/O. Zasilanie magistrali obiektowej może mieć 

również wpływ na moduły I/O, ponieważ stopnie wejściowe i wyjściowe 

niektórych modułów I/O wymagają zasilania magistrali obiektowej. 

Wskazówka 

 

Magistralę systemową i magistralę obiektową zasilać z odrębnych 

obwodów! 

Rozdzielenie zasilania obu magistral pozwala na niezakłóconą pracę węzła 

w przypadku zwarcia po stronie elementów wykonawczych. 

 

Tabela 6: Zasilacze WAGO 

nr katalogowy 

zasilacza WAGO  

opis 

787-612 impulsowane po stronie pierwotnej; 24 V DC; 2,5 A napięcie 

wejściowe 230 V AC 

787-622 impulsowane po stronie pierwotnej; 24 V DC; 5 A napięcie 

wejściowe 230 V AC 

787-632 impulsowane po stronie pierwotnej; 24 V DC; zakres napięć 

wejściowych 10 A  

230/115 V AC 

 zasilacze montowane na szynie na uniwersalnej podstawce 

montażowej  

288-809 115 V AC / 24 V DC; 0,5 A 

288-810 230 V AC / 24 V DC; 0,5 A  

288-812 230 V AC / 24 V DC; 2 A 

288-813 115 V AC / 24 V DC; 2 A 
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Pos: 19.13.39 /D okumentation allgemein/Gliederungselemente/---Sei tenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 19.13.40 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Systembeschr eibung/Versorgung/Er dung @ 3\mod_1231246555687_6.doc @ 25800 @ 234433 @ 1 
 

3.7 Uziemienie 

3.7.1 Uziemienie szyny montażowej 

3.7.1.1 Zabudowa na ramie 

W przypadku zabudowy na ramie szyna montażowa musi być połączona śrubami 

z ramą szafy lub obudową przewodzącą prąd. Rama lub obudowa muszą być 

uziemione. Połączenie elektryczne realizowane jest za pośrednictwem złącza 

śrubowego. Tym samym szyna montażowa jest uziemiona. 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

 

Należy zapewnić wystarczające uziemienie! 

Należy zapewnić odpowiednie połączenie elektryczne 

pomiędzy szyną nośną a ramą lub obudową w celu 

zagwarantowania wystarczających parametrów uziemienia. 

 

3.7.1.2 Budowa izolowana 

Budowa izolowana polega na tym, że nie istnieje połączenie pomiędzy 

konstrukcją szafy a szyną montażową. Odpowiednie uziemienie, zgodnie z 

krajowymi przepisami, musi zostać zapewnione za pomocą przewodu 

elektrycznego. 

Wskazówka 

 

Zalecenie 

Optymalna konstrukcja to metalowa, uziemiona płyta montażowa, 

połączona z szyną montażową połączeniem przewodzącym elektrycznie. 

Osobne uziemienie szyny montażowej można łatwo wykonać przy użyciu złączek 

PE WAGO. 

Tabela 7: Złączki PE WAGO 

numer 

katalogowy 

opis 

283-609 1-przewodowa złączka do przewodu ochronnego zapewnia 

bezpośrednie połączenie przewodu ochronnego bezpośrednio z 

szyną montażową; przekrój podłączanego przewodu: 0,2 -16 

mm
2
 Wskazówka: Należy zastosować również ściankę 

końcową (283-320) 
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3.7.2 Uziemienie funkcjonalne 

Uziemienie funkcyjonalne podnosi odporność na zakłócenia wywołane wpływani 

elektromagnetycznymi. Niektóre komponenty systemu I/O posiadają specjalny 

styk uziemiający, odprowadzający zakłócenia elektromagnetyczne do szyny 

montażowej. 

 

Ilustracja 18: Styk uziemiający 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

 

Należy zapewnić wystarczające uziemienie! 

Należy pamiętać o zapewnieniu dobrego kontaktu między 

stykiem uziemiającym a szyną. Szyna montażowa musi być 

uziemiona. 

Należy przy tym przestrzegać właściwości szyny montażowej, 

patrz rozdział „Montaż na szynie > Właściwości szyny 

montażowej“. 
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3.7.3 Uziemienie ochronne 

Dla strony obiektowej przewód uziemienia ochronnego podłącza się do dolnych 

zacisków modułów zasilających i przez dolne styki mocy łączy z sąsiednimi 

modułami I/O. Jeżeli moduł I/O jest wyposażony w dolny styk mocy, to złącze 

przewodu ochronnego urządzeń obiektowych może zostać bezpośrednio 

podłączone do dolnych zacisków zasilających modułu I/O. 

Wskazówka 

 

W przypadku przerwania magistrali modułem bez styków mocy należy 

zasilić następną sekcję! 

W przypadku przerwania połączenia styków mocy dla przewodu 

ochronnego w węźle, np. przez 4-kanałowy moduł I/O, należy zapewnić 

podłączenie potencjału na nowo. 

Aby zwiększyć bezpieczeństwo systemu, można zastosować zasilanie 

pierścieniowe potencjału uziemienia. Tym samym potencjał uziemienia zostaje 

zachowany na wypadek, gdyby jeden z modułów I/O został wyjęty z grupy o 

wspólnym potencjale. 

Przy zasilaniu pierścieniowym przewód ochronnych jest podłączany na początku 

oraz na końcu grupy modułów. 

  

Ilustracja 19: Zasilanie pierścieniowe 

Wskazówka 

 

Przestrzegać przepisów w zakresie korzystania z uziemienia 

ochronnego! 

Należy zawsze przestrzegać lokalnych i krajowych przepisów dotyczących 

utrzymania ruchu i kontroli uziemienia ochronnego. 

 

Pos: 19.13.41 /D okumentation allgemein/Gliederungselemente/---Sei tenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 19.13.42 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Systembeschr eibung/Versorgung/Schir mung @ 3\mod_1231251994828_6.doc @ 25811 @ 23333 @ 1 
 

3.8 Ekranowanie 

3.8.1 Informacje ogólne 

Zastosowanie ekranowanych przewodów zmniejsza negatywny wpływ zakłóceń 

elektromagnetycznych i polepsza jakość sygnału. Pozwala uniknąć błędów 

pomiarowych oraz transmisyjnych, spowodowanych między innymi przepięciami. 

Wskazówka 

 

Ekran przewodu łączyć z potencjałem uziemienia! 

Kompleksowe uziemienie jest konieczne w celu zagwarantowania 

właściwości technicznych w zakresie dokładności pomiaru. Połączenie 

ekranu przewodu z potencjałem uziemienia należy wykonywać w miejscu 

wprowadzenia przewodu do szafy rozdzielczej lub obudowy. Umożliwi to 

odprowadzanie zakłóceń rozproszonych i utrzymywania ich z daleka od 

urządzeń znajdujących się we wnętrzu szafy. 

 

Wskazówka 

 

Polepszenie ekranowania przez duże powierzchnie styku! 

Polepszenie ekranowania można uzyskać, jeżeli połączenie między ekranem 

a potencjałem uziemienia będzie niskoomowe. W tym celu należy zapewnić 

dużą powierzchnię styku, np. przez zastosowanie systemu łączenia ekranów 

WAGO. Jest to zalecane w szczególności w rozległych instalacjach, w 

których mogą występować prądy wyrównawcze oraz wysokie prądy 

impulsowe (np. powodowane wyładowaniami atmosferycznymi). 

 

Wskazówka 

 

Chronić przewody danych i sygnałowe przed źródłami zakłóceń! 

Przewody danych i sygnałowe należy oddzielać od wszystkich przewodów 

silnoprądowych i innych źródeł wysokiej emisji elektromagnetycznej (np. 

przetwornic częstotliwości lub napędów). 

 

 

3.8.2 Przewody sieci komunikacyjnej 

Ekranowanie przewodów sieci komunikacyjnej jest opisane w wytycznych 

dotyczących budowy i normach dla poszczególnych systemów sieciowych. 

3.8.3 Przewody sygnałowe 

Moduły I/O dla sygnałów analogowych oraz niektóre moduły interfejsowe 

posiadają zaciski do podłączania ekranu. 
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Wskazówka 

 

Należy stosować ekranowane przewody sygnałowe! 

Dla sygnałów analogowych oraz magistralnych, podłączanych do modułów 

I/O wyposażonych w zaciski do podłączania ekranu, należy stosować 

wyłącznie przewody ekranowane. Tylko w ten sposób można 

zagwarantować, że dla danego modułu I/O zostanie osiągnięty wymagany 

stopień dokładności również w przypadku zaistnienia zakłóceń działających 

na przewód sygnałowy. 

 

 

3.8.4 System łączenia ekranów WAGO 

W ramach systemu łączenia ekranów WAGO dostępne są obejmy zaciskowe, 

szyny zbiorcze i różnego typu stopki montażowe. Przy ich użyciu można 

wykonywać różne konstrukcje. 

  

 

Ilustracja 20: Przykład systemu łączenia ekranów WAGO 
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Ilustracja 21: Zastosowanie systemu łączenia ekranów WAGO 

Pos: 20 /D okumentation allgemei n/Glieder ungselemente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc  @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 21 /All e Seri en (Allgemei ne Module)/Ü berschrif ten für alle Serien/Gerätebeschreibung/Gerätebeschr eibung - Überschrift 1 @ 3\mod_1233756084656_6.doc @ 27094 @ 1 @ 1 
 

4 Opis urządzenia 
Pos: 22.1 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Ger ätebeschrei bung/Beschrei bung/Feldbuskoppler/-controll er/Ei nleitender Text/Der programmi erbare Fel dbuscontroll er xy (kurz: PFC) kombini ert die...  (841,842,871,873, 881)  @ 6\mod_1255500548718_6.doc  @ 42641 @  @ 1  
 

Programowalny sterownik sieciowy 750-880, 750-880/025-000, 750-880/025-001 

(w skrócie: PFC) jest połączeniem oferowanego przez WAGO interfejsu 

sieciowego do sieci ETHERNET z programowalnym sterownikiem (PLC). 

Pos: 22.2 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Ger ätebeschrei bung/Beschrei bung/Feldbuskoppler/-controll er/Ei nleitender Text/Dieser Feldbuscontr oller kann für Anwendungen i m M aschinen- und Anl agenbau sowie i n. .. ( 880/025- 001) @ 12\mod_1332768298390_6.doc  @ 92139 @  @ 1 
 

Sterownik ten może być zastosowany do różnych aplikacji w ramach budowy 

maszyn i urządzeń oraz przemyśle procesowym i technice budynkowej. 

Informacja 

 

Zastosowanie w zakresie telesterowania 

W przypadku zastosowania sterownika sieciowego do telesterowania należy 

przestrzegać instrukcji "szybkiego startu" - „Rozwiązanie IEC-61850 dla 

sterowników programowalnych“ oraz „Instrukcja szybkiego startu dla 

sterownika sieciowego ETHERNET 750-872“. Instrukcje te znajdują się na 

stronie www.wago.com  „Instrukcja szybkiego startu IEC61850“ oraz 

„Instrukcja szybkiego startu IEC60870“. 

 

Dwa porty do sieci ETHERNET i wbudowany switch umożliwiają tworzenie 

połączeń sieciowych w topologii liniowej. Dzięki temu można zrezygnować z 

dodatkowych elementów infrastruktury takich jak switch czy hub. Oba porty 

wspierają autonegocjację i funkcję Auto-MDI(X). 

Przy pomocy mikroprzełącznika DIP można zadawać ostatni bajt adresu IP 

(DHCP, BootP, nastawa stała) oraz sposób pobrania adresu IP.  

Pos: 22.3 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Ger ätebeschrei bung/Beschrei bung/Feldbuskoppler/-controll er/Ei nleitender Text/In dem Fel dbuscontroll er wer den sämtliche Ei ngangssignale der...( 830,841,842,871,872,873,881,882) @ 6\mod_1255502020734_6.doc  @ 42661 @  @ 1  
 

W sterowniku sieciowym zestawiane są wszystkie sygnały wejściowe z 

czujników. Po podłączeniu sterownika sieciowego rozpoznaje on wszystkie 

dołączone do węzła moduły I/O i tworzy lokalny obraz procesu. W każdym węźle 

można w dowolny sposób uszeregować moduły wejściowe i wyjściowe zarówno 

dla sygnałów analogowych (wymiana danych w postaci słowa), jak i 

dwustanowych (bitowa wymiana danych). 

Pos: 22.4 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Ger ätebeschrei bung/Beschrei bung/Feldbuskoppler/-controll er/Ei nleitender Text/Das  lokal e Pr ozessabbild wird i n einen Ei n- u. Ausg ang... ( 341,342,830,841,842,871,872,878,881,882) @ 6\mod_1255502296859_6.doc @ 42664 @  @ 1  
 

Lokalny obraz procesu jest podzielony na podobszary wejść i wyjść. 

Pos: 22.5 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Ger ätebeschrei bung/Beschrei bung/Feldbuskoppler/-controll er/Ei nleitender Text/Die D aten der anal ogen Buskl emmen wer den i n der R eihenfolge.. . (830,841,842,871,872,873,881,882) @ 6\mod_1255502752640_6.doc  @ 42674 @  @ 1  
 

Dane z analogowych modułów I/O są mapowane w obrazie procesu w kolejności 

ich uszeregowania za sterownikiem sieciowym. 

Pos: 22.6 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Ger ätebeschrei bung/Beschrei bung/Feldbuskoppler/-controll er/Ei nleitender Text/Die Bits  der digitalen Busklemmen werden zu Worten zus.. .. ( 830,841,842,871,872,873,881,882) @ 6\mod_1255503166453_6.doc @ 42681 @  @ 1  
 

Bity sygnałów z dwustanowych modułów I/O składane są w słowa, a następnie 

również mapowane w obrazie procesu, za danymi z modułów analogowych. Jeżeli 

liczba bitów kolejnych sygnałów dwustanowych przekracza 16, automatycznie 

wygenerowane zostaje następne słowo. 

Pos: 22.7 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Ger ätebeschrei bung/Beschrei bung/Feldbuskoppler/-controll er/Ei nleitender Text/Entsprechend der IEC 61131- 3-Progr. erfolgt di e Bearbeitung der.. . (830,841,842,871,872,873,881,882) @ 6\mod_1255503498781_6.doc @ 42691 @  @ 1  
 

Obraz procesu jest przetwarzany lokalnie w PFC, będącym sterownikiem 

zgodnym z IEC-61131-3. Efektem działania sterownika jest wysterowanie wyjść 

(elementów wykonawczych) i/lub udostępnienie obrazu procesu do systemu 

nadrzędnego.  

Pos: 22.8 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Ger ätebeschrei bung/Beschrei bung/Feldbuskoppler/-controll er/Ei nleitender Text/Die Fel dbusansch. bes t. aus 2 Ports (RJ-45). Ein im PFC  integ. Ethernet-Switch (881) (C ontroller) @ 7\mod_1273679028172_6.doc @ 56478 @  @ 1  
 

http://www.wago.com/
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Podłączenie magistrali obiektowej jest możliwe za pomocą dwóch portów  

(RJ-45). Zintegrowany w PFC switch do sieci Ethernet, pracujący w trybie  

store-and-forward, łączy porty magistrali obiektowej z CPU. 

Obydwa porty wspierają następujące funkcjonalności: 

• 10BASE-T / 100BASE-TX 

• full duplex / half duplex 

• autonegocjacja 

• Auto-MDI(X) 

Pos: 22.9 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Ger ätebeschrei bung/Beschrei bung/Feldbuskoppler/-controll er/Ei nleitender Text/Die Erstellung des  Appli kati onspr ogramms erfolgt mi t WAGO-I/O- PRO g emäß ...  (880) @ 9\mod_1285840957130_6.doc @ 65331 @  @ 1  
 

Program aplikacyjny sporządza się za pomocą WAGO-I/O-PRO zgodnie z IEC 

61131-3, przy czym podstawą WAGO-I/O-PRO jest standardowy system 

programowania CoDeSys firmy 3S, rozszerzony o pliki konfiguracyjne (tzw. 

targety) dla wszystkich sterowników sieciowych WAGO. 

Dla programowania IEC 61131-3 sterownik sieciowy udostępnia 1024 KB 

pamięci programowej, 1024 KB pamięci danych oraz 32 KB pamięci nieulotnej. 

Pos: 22.10 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Gerätebeschr eibung/Beschrei bung/Fel dbuskoppl er/-controller/Einl eitender Text/D er Anwender hat Zugriff auf all e Feldbus- und E/A-D aten. (Contr oller) @ 6\mod_1255505042953_6.doc @ 42712 @  @ 1 
 

Programista ma dostęp zarówno do wejść/wyjść sterownika, jak też danych 

wymienianych przez sieć. 

Pos: 22.11 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Gerätebeschr eibung/Beschrei bung/Fel dbuskoppl er/-controller/Einl eitender Text/U m Pr ozessdaten via ETH ERN ET zu versenden, unterstütz t d. Fbuscontr ...  (Controll er) @ 6\mod_1255505347593_6.doc  @ 42721 @  @ 1  
 

W celu przepływu wartości w obrazie procesu przez ETHERNET, sterownik 

sieciowy wspiera szereg protokołów sieciowych. 

Pos: 22.12 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Gerätebeschr eibung/Beschrei bung/Fel dbuskoppl er/-controller/Einl eitender Text/Für den Prozessdatenaustausch sind das MOD BU S/TC P (UDP)-Pr otokoll und das... ( 841,871,872,873,881) @ 6\mod_1255505736234_6.doc @ 42730 @  @ 1  
 

Na potrzeby wymiany wartości w obrazie procesu, zaimplementowany jest 

protokół MODBUS/TCP (UDP) oraz protokół ETHERNET/IP.  

Obydwa protokoły komunikacyjne mogą być stosowane osobno lub równolegle. 

W tym celu ustala się uprawnienia do zapisu na modułach I/O, to znaczy prawo 

dostępu do nich z PFC przez MODBUS/TCP lub EtherNet/IP; prawa te, ustalone 

dla projektu, zostają zapisane w pliku XML. 

Pos: 22.13 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Gerätebeschr eibung/Beschrei bung/Fel dbuskoppl er/-controller/Einl eitender Text/Konfig urati ons-/Diagnoseprotokolle:  BootP, HTTP, DHC P, SNTP, FTP, SNM P ( 341,881) @ 6\mod_1255506049125_6.doc @ 42736 @  @ 1  
 

Jako protokoły konfiguracyjne i diagnostyczne dostępne są HTTP, SNTP i 

SNMP. 

Do transferu danych przez ETHERNET dostępny jest FTP. 

W celu automatycznego przydzielania adresów IP w sieci można skorzystać z 

DHCP lub BootP. 

Pos: 22.14 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Gerätebeschr eibung/Beschrei bung/Fel dbuskoppl er/-controller/Einl eitender Text/D er Anwender kann Cli ents und Ser ver über eine i nt.  Socket-API .. . (830,841,842,871,872,873,881,882) @ 6\mod_1255509705625_6.doc @ 42758 @  @ 1  
 

Dzięki bibliotekom bloków funkcyjnych użytkownik ma możliwość budowania 

własnych interfejsów (API), udostępniających funkcjonalność klienta i serwera 

przy wykorzystaniu protokołu transportowego (TCP, UDP). W celu rozszerzenia 

funkcjonalności dostępne są dodatkowe biblioteki funkcji. 

Pos: 22.15 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Gerätebeschr eibung/Beschrei bung/Fel dbuskoppl er/-controller/Einl eitender Text/Mit  der IEC 61131- 3 Bibli othek "SysLi bRTC.lib"  wird beispi elsweise... ( 830,841,871,872,873,881,882) @ 6\mod_1255509899812_6.doc  @ 42761 @  @ 1  
 

Przy użyciu biblioteki IEC-61131-3 „SysLibRTC.lib“ włącza się na przykład 

buforowany zegar czasu rzeczywistego z datą, godziną (co 1 sekundę), funkcją 
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alarmu i timerem. Zegar ten w razie awarii zasilania jest zasilany energią 

pomocniczą. 

Pos: 22.16 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Gerätebeschr eibung/Beschrei bung/Fel dbuskoppl er/-controller/Einl eitender Text/D er Fbuscontr oller basiert auf ei ner 32- Bit-CPU  u. ist  multi task.. ( 830,841,849,871,872,873,881,882) @ 6\mod_1255510611593_6.doc @ 42764 @  @ 1  
 

Sterownik sieciowy bazuje na 32-bitowym CPU i może pracować w trybie 

multitaskingu, tzn., że jednocześnie może być wykonywanych kilka programów. 

Pos: 22.17 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Gerätebeschr eibung/Beschrei bung/Fel dbuskoppl er/-controller/Einl eitender Text/Für die Konfiguration und Ver waltung des Systems bietet.. . (830,841,842,849,871,872,873,881,882) @ 6\mod_1255511017906_6.doc  @ 42773 @  @ 1  
 

W celu konfiguracji i zarządzania systemem sterownik sieciowy oferuje 

wewnętrzny system plików oraz zintegrowany serwer www. 

Pos: 22.18 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Gerätebeschr eibung/Beschrei bung/Fel dbuskoppl er/-controller/Einl eitender Text/D as i nterne D ateisystem unterstützt  zwei  Laufwer ke, Remanentspeicher und SD-Karte (880)  @ 9\mod_1285853060592_6.doc  @ 65334 @  @ 1  
 

Wewnętrzny system plików wspiera dwa napędy: pamięć nieulotną o rozmiarze 2 

MB i wtykową kartę pamięci (kartę SD). 

Pos: 22.19 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Gerätebeschr eibung/Beschrei bung/Fel dbuskoppl er/-controller/Einl eitender Text/Hi nweis : Speicher karte ist nicht i m Li eferumfang! Nur empfohl ene Speicherkarte ver wenden! (880) @ 10\mod_1306416449246_6.doc @ 73228 @  @ 1  
 

Wskazówka 

 

Karta pamięci nie wchodzi w zakres dostawy! 

Należy pamiętać, że sterownik sieciowy jest dostarczany bez karty pamięci. 

Aby korzystać z karty pamięci, należy ją zamówić osobno. 

Ze sterownika sieciowego można korzystać również bez rozszerzenia o 

kartę pamięci (stosowanie karty pamięciu jest opcjonalne). 

Wskazówka 

 

Należy korzystać tylko z zalecanej karty pamięci! 

Należy stosować wyłącznie kartę pamięci SD dostępną w ofercie WAGO 

(758-879/000-001), ponieważ jest ona przeznaczona do zastosowań 

przemysłowych w uciążliwych warunkach środowiskowych oraz w 

sterownikach sieciowych. 

Nie ma gwarancji kompatybilności z innymi dostępnymi w sprzedaży 

kartami pamięci. 

 

Pos: 22.20 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Gerätebeschr eibung/Beschrei bung/Fel dbuskoppl er/-controller/Einl eitender Text/ Infor mationen über  di e Konfigur ation und den Status  des  Fel dbuskn. (830,841,849,871,872,873,881,882) @ 6\mod_1255513139250_6.doc @ 42779 @  @ 1 
 

Informacje o konfiguracji oraz statusie węzła sieciowego są zapisane jako strony 

HTML w sterowniku sieciowym i wyświetlane przez przeglądarkę internetową. 

Ponadto za pomocą zaimplementowanego systemu plików można również 

przechowywać własne strony HTML lub bezpośrednio wywoływać programy. 

Pos: 23 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Ger ätebeschrei bung/Beschrei bung/Feldbuskoppler/-controll er/Kompatibilität/Kompatibilität  750- 0880 @ 9\mod_1286268116619_6.doc @ 65378 @  @ 1 
 

Tabela 8: Kompatybilność 

narzędzie programowania CODESYS 

wersja V2.3.9.25 

sterownik sieciowy  

750-880  

750-880/025-000 (wariant z rozszerzonym zakresem temperatur) 

750-880/025-001 (wariant Telecontrol z rozszerzonym zakresem temperatur) 

 
Charakterystyka 

 Sterownik sieciowy pracuje z wersją CoDeSys niezależnie od wersji oprogramowania (firmware'u) sterownika 
sieciowego. 

 

Pos: 24 /D okumentation allgemei n/Glieder ungselemente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc  @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 25 /All e Seri en (Allgemei ne Module)/Ü berschrif ten für alle Serien/Gerätebeschreibung/Ansicht - Ü berschrif t 2 @ 4\mod_1240984217343_6.doc @ 31946 @ 2 @ 1 
 

4.1 Widok 
Pos: 26.1 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Ger ätebeschrei bung/Ansicht/Fel dbuskoppl er/-contr oller/Leg ende/Ansicht - allg. Einl eitung für Koppler/C ontroll er @ 4\mod_1238494230133_6.doc @ 29444 @  @ 1 
 

W widoku urządzenia można wyróżnić trzy zespoły elementów: 

• po lewej: złącze sieci obiektowej 

• w środku: LED do sygnalizacji stanu pracy, komunikacji sieciowej, błędów 

i diagnostyki oraz złącze serwisowe (konfiguracyjne) 

•  po prawej: zintegrowany moduł zasilania magistrali systemowej i 

obiektowej (podłączanie do kolejnych modułów stykami mocy). 

Stan zasilania magistrali systemowej i obiektowej (styki mocy) 

sygnalizowany jest przez LED. 
Pos: 26.2 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Ger ätebeschrei bung/Ansicht/Fel dbuskoppl er/-contr oller/Bilder/Ansicht -  Bild 750-0880 @ 9\mod_1286186088963_6.doc @ 65362 @  @ 1 
 

 

Ilustracja 22: Widok sterownika sieciowego ETHERNET od góry 

Pos: 26.3 /Dokumentation allgemei n/Glieder ungselemente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc  @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 26.4 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Ger ätebeschrei bung/Ansicht/Fel dbuskoppl er/-contr oller/Leg ende/Ansicht - Legende zur Ansicht SETH ERNET (750- 880,881,882) - Tabellenkopf und Nr: 1 @ 7\mod_1266415064861_6.doc  @ 50948 @  @ 1  
 

Tabela 9: Opis widoku PLC ETHERNET 

nr 
oznaczeni

e 
znaczenie szczegóły patrz rozdział: 

1 

LINK 

ACT 1, 2 

MS, NS, 

I/O, USR 

LED statusu sieci obiektowej  
„Opis urządzenia“ > 

„Elementy sygnalizacyjne“ 

 
Pos: 26.5 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Ger ätebeschrei bung/Ansicht/Fel dbuskoppl er/-contr oller/Leg ende/Ansicht - Legende allg für Koppl er/Contr oller Nr:  2- 13 @ 4\mod_1238495560382_6.doc @ 29459 @  @ 1 
 

2 --- 

podstawka oznacznika grupowego (wysuwana) z 

dodatkową możliwością opisu przy pomocy 

dwóch tabliczek Mini-WSB 

--- 

3 A, B lub C LED statusu magistrali systemowej/styków mocy 
„Opis urządzenia“ > 

„Elementy sygnalizacyjne“ 

4 --- styki danych 

„Podłączanie urządzeń“ > 

„Magistrala 

systemowa/styki danych“ 

5 24 V, 0 V zaciski CAGE CLAMP
®
 zasilanie systemowe 

„Podłączanie urządzeń“ > 

„Podłączanie przewodów do 

CAGE CLAMP
®

“ 

6 + 
zaciski CAGE CLAMP

®
 zasilanie magistrali 

obiektowej 24 V DC 

„Podłączanie urządzeń“ > 

„Podłączanie przewodów do 

CAGE CLAMP
®

“ 

7 --- styk mocy 24 V DC 
„Podłączanie urządzeń“ > 

„Styki mocy/zasilanie 

magistrali obiektowej“ 

8 --- uchwyt zwalniający blokadę 
„Montaż“ > „Wstawianie i 

usuwanie urządzenia“ 

9 - 
zaciski CAGE CLAMP

®
 zasilanie magistrali 

obiektowej 0 V 

„Opis systemu“ > 

„Zasilanie“ 

10 --- styk mocy 0 V 

„Podłączanie urządzeń“ > 

„Styki mocy/ 

zasilanie magistrali 

obiektowej“ 

11 
(uziemieni

e) 

zaciski CAGE CLAMP® zasilanie magistrali 

obiektowej (uziemienie) 

„Opis systemu“ > 

„Zasilanie“ 

12 --- styk mocy (uziemienie) 
„Podłączanie urządzeń“ > 

„Styki mocy/zasilanie 

magistrali obiektowa“ 

13 --- złącze serwisowe (klapka uniesiona) 
„Opis urządzenia“ > 

„Elementy obsługi“ 
 

Pos: 26.6 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Ger ätebeschrei bung/Ansicht/Fel dbuskoppl er/-contr oller/Leg ende/Ansicht - Legende Fel dbusanschl uss 2 x RJ-45 als 2-Port-ETHERN ET-Switch Nr : 14 @ 7\mod_1266416127949_6.doc  @ 50957 @  @ 1 
 

14 X 1, X2 
złącze sieci obiektowej 2 x RJ-45 jako 2-portowy 

switch ETHERNET 

„Opis urządzenia“ > 

„Złącza“ 
 

Pos: 26.7 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Ger ätebeschrei bung/Ansicht/Fel dbuskoppl er/-contr oller/Leg ende/Ansicht - Legende für Speicher karten-Steckplatz Nr: 15 @ 9\mod_1286270217424_6.doc @ 65381 @  @ 1 
 

15 --- gniazdo karty pamięci z osłoną 
„Opis urządzenia“ > 

„Elementy obsługi“ 
 

Pos: 26.8 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Ger ätebeschrei bung/Ansicht/Fel dbuskoppl er/-contr oller/Leg ende/Ansicht - Legende für Verriegelungsschei be Nr: 16 @ 9\mod_1286271263513_6.doc @ 65384 @  @ 1 
 

16 --- blokada ryglująca 
„Montaż“ > „Wstawianie i 

usuwanie urządzenia“ 
 

Pos: 26.9 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Ger ätebeschrei bung/Ansicht/Fel dbuskoppl er/-contr oller/Leg ende/Ansicht - Legende für Adresswahlschalter Nr: 17 @ 9\mod_1296638222313_6.doc @ 69120 @  @ 1 
 

17 --- przełącznik adresów 
„Opis urządzenia“ > 

„Elementy obsługi“ 
 

Pos: 27 /D okumentation allgemei n/Glieder ungselemente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc  @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 28 /All e Seri en (Allgemei ne Module)/Ü berschrif ten für alle Serien/Gerätebeschreibung/Anschlüsse - Überschrift 2 @ 4\mod_1240984262656_6.doc @ 31959 @ 2 @ 1 
 

4.2 Złącza 
Pos: 29 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Ger ätebeschrei bung/Schematische Schaltbil der/Fel dbuskoppl er/-contr oller/Ger äteei nspeisung - Ü berschrif t 3 und Einl eitung 750-0xxx @ 5\mod_1245074097866_6.doc @ 35347 @ 3 @ 1 
 

4.2.1 Zasilanie urządzenia 

Przewody zasilające są podłączane do zacisków CAGE CLAMP
®

.  

Zintegrowany zasilacz wytwarza konieczne napięcia, potrzebne do zasilania 

elektroniki i podłączonych modułów I/O. 

Złącze sieci obiektowej jest odseparowane galwanicznie od potencjału 

elektrycznego i elektroniki urządzenia. 

Pos: 30 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Ger ätebeschrei bung/Schematische Schaltbil der/Fel dbuskoppl er/-contr oller/Ger äteei nspeisung 750- 0880, - 0884 @ 9\mod_1286273806811_6.doc @ 65403 @  @ 1 
 

 

Ilustracja 23 Zasilanie urządzenia 

Pos: 31.1 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Ger ätebeschrei bung/Anschl üsse/Feldbuskoppler/-controller/Fel dbusanschl uss -  Überschrift 3 @ 5\mod_1245071569213_6.doc @ 35311 @ 3 @ 1 
 

4.2.2 Złącze sieci obiektowej 
Pos: 31.2 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Ger ätebeschrei bung/Anschl üsse/Feldbuskoppler/-controller/Anschluss  Fel dbus  über zwei RJ-45-Steckver binder mit2- Port- Switch - Einl eitung (750-871)  @ 5\mod_1245072520747_6.doc  @ 35331 @  @ 1 
 

Sieć obiektową podłącza się do zintegrowanego ze sterownikiem switcha za 

pomocą dwóch wielowtyków RJ-45, nazywanych również „wtyczkami Western“.  

Zintegrowany switch pracuje w trybie store-and-forward i dla każdego portu 

wspiera prędkości transmisji 10/100 Mbit oraz tryby transmisji full duplex i half 

duplex. 
Pos: 31.3 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Ger ätebeschrei bung/Anschl üsse/Feldbuskoppler/-controller/Di e Beschaltung der RJ-45-Buchsen sind entsprechend den Vorgaben für 100BaseTX - Beschrei bung, Kabel @ 5\mod_1245073028195_6.doc @ 35334 @  @ 1  
 

Gniazda RJ-45 są podłączone zgodnie z wymogami dla 100BaseTX. 

Zalecany kabel przyłączeniowy dla ETHERNET Standard to skrętka kategorii 5e. 

Można stosować przewody typu S-UTP (Screened Unshielded Twisted Pair) oraz 

STP (Shielded Twisted Pair) o maksymalnej długości segmentu wynoszącej 100 

m. 
Pos: 31.4 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Ger ätebeschrei bung/Anschl üsse/Feldbuskoppler/-controller/Di e Anschl usss tell e ist  so konzi piert , dass Einbau i n einen 80 mm hohen Schaltschr ank möglich ist.  @ 5\mod_1245073401892_6.doc @ 35337 @  @ 1  
 

Złącze zostało zaprojektowane w taki sposób, aby po podłączeniu wtyczek 

możliwa była zabudowa urządzenia w skrzynce rozdzielczej o wysokości 80 mm.  
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Pos: 31.5 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Ger ätebeschrei bung/Anschl üsse/Feldbuskoppler/-controller/Tabell e, Abbil dung,  Busanschl uss und Steckerbeleg ung RJ- 45- Stecker @ 5\mod_1245073518124_6.doc @ 35340 @  @ 1 
 

 
Pos: 31.6 /All e Seri en ( Allgemei ne Module)/Wichtige Erläuterungen/Sicherheitshinweise/Achtung/Achtung: Nicht in Tel ekommuni kati onsnetzen einsetzen! (Zusatz  RJ-45) @ 3\mod_1224065187468_6.doc @ 24074 @  @ 1 
 

UWAGA 

 

Nie stosować w sieciach telekomunikacyjnych! 

Urządzenia ze złączem ETHERNET/RJ-45 należy używać wyłącznie w 

sieciach LAN. Nie należy ich łączyć z sieciami telekomunikacyjnymi. 

 
Pos: 32 /D okumentation allgemei n/Glieder ungselemente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc  @ 21808 @  @ 1 
 

  

Tabela 10: Złącze sieciowe i obłożenie zacisków wtyczki RJ-45 

widok styk sygnał 

 

Ilustracja 24: Wtyczka RJ-45 

1 TD + dane wysyłane + 

2 TD - dane wysyłane - 

3 RD + dane otrzymane + 

4  niewykorzystane 

5  niewykorzystane 

6 RD - dane otrzymane - 

7  niewykorzystane 

8  niewykorzystane 
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Pos: 33 /All e Seri en (Allgemei ne Module)/Ü berschrif ten für alle Serien/Gerätebeschreibung/Anzeigeel emente -  Überschrift 2 @ 4\mod_1240984390875_6.doc @ 31962 @ 2 @ 1 
 

4.3 Elementy sygnalizacyjne 
Pos: 34.1 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Ger ätebeschrei bung/Anzeigeelemente/Fel dbuskoppl er/-contr oller/Legende/Anzeigeelemente - Ei nlei tung (Contr oller) @ 4\mod_1241005850082_6.doc @ 32019 @  @ 1 
 

Stan pracy sterownika sieciowego lub węzła jest sygnalizowany przy pomocy 

LED. Są one w większości kolorowe (czerwone, zielone lub czerwone/zielone 

(=pomarańczowe)). 

Pos: 34.2 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Ger ätebeschrei bung/Anzeigeelemente/Fel dbuskoppl er/-contr oller/Bilder/Anzeigeelemente 750- 0880 - Bild @ 9\mod_1289492519593_0.doc  @ 66385 @  @ 1 
 

 

Ilustracja 25: Elementy sygnalizacyjne 

Pos: 34.3 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Ger ätebeschrei bung/Anzeigeelemente/Fel dbuskoppl er/-contr oller/Legende/Anzeigeelemente - Ei nlei tung und Tabellenüberschrift Feldbusstatus ( Standard) @ 4 \mod_1240920871636_6.doc @ 31794 @  @ 1 
+ 

Diagnostyka poszczególnych obszarów - sieci obiektowej, węzła i napięcia 

obiektowego - realizowana jest przy pomocy trzy grup LED: 

Tabela 11: Elementy sygnalizacyjne - status sieci obiektowej 

LED kolor znaczenie 
 

Pos: 34.4 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Ger ätebeschrei bung/Anzeigeelemente/Fel dbuskoppl er/-contr oller/Legende/Anzeigeelemente - Feldbusstatus ETHERN ET-basi ert, spezifischer Tabellenteil 'LIN K ACT1,2' @ 5\mod_1253106696993_6.doc @ 41691 @  @ 1  
 

LINK 

ACT 1 

zielony pokazuje połączenie z siecią fizyczną na porcie 1 

LINK 

ACT 2 

zielony pokazuje połączenie z siecią fizyczną na porcie 2 

 
Pos: 34.5 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Ger ätebeschrei bung/Anzeigeelemente/Fel dbuskoppl er/-contr oller/Legende/Anzeigeelemente - Feldbusstatus ETHERN ET-basi ert, spezifischer Tabellenteil 'MS' @ 5\mod_1253105531004_6.doc  @ 41679 @  @ 1  
 

MS czerwony/zielony pokazuje status węzła 
 

Pos: 34.6 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Ger ätebeschrei bung/Anzeigeelemente/Fel dbuskoppl er/-contr oller/Legende/Anzeigeelemente - Feldbusstatus ETHERN ET-basi ert, spezifischer Tabellenteil 'NS' @ 4\mod_1240920458789_6.doc @ 31742 @  @ 1  
 

NS czerwony/zielony pokazuje status sieci 
 

Pos: 34.7 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Ger ätebeschrei bung/Anzeigeelemente/Fel dbuskoppl er/-contr oller/Legende/Anzeigeelemente - Knotens tatus  Tabellenüberschrif t und 'I/O' @ 4 \mod_1240921390924_6.doc @ 31808 @  @ 1 
+ 

 
Tabela 12: Elementy sygnalizacyjne - status węzła 

LED kolor znaczenie 

I/O czerwony/zielony/ 

pomarańczowy 

pokazuje pracę magistrali systemowej i sygnalizuje błędy za 

pomocą kodu migowego 
 

Pos: 34.8 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Ger ätebeschrei bung/Anzeigeelemente/Fel dbuskoppl er/-contr oller/Legende/Anzeigeelemente - Knotens tatus  'USR' (Contr oller) @ 4\mod_1240921467136_6.doc @ 31812 @  @ 1 
 

USR czerwony/zielony/ 

pomarańczowy 

pokazuje informacje na temat błędów magistrali systemowej, 

sterowanie przez aplikację użytkową stosownie do 

zaprogramowanej wizualizacji 
 

Pos: 34.9 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Ger ätebeschrei bung/Anzeigeelemente/Fel dbuskoppl er/-contr oller/Legende/Anzeigeelemente - Speicher kar tenstatus ' SD' (750- 0880)  @ 9\mod_1291715745543_6.doc  @ 67171 @  @ 1 
 

SD pomarańczowy pokazuje dostęp do karty pamięci 
 

Pos: 34.10 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Gerätebeschr eibung/Anzeig eel emente/Feldbuskoppler /-controll er/Legende/Anzeigeel emente - Versorgungsspannungsstatus Tabellenüberschrift und ' A', 'B'  @ 5\mod_1253265337073_6.doc @ 41845 @  @ 1  
+ 

 
Tabela 13: Elementy sygnalizacyjne - status zasilania 

LED kolor znaczenie 

A zielony pokazuje status napięcia roboczego systemu 

S zielony pokazuje status napięcia roboczego styków mocy 

 

Pos: 34.11 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Gerätebeschr eibung/Anzeig eel emente/Feldbuskoppler /-controll er/Legende/Informati on: Infor mationen zu der LED-Signalisier ung @ 4\mod_1239098329547_6.doc  @ 30152 @  @ 1 
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Informacja 

 

Dodatkowe informacje na temat sygnalizacji przez LED 

Dokładny opis znaczenia wskazań LED znajduje się w rozdziale 

„Diagnostyka" >„Sygnalizacja przez LED“. 

 

Pos: 35 /D okumentation allgemei n/Glieder ungselemente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc  @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 36 /All e Seri en (Allgemei ne Module)/Ü berschrif ten für alle Serien/Gerätebeschreibung/Bedienel emente - Ü berschrif t 2 @ 4\mod_1239191655456_6.doc @ 30427 @ 2 @ 1 
 

4.4 Elementy obsługi 
Pos: 37.1 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Ger ätebeschrei bung/Bedienel emente/Fel dbuskoppl er/-contr oller/Ser viceschni ttstelle - Überschrift 3,  und allgemei ne Ei nleitung @ 4\mod_1239105167430_6.doc  @ 30219 @ 3 @ 1 
 

4.4.1 Złącze serwisowe 

Złącze serwisowe umieszczone jest pod klapką. 

Pos: 37.2 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Ger ätebeschrei bung/Bedienel emente/Fel dbuskoppl er/-contr oller/Ser viceschni ttstelle zur Konfiguration und Programmi erung @ 4\mod_1239105669061_6.doc  @ 30226 @  @ 1 
 

Jest ono wykorzystywane do komunikacji z WAGO-I/O-CHECK,  

WAGO-I/O-PRO oraz aktualizacji oprogramowania (firmware'u). 

 

Ilustracja 26: Złącze serwisowe do konfiguracji i programowania (klapka opuszczona i uniesiona) 

Tabela 14: Złącze serwisowe  

numer opis 

1 klapka uniesiona 

2 złącze do konfiguracji i programowania 

 
Pos: 37.3 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Ger ätebeschrei bung/Bedienel emente/Fel dbuskoppl er/-contr oller/Achtung: Ger ät muss  spannungsfrei sei n! (für Anschl uss von 750-920, - 923) @ 4\mod_1239105946740_6.doc @ 30245 @  @ 1 
 

UWAGA 

 

Urządzenie musi być odłączone od napięcia! 

W celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia przewód komunikacyjny należy 

podłączać i odłączać tylko wówczas, gdy urządzenie jest odłączone od 

napięcia! 

Do 4-biegunowego wtyku można podłączyć przewód komunikacyjny o numerze 

katalogowym 750-920 lub 750-923. 

Pos: 38 /D okumentation allgemei n/Glieder ungselemente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc  @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 39.1 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Ger ätebeschrei bung/Bedienel emente/Fel dbuskoppl er/-contr oller/Betriebsartenschalter - Ü berschrif t 3, Ansicht und Einlei tung (Contr oller) @ 4 \mod_1239106871099_6.doc @ 30278 @ 3 @ 1 
 

4.4.2 Przełącznik trybu pracy 

Przełącznik trybu pracy umieszczony jest pod klapką. 

 

Ilustracja 27: Przełącznik trybu pracy (klapka złącza serwisowego opuszczona i uniesiona) 

Tabela 15: Złącze serwisowe 

numer opis 

1 klapka uniesiona 

2 przełącznik trybu pracy 

 

Przełącznik wprowadza sterownik w jeden z trybów pracy: praca aplikacji PLC, 

zatrzymanie aplikacji PLC, ładowanie oprogramowania systemowego. 

Przełącznik ma 3 położenia stabilne (wybierane przez przesunięcie) oraz funkcję 

przycisku. 

Przełącznik przesuwny jest przeznaczony do manewrowania z częstotliwością wg 

EN 61131T2. 

UWAGA 

 

Szkody materialne spowodowane przez wyjścia pozostające w stanie 

załączonym! 

Należy pamiętać, że załączone wyjścia, po przestawieniu przełącznika trybu 

pracy z „RUN“ na „STOP“ pozostaną nadal załączone. Ponieważ program 

przestaje być przetwarzany, nie nastąpią wyłączenia wynikające z 

przewidzianych w nim warunków! Dlatego należy zaprogramować lub 

skonfigurować wszystkie wyjścia w taki sposób, aby po zatrzymaniu 

programu przyjmowały one stan bezpieczny. 

 
Pos: 39.2 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Ger ätebeschrei bung/Bedienel emente/Fel dbuskoppl er/-contr oller/Hi nweis : D efini eren der  Ausgänge für ei nen Programm-Stopp! (für Betriebsartenschalter mit  WBM) @ 4 \mod_1240571895008_6.doc @ 31295 @  @ 1  
 

Wskazówka 

 

Zdefiniować stan wyjść na wypadek zatrzymania programu! 

Aby wyjścia po zatrzymaniu programu przełączyły się do bezpiecznego 

położenia, należy zdefiniować status wyjść w razie „STOP“. 

1. W tym celu w systemie zarządzania przez WWW (WBM) otworzyć 

linkiem "PLC" stronę internetową, w której można zdefiniować funkcję 

Process image - Set outputs to zero, if user program is stopped.  

2. Aktywować tę funkcję przez postawienie haczyka w polu kontrolnym; od 

tego momentu, po zatrzymaniu programu wszystkie wyjścia zostaną 

ustawione na zero (wyłączone); jeżeli funkcja nie zostanie aktywowana, po 

zatrzymaniu programu wyjścia pozostaną w stanie takim, w jakim były 

ostatnio. 

 
Pos: 39.3 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Ger ätebeschrei bung/Bedienel emente/Fel dbuskoppl er/-contr oller/Betriebsartenschalter - Tabell en (881) @ 8\mod_1278942475895_6.doc @ 59668 @  @ 1 
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Wskazówka 

 

Przy uruchomieniu/zatrzymaniu sterownika z programu narzędziowego 

położenie przełącznika trybu pracy nie ma znaczenia! 

Przy uruchamianiu i zatrzymywaniu aplikacji PFC z WAGO-I/O-PRO 

położenie przełącznika trybu pracy jest bez znaczenia. 

 

W zależności od tego, w jakim położeniu (u góry, na środku lub na dole) znajduje 

się przełącznik trybu pracy przy włączaniu zasilania, resecie sprzętu lub 

programu, aktywna jest jedna z następujących funkcji: 

Tabela 16: Położenie przełącznika trybu pracy, pozycje statyczne przy włączaniu/resecie 

położenie przełącznika 

trybu pracy 

funkcja 

pozycja na górze "RUN" - aktywacja przetwarzania programu, 

projekt boot (jeżeli istnieje) zostaje uruchomiony 

pozycja na środku "STOP" - zatrzymanie wykonywania programu, 

aplikacja PFC zostaje zatrzymana 

pozycja na dole po uruchomieniu resetu sterownik znajduje się w trybie bootstrap 

 

Jeżeli w trakcie pracy zostanie zmienione położenie przełącznika, sterownik 

wykona następujące funkcje: 

Tabela 17: Położenie przełącznika trybu pracy, pozycje dynamiczne przy włączaniu/resecie  

zmiana położenia 

przełącznika trybu 

pracy 

funkcja 

od pozycji górnej  

do środkowej 

"STOP" - zatrzymanie wykonywania programu, 

aplikacja PFC zostaje zatrzymana. 

od pozycji środkowej  

do górnej 

"RUN" - aktywacja przetwarzania programu, 

projekt boot (jeżeli istnieje) zostaje uruchomiony. 

od pozycji środkowej  

do dolnej 

brak reakcji. 

Po włączeniu/resecie uruchamiany jest program ładujący bootstrapu. 

od pozycji dolnej  

do środkowej 

brak reakcji. 

przyciśnięcie 

(np. śrubokrętem) 

reset sprzętu. 

Wszystkie wyjścia zostają wyzerowane, zmienne zostają ustawione  

na 0 lub na FALSE lub na wartość inicjalną. 

Zmienne retain czy flagi nie są zmieniane. 

Reset sprzętu może zostać wykonany w pozycji STOP, jak i RUN  

w każdym położeniu przełącznika trybu pracy! 

ponowne uruchomienie sterownika sieciowego 

 

Zmiana trybu pracy następuje wewnętrznie, pod koniec cyklu PFC. 

Pos: 40 /D okumentation allgemei n/Glieder ungselemente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc  @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 41.1 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Ger ätebeschrei bung/Bedienel emente/Fel dbuskoppl er/-contr oller/Adr esswahlschalter - Überschrift 3 @ 4\mod_1239190509819_6.doc @ 30418 @ 3 @ 1 
 

4.4.3 Przełącznik adresów 
Pos: 41.2 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Ger ätebeschrei bung/Bedienel emente/Fel dbuskoppl er/-contr oller/DIP-Schalter-Bild ( 8 . .. 1 von oben nach unten) @ 4\mod_1239180034696_6.doc @ 30363 @  @ 1 
 

 

Ilustracja 28: Przełącznik adresów 

Pos: 41.3 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Ger ätebeschrei bung/Bedienel emente/Fel dbuskoppl er/-contr oller/D er 8- polige DIP-Schal ter dient zum Ei nstellen derIP-Adr esse + Tabelle: Bedeutung Schalters tell ung en @ 6\mod_1263465071407_6.doc  @ 47988 @  @ 1  
 

8-biegunowy przełącznik DIP służy do ustawiania adresu IP oraz do wybierania 

protokołu, za pomocą którego można ustawić adres. 

Tabela 18: Znaczenie pozycji przełącznika DIP 

adres znaczenie 

0 

Adres IP nadaje się w sposób wybrany w systemie zarządzania 

przez WWW (WBM). Użytkownik ma do dyspozycji BootP, 

DHCP oraz przejęcie wartości z EEPROM. Domyślnie aktywna 

jest opcja konfiguracji za pośrednictwem BootP. 

1-254 

Adres IP składa się z trzech oktetów ustawianych na stronie 

konfiguracyjnej (domyślnie 192.168.1) i ostatniego ustawionego 

za pomocą przełącznika DIP. 

255 Adres IP przydziela siię za pomocą protokołu DHCP. 

 

 

Pos: 42 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Ger ätebeschrei bung/Bedienel emente/Fel dbuskoppl er/-contr oller/Speicher karten- Steckpl atz  - Überschrift 3 und Beschrei bung @ 9 \mod_1286366340882_6.doc @ 65428 @ 344 @ 1 
 

4.4.4 Gniazdo karty pamięci 

Gniazdo jest przeznaczone na kartę pamięci Secure Digital (w skrócie: kartę SD) 

lub kartę SD o wyższej pojemności (SD High Capacity, w skrócie: kartę SDHC). 

Gniazdo karty pamięci posiada przezroczystą osłonę ochronną, którą przed 

użyciem gniazda należy podnieść do góry. 

Wskazówka 

 

Karta pamięci nie wchodzi w zakres dostawy! 

Należy pamiętać, że sterownik sieciowy jest dostarczany bez karty pamięci. 

Aby korzystać z karty pamięci, należy ją zamówić osobno. 

Ze sterownika sieciowego można korzystać również bez rozszerzenia o 

kartę pamięci (stosowanie karty pamięciu jest opcjonalne). 

Wskazówka 

 

Korzystać tylko z zalecanej karty pamięci! 

Należy stosować wyłącznie kartę pamięci SD dostępną w ofercie WAGO 

(758-879/000-001), ponieważ jest ona przeznaczona do zastosowań 

przemysłowych w uciążliwych warunkach środowiskowych oraz w 

sterownikach sieciowych. 

Nie ma gwarancji kompatybilności z innymi dostępnymi w sprzedaży 

kartami pamięci. 
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Informacja 

 

Dodatkowe informacje na temat karty pamięci 

Dane techniczne karty pamięci znajdują się w karcie danych technicznych 

karty pamięci SD (nr katalogowy 758-879/000-001). 

Karta danych technicznych znajduje się na stronie www.wago.com  

Serwis  Do pobrania  Dodatkowa dokumentacja 

WAGO-I/O-SYSTEM 758 

 

Ilustracja 29: (1) Otwieranie gniazda karty pamięci, (2) wkładanie karty SD 

http://www.wago.com/
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4.4.4.1 Wkładanie karty pamięci 

1. Przy pomocy przyrządu montażowego lub śrubokręta otworzyć 

przezroczystą osłonę, przez odchylenie jej do góry.  

2. Kartę pamięci ująć w taki sposób, aby jej styki były widoczne po prawej 

stronie, a skośna krawędź znajdowała się na górze, jak pokazano na 

ilustracji. 

3. Następnie włożyć kartę pamięci do przeznaczonejgo do tego celu gniazda 

sterownika sieciowego. 

4. Całkowicie wsunąć kartę pamięci. Po puszczeniu karty nieco się ona cofnie, 

po czym zostanie zakleszczona. 

5. Zamknąć osłonę przez jej ponowne opuszczenie w dół aż do zatrzaśnięcia. 

4.4.4.2 Wyjmowanie karty pamięci 

1. Przy pomocy przyrządu montażowego lub śrubokręta otworzyć przezroczystą 

osłonę, przez odchylenie jej do góry. 

2. W celu wyjęcia karty pamięci należy ją najpierw wcisnąć do wnętrza 

gniazda. W trakcie tej czynności zostaje zluzowana blokada mechaniczna  

3. Po ponownym puszczeniu karty nieco się ona wysunie, po czym można ją 

wyjąć. 

4. Zamknąć osłonę przez jej ponowne opuszczenie w dół aż do zatrzaśnięcia. 

Pos: 43 /D okumentation allgemei n/Glieder ungselemente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc  @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 44 /All e Seri en (Allgemei ne Module)/Ü berschrif ten für alle Serien/Gerätebeschreibung/Technische Daten - Ü berschrif t 2 @ 3\mod_1232967587687_6.doc @ 26923 @ 2 @ 1 
 

4.5 Dane techniczne 
Pos: 45.1 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Ger ätebeschrei bung/Technische Daten/Fel dbuskoppl er/-contr oller/Technische D aten 750- 0880 @ 9\mod_1286534697253_6.doc @ 65473 @ 33333 @ 1 
 

4.5.1 Dane urządzenia 

Tabela 19: Dane techniczne – dane urządzenia  

szerokość 62 mm 

wys. (od górnej krawędzi szyny) 65 mm (od górnej krawędzi szyny) 

głębokość 100 mm 

ciężar 164 g 

stopień ochrony IP20 

 

4.5.2 Dane systemowe 

Tabela 20: Dane techniczne – dane systemowe 

maks. liczba urządzeń limitowana przez specyfikację ETHERNET 

medium transmisji skrętka S-UTP 100 Ω Cat 5 

złącze sieci obiektowej 2 x RJ-45 

maks. długość przewodu 100 m 

prędkość transmisji 10/100 Mbit/s 

wydajność transmisji klasa D zgodnie z EN 50173 

protokoły EtherNet/IP, MODBUS/TCP (UDP), HTTP, 

BootP, DHCP, DNS, SNTP, FTP, SNMP 

programowanie WAGO-I/O-PRO 

IEC-61131-3 IL, LD, FBD, ST, SFC 

gniazdo karty SD mechanizm push/push, 

pokrywa plombowana 

typ karty pamięci SD i SDHC do 8 GB *
)
 

maks. liczba połączeń (socket) 3 HTTP, 15 MODBUS/TCP, 10 FTP,  

2 SNMP, 5 do IEC-61131 3 programy, 2 do 

WAGO-I/O-PRO, 128 do Ethernet/IP 

podtrzymanie zegara min. 6 dni **
)
 

liczba modułów I/O 

- z przedłużaczem magistrali 

64 

250 

konfiguracja  przez PC 

pamięć programu 1024 kB 

pamięć danych 1024 kB 

pamięć nieulotna (retain) 32 kB 

*)           Należy stosować wyłącznie kartę pamięci SD dostępną w ofercie WAGO (758-879/000-

001), ponieważ jest ona przeznaczona do zastosowań przemysłowych w uciążliwych 

warunkach środowiskowych oraz w sterownikach sieciowych. 

Nie ma gwarancji kompatybilności z innymi dostępnymi w sprzedaży kartami pamięci. 

**
)   

Wartość ta dotyczy nowych fabrycznie urządzeń dla temperaturzy otoczenia 25 °C. 

Gwarantowany czas buforowania dla zegara czasu rzeczywistego spada wraz ze wzrostem 

temperatury i czasem pracy. 
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4.5.3 Zasilanie 

Tabela 21: Dane techniczne – zasilanie  

zasilanie 24 V DC (-25 % ...+30 %) 

prąd wejściowy typ. przy obciążeniu 

nominalnym (24 V) 

500 mA 

sprawność zasilacza typ. przy 

obciążeniu nominalnym 

90 % 

wewnętrzny pobór prądu 450 mA przy 5 V 

prąd sumaryczny dla modułów 1700 mA przy 5 V 

izolacja 500 V system / zasilanie 

 

4.5.4 Magistrala obiektowa MODBUS/TCP 

Tabela 22: Dane techniczne – magistrala obiektowa MODBUS/TCP  

maks. obraz procesu wejść 1020 słów 

maks. obraz procesu wyjść 1020 słów 

 

4.5.5 Akcesoria 

Tabela 23: Dane techniczne – akcesoria 

system oznaczania Mini-WSB 

WAGO-I/O-PRO 759-333 

karta SD, 1 GB 758-879/000-001 

 

Pos: 45.2 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Ger ätebeschrei bung/Technische Daten/Technische D aten Anschl.techni k CAGE CLAM P 0,08...2,5mm2/AWG 28...14; 8...9mm/0,33i n @ 5\mod_1247653949635_6.doc @ 37581 @ 3 @ 1 
 

4.5.6 Technika podłączania przewodu 

Tabela 24: Dane techniczne – technika podłączania przewodu 

technika podłączania przewodu CAGE CLAMP
®

 

przekrój przewodu 0,08 mm² ... 2,5  mm², AWG 28 -14 

dł. odizolowania przewodu 8 ... 9 mm / 0.33 in 

styki mocy styk nożowy/sprężynowy, 

samoczyszczący 

spadek napięcia przy I maks. < 1 V przy 64 modułach I/O 

styki danych styki ślizgowe, pozłacane, 1,5 µm, 

samoczyszczące 

 

Pos: 45.3 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Ger ätebeschrei bung/Technische Daten/Technische D aten Kli matische U mwel tbedi ngungen m. er w. Tempber eich; 0.. .55°C/- 20...+ 60°C/- 20...+ 85°C @ 5\mod_1247658089120_6.doc @ 37605 @ 3 @ 1 
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4.5.7 Warunki środowiskowe 

Tabela 25: Dane techniczne - Warunki środowiskowe 

zakres temperatur pracy 0 °C ... 55 °C 

zakres temperatur pracy dla 

komponentów z rozszerzonym 

zakresem temperatur (750-xxx/025-

xxx) 

-20 °C ... +60 °C 

zakres temperatur składowania -20 °C ... +85 °C 

wilgotność względna maks. 5 % .... 95 % bez kondensacji 

narażenie na wpływ substancji 

szkodliwych 

zgodnie z IEC 60068-2-42 i IEC 60068-2-

43 

maks. koncentracja substancji 

szkodliwych przy wilgotności 

względnej < 75% 

SO2  25 ppm  

H2S  10 ppm 

warunki specjalne Komponentów nie wolno stosować bez 

podjęcia dodatkowych środków w 

miejscach, w których może występować 

pył, żrące opary, gazy lub promieniowanie 

jonizujące. 

 

Pos: 45.4 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Ger ätebeschrei bung/Technische Daten/Fel dbuskoppl er/-contr oller/Achtung: Verring erte Pufferzeit bei zu hoher Lagertemperatur!  (bei Echtzei tuhr) @ 8\mod_1278604366911_6.doc @ 59410 @  @ 1 
 

UWAGA 

 

Krótszy czas buforowania przy zbyt wysokiej temperaturze 

składowania! 

Należy pamiętać, że przechowywanie urządzeń z zegarem czasu 

rzeczywistego w zbyt wysokich temperaturach prowadzi do zmniejszenia 

czasu buforowania dla zegara czasu rzeczywistego.  

 
Pos: 45.5 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Ger ätebeschrei bung/Technische Daten/Sons tige/M echanische Fes tigkeit ( ECO + er weiterter  EC O) @ 3\mod_1232967665718_6.doc @ 26975 @ 3 @ 1 
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4.5.8 Odporność mechaniczna 

Tabela 26: Dane techniczne – odporność mechaniczna 

odporność na 

wibracje  

zgodnie z IEC 60068-2-6 

uwaga na temat badania odporności na wibracje: 

a) rodzaj drgań: częstotliwości o prędkości zmiany 

wynoszącej 1 oktawę na minutę  

10 Hz  f < 57 Hz, amplituda stała 0,075 mm,  

57 Hz  f  150 Hz, stałe przyspieszenie: 1 g 

b) czas trwania drgań: 10 przebiegów częstotliwości na oś 

w każdej z 3 położonych prostopadle względem siebie 

osi 

odporność na 

wstrząsy 

zgodnie z IEC 60068-2-27 

uwaga na temat próby udarowej:  

a) rodzaj udaru: półsinusoidalny 

b) siła udaru: 15 g wartość szczytowa, czas trwania 11 ms 

c) kierunek udaru: po 3 uderzenia w kierunku 

postępowym i wstecznym 3 prostopadle ustawionych 

osi przedmiotu, a więc łącznie 18 uderzeń 

spadek swobodny zgodnie z IEC 60068-2-32  

≤ 1m (urządzenie w oryginalnym opakowaniu) 

 

Pos: 46 /D okumentation allgemei n/Glieder ungselemente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc  @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 47 /All e Seri en (Allgemei ne Module)/Ü berschrif ten für alle Serien/Gerätebeschreibung/Zul assungen - Überschrift 2 @ 3\mod_1224055364109_6.doc  @ 24028 @ 2 @ 1 
 

4.6 Aprobaty 
Pos: 48 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Ger ätebeschrei bung/Zulassungen/Infor mation: Weitere Infor mationen zu Zul assungen 750- xxxx @ 3\mod_1227190967156_6.doc  @ 25219 @  @ 1 
 

Informacja 

 

Dodatkowe informacje na temat aprobat 

Szczegółowe informacje na temat aprobat znajdują się w dokumencie 

„Przegląd aprobat WAGO-I/O-SYSTEM 750“. Jest on umieszczony na 

DVD „AUTOMATION Tools and Docs“ (nr art.: 0888-0412) lub w 

Internecie na stronie www.wago.com  Dokumentacja  WAGO-I/O-

SYSTEM 750  Opis systemu. 

 
Pos: 49 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Ger ätebeschrei bung/Zulassungen/Zulassungen Feldbuskoppler/-controll er 750-xxxx Allgemei n, ohne Variantenang abe - Einl eitung @ 5\mod_1245241119092_6.doc @ 35492 @  @ 1 
 

Interfejs/sterownik sieciowy 750-880, 750-880/025-000, 750-880/025-001 

posiada następujące aprobaty: 

Pos: 50.1 /All e Seri en ( Allgemei ne Module)/Zulassungen/Standardzulassungen/C E (Konformi tätskennzeichnung) @ 3 \mod_1224494777421_6.doc @ 24274 @  @ 1 
 

 znak zgodności 
 
Pos : 50.2 /All e Seri en ( Allgemei ne Module)/Zulassungen/Standardzulassungen/cU Lus (U L508)  @ 3\mod_1224055013140_0.doc  @ 24018 @  @ 1 
 

 
CULUS (UL508) 

 
Pos: 50.3 /Dokumentation allgemei n/Glieder ungselemente/------Leerzeile------ @ 3\mod_1224662755687_0.doc @ 24458 @  @ 1 
 

 
Pos: 51 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Ger ätebeschrei bung/Zulassungen/Zulassungen Feldbuskoppler/-controll er 750-xxxx Ex, ohne Variantenang abe - Einl eitung @ 9\mod_1285063104018_6.doc @ 64891 @  @ 1 
 

Interfejs/sterownik sieciowy 750-880, 750-880/025-000, 750-880/025-001 

posiada następujące aprobaty Ex: 

Pos: 52.1 /All e Seri en ( Allgemei ne Module)/Zulassungen/Ex Zulassungen/TÜ V ( 07 ATEX 554086 X)  I M 2 Ex db I M b II 3 G Ex nAc  IIC  T4 Gc  II  3 D  Ex tc  II IC T135°C  Dc @ 12\mod_1337163263334_0.doc @ 95135 @  @ 1 
 

 

TÜV 07 ATEX 554086 X 

I M2 Ex db I Mb  

II 3 G Ex nAc IIC T4 Gc  

II 3 D Ex tc IIIC T135°C Dc 
 

Pos: 52.2 /All e Seri en ( Allgemei ne Module)/Zulassungen/Ex Zulassungen/Ergänzung Betri ebstemperatur 0 °C  <= TA <= +60 °C @ 9\mod_1295605895541_6.doc @ 68608 @  @ 1 
 

 dopuszczalna temperatura pracy: 0 °C ≤ TA ≤ +60 °C 
 

Pos: 52.3 /All e Seri en ( Allgemei ne Module)/Zulassungen/Ex Zulassungen/TÜ V (TUN  09.001X) Ex db I Mb Ex nAc  IIC T4 Gc  Ex tc IIIC  T135°C @ 12\mod_1337152401794_0.doc @ 95109 @  @ 1 
 

 

TÜV TUN 09.0001X 

Ex db I Mb  

Ex nAc IIC T4 Gc  

Ex tc IIIC T135°C Dc 
 

Pos: 52.4 /All e Seri en ( Allgemei ne Module)/Zulassungen/Ex Zulassungen/Ergänzung Betri ebstemperatur 0 °C  <= TA <= +60 °C @ 9 \mod_1295605895541_6.doc @ 68608 @  @ 1 
 

 dopuszczalna temperatura pracy: 0 °C ≤ TA ≤ +60 °C 
 

Pos: 52.5 /Dokumentation allgemei n/Glieder ungselemente/------Leerzeile------ @ 3\mod_1224662755687_0.doc @ 24458 @  @ 1 
 

 
Pos: 53 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Ger ätebeschrei bung/Zulassungen/Zul. i n Vor ber eitung Feldbuskoppler/-controll er 750- xxxx Schiff,  ohne Variantenangabe -  Ei nleitung @ 6\mod_1255592681734_6.doc  @ 42821 @  @ 1 
 

Dla interfejsu/sterownika sieciowego w przygotowaniu są następujące aprobaty 

morskie 750-880, 750-880/025-000, 750-880/025-001: 

Pos: 54 /All e Seri en (Allgemei ne Module)/Zulassungen/Schiffszul assungen/GL (Germanischer Lloyd) C at. A, B, C , D ( EMC 1)  @ 3\mod_1224492724484_0.doc  @ 24227 @  @ 1 
 

 
GL (Germanischer Lloyd) Cat. A, B, C, D (EMC 1) 

 
Pos : 55 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Ger ätebeschrei bung/Zulassungen/Infor mation: Weitere Infor mation zu den Schiffszul assungen @ 6\mod_1263206668130_6.doc @ 47818 @  @ 1 
 

Informacja 

 

Dodatkowe informacje na temat aprobat morskich 

Dodatkowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale „Dodatkowe 

przepisy dotyczące zasilania“. 

 
Pos: 56 /D okumentation allgemei n/Glieder ungselemente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc  @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 57 /All e Seri en (Allgemei ne Module)/Ü berschrif ten für alle Serien/Gerätebeschreibung/Nor men und Richtlini en - Überschrift 2 @ 4\mod_1242804031875_6.doc @ 33644 @ 2 @ 1 
 

4.7 Normy i dyrektywy 
Pos: 58 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Ger ätebeschrei bung/N ormen und Richtlini en/EM V-Nor men Fel dbuskoppl er/-contr oller 750- xxxx, ohne Variantenangabe - Ei nleitung @ 5\mod_1245244309850_6.doc  @ 35511 @  @ 1 
 

Interfejs/sterownik sieciowy 750-880, 750-880/025-000, 750-880/025-001 spełnia 

wymogi następujących norm EMC: 

Pos: 59 /All e Seri en (Allgemei ne Module)/N or men und Richtli nien/EMV CE-Stör fes tigkeit EN 61000- 6-2: 2005 @ 4\mod_1242797655625_6.doc @ 33589 @  @ 1 
 

EMC CE - odporność na zakłócenia    zgodnie z EN 61000-6-2: 2005 

Pos: 60 /All e Seri en (Allgemei ne Module)/N or men und Richtli nien/EMV CE-Stör aussendung EN 61000-6- 3: 2007 @ 4\mod_1242798094468_6.doc @ 33597 @  @ 1 
 

EMC CE - emisja zakłóceń     zgodnie z EN 61000-6-3: 2007  

Pos: 61 /All e Seri en (Allgemei ne Module)/N or men und Richtli nien/EMV Schiffbau- Störfes tigkeit  Germanischer Lloyd ( 2003) @ 4\mod_1242798409640_6.doc @ 33609 @  @ 1 
 

EMC przemysł morski  - odporność na zakłócenia    

  zgodnie z Germanischer Lloyd (2003) 

Pos: 62 /All e Seri en (Allgemei ne Module)/N or men und Richtli nien/EMV Schiffbau- Störaussendung Ger manischer Ll oyd (2003) @ 4\mod_1242798400546_6.doc  @ 33605 @  @ 1 
 

EMC przemysł morski - emisja zakłóceń   

  zgodnie z Germanischer Lloyd (2003)  

Pos: 63 /D okumentation allgemei n/Glieder ungselemente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc  @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 64 /All e Seri en (Allgemei ne Module)/Ü berschrif ten für alle Serien/Monti eren - D emontieren/M ontier en - Überschrift 1 @ 3\mod_1225446744750_6.doc  @ 24898 @ 1 @ 1 
 

5 Montaż 
Pos: 65.1 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/M ontieren/Einbaul age @ 3\mod_1225446818312_6.doc  @ 24901 @ 2 @ 1 
 

5.1 Pozycja montażu 

Oprócz montażu w pozycji poziomej i pionowej dozwolone są wszystkie inne 

położenia montażowe. 

Wskazówka 

 

Przy montażu pionowym używać blokady końcowej! 

Przy montażu pionowym należy pod węzłem obiektowym zamontować 

dodatkowo blokadę końcową, aby zabezpieczyć węzeł przed ześliźnięciem 

się z szyny montażowej. 

nr katalogowy WAGO 249-116, blokada końcowa na TS 35, szer. 6 mm  

nr katalogowy WAGO 249-117, blokada końcowa na TS 35, szer. 10 mm 

 
Pos: 65.2 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/M ontieren/Gesamtausbau @ 3\mod_1231764099468_6.doc @ 25938 @ 2 @ 1 
 

5.2 Konstrukcja 

Długość użytkowa modułów I/O za interfejsem/sterownikiem sieciowym wynosi 

780 mm wraz z modułem końcowym. Szerokość modułu końcowego to 12 mm; 

pozostałe moduły I/O są więc rozmieszczone na długości maksymalnie 768 mm. 

Przykłady: 

• Do jednego interfejsu/sterownika sieciowego można dołączyć 64 modułów 

wejść i wyjść o szerokości 12 mm. 

• Do jednego interfejsu/sterownika sieciowego można dołączyć 32 moduły 

wejść i wyjść o szerokości 24 mm. 

Wyjątek: 

Liczba podłączonych modułów I/O zależy poza tym od typu interfejsu/sterownika 

sieciowego, który został zastosowany. I tak maksymalna przykładowo, liczba 

modułów I/O, jakie można podłączyć do interfejsu/sterownika sieciowego 

PROFIBUS-DP/V1 to 63 moduły I/O bez pasywnych modułów I/O i bez modułu 

końcowego. 

UWAGA 

 

Przestrzegać maksymalnej długości węzła! 

Maksymalna długość węzła bez interfejsu/sterownika sieciowego nie może 

przekroczyć długości 780 mm.  

Proszę oprócz tego przestrzegać ograniczeń dla poszczególnych 

interfejsów/sterowników sieciowych. 
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Wskazówka 

 

Długość węzła można zwiększyć przy użyciu modułu przedłużacza 

magistrali WAGO! 

Długość węzła można zwiększyć przy użyciu modułów przedłużacza 

magistrali WAGO. W takim rozwiązaniu należy za ostatnim modułem 

węzła zamontować moduł "master" przedłużacza magistrali 750-627. Za 

pomocą przewodu RJ-45 połączyć go z modułem "slave" przedłużacza 

magistrali 750-628 kolejnego bloku modułów. 

Do modułu "master" przedłużacza magistrali 750-627 można podłączyć 

nawet 10 modułów "slave" przedłużacza magistrali 750-628. W ten sposób 

węzeł obiektowy można podzielić na maksymalnie 11 bloków. 

Dozwolona długość przewodu pomiędzy dwoma blokami wynosi 5 metrów 

(dalsze informacje znajdą Państwo w podręczniku dotyczącym modułów 

750-627/-628). Dopuszczalna długość przewodu w węźle sieciowym wynosi 

70 metrów. 

 
Pos: 65.3 /Dokumentation allgemei n/Glieder ungselemente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc  @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 65.4 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/M ontieren/M ontage auf Tr agschi ene @ 3\mod_1225447227234_6.doc @ 24904 @ 233 @ 1 
 

5.3 Montaż na szynie 

5.3.1 Właściwości szyny montażowej 

Wszystkie komponenty systemu można zamontować bezpośrednio na szynie 

zgodnie z EN 50022 (TS 35, DIN Rail 35). 

UWAGA 

 

Nie stosować szyn niepochodzących od WAGO bez zezwolenia! 

WAGO dostarcza znormalizowane szyny montażowe, przeznaczone do 

zastosowania z WAGO-I/O-SYSTEM. W przypadku stosowania innych 

szyn należy skontaktować się z WAGO Kontakttechnik GmbH w celu 

przeprowadzenia badania technicznego i uzyskania stosownego zezwolenia. 

Szyny montażowe mają różne różne właściwości mechaniczne i elektryczne. W 

celu optymalnej zabudowy systemu na szynie należy przestrzegać następujących 

warunków: 

• Materiał musi być odporny na korozję. 

• Większość komponentów wyposażonych jest w przewodzącą stopkę 

połączoną z szyną montażową, służącą do odprowadzania wpływów 

elektromagnetycznych. W celu uniknięcia korozji ten ocynowany styk 

szyny nie może tworzyć z szyną ogniwa galwanicznego, wytwarzającego 

różnicę napięć przekraczającą 0,5 V (roztwór soli kuchennej 0,3 % w 

temperaturze 20 °C). 

• Szyna musi optymalnie wspierać zintegrowane w systemie środki EMC oraz 

ekranowanie. 

• Należy wybrać szynę o wystarczającej stabilności i ew. zastosować kilka 

punktów montażowych (co 20 cm), aby uniknąć wygięcia lub obrócenia się 

szyny. 

• W celu zagwarantowania bezpiecznego osadzenia komponentów, nie wolno 

zmieniać geometrii szyny. W szczególności przy skracaniu i montażu nie 

wolno ściskać ani wyginać szyny. 

• Podczas montażu komponentów stopka zatrzaskowa zahacza profil szyny. 

W przypadku szyn o wysokości 7,5 mm punkty montażowe (złącza 

śrubowe) pod węzłem należy zagłębić w szynie (wkręty z łbem 

wpuszczanym lub nity zamykane jednostronnie). 

• Metalowe sprężyny znajdujące się na dole obudowy muszą mieć 

niskoomowy styk z szyną (jak największa powierzchnia styku). 
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5.3.2 Szyny montażowe WAGO 

Szyny montażowe WAGO spełniają wymagania elektryczne i mechaniczne. 

Tabela 27: Szyny montażowe WAGO  

numer 

katalogowy 

opis 

210-113 /-112 35 x 7,5; 1 mm  stal chromowana na żółto;  

 z perforacją/bez perforacji 

210-114 /-197 35 x 15; 1,5 mm  stal chromowana na żółto;  

 z perforacją/bez perforacji 

210-118 35 x 15; 2,3 mm  stal chromowana na żółto; bez perforacji 

210-198 35 x 15; 2,3 mm  miedź; bez perforacji 

210-196 35 x 7,5; 1 mm  aluminium; bez perforacji 

 
Pos: 65.5 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/M ontieren/Abstände @ 3\mod_1225448283750_6.doc @ 24918 @ 2 @ 1 
 

5.4 Odstępy 

W całym węźle sieciowym należy przestrzegać odstępów od sąsiadujących ze 

sobą komponentów, kanałów kablowych oraz ścianek obudowy/ramy. 

 

Ilustracja 30: Odstępy 

Odstępy stwarzają przestrzeń potrzebną na odprowadzanie ciepła i montaż lub 

oprzewodowanie. Odstępy od kanałów kablowych ograniczają zakłócenia 

elektromagnetyczne ze strony przewodów. 

Pos: 65.6 /Dokumentation allgemei n/Glieder ungselemente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc  @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 65.7 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/M ontieren/M ontagerei henfolge @ 3\mod_1231770210031_6.doc  @ 25991 @ 2 @ 1 
 

5.5 Kolejność montażu 

Interfejsy/sterowniki sieciowe oraz moduły I/O WAGO-I/O-SYSTEM 750 

montuje się zatrzaskowo bezpośrednio na szynie zgodnie z EN 50022 (TS 35). 

Pewny montaż i połączenie uzyskuje się dzięki zastosowaniu systemu pióro-

wpust. Automatyczna blokada zapewnia stabilne umocowanie na szynie. 

Zaczynając od interfejsu/sterownika sieciowego dołącza się jeden za drugim 

moduły I/O zgodnie z projektem. Błędy w projektowaniu węzła dotyczące grup 

potencjałów (połączenia przez styki mocy) są łatwe do rozpoznania dzięki 

mechanicznej blokadzie, uniemożliwiającej dołączania modułów o większej 

liczbie styków mocy za modułami z mniejszą ich liczbą (wspomniana blokada jest 

skuteczniejsza wyłącznie w przypadku, gdy moduły łączone są jeden za drugim 

od interfejsu/sterownika). 

Pos: 65.8 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Wichtige Erläuterungen/Sicherheitshinweise/Vorsicht/Vorsicht: Verl etzungsgefahr durch scharfkantige M esser kontakte! @ 6\mod_1256193279401_6.doc  @ 43412 @  @ 1 
 

OSTRZEŻENIE 

 

Ryzyko zranienia stykami nożowymi z ostrymi krawędziami! 

Ponieważ styki nożowe mają bardzo ostre krawędzie, istnieje ryzyko 

zranienia w przypadku nieostrożnej obsługi modułów I/O. 

 
Pos: 65.9 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Wichtige Erläuterungen/Sicherheitshinweise/Achtung/Achtung: Buskl emmen in vorgegebener R eihenfolg e stecken! @ 6\mod_1256194177073_6.doc @ 43427 @  @ 1 
 

UWAGA 

 

Moduły I/O podłączać w zadanej kolejności! 

Nigdy nie należy wkładać modułów I/O w kierunku od modułu końcowego. 

Styk mocy z przewodem PE, wsunięty do modułu I/O bez styku, na 

przykład do modułu wejść dwustanowych z 4 kanałami, ma zredukowane 

odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe od sąsiedniego styku. 

 
Pos: 65.10 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Wichtig e Erl äuter ung en/Sicher hei tshi nweise/Achtung/Achtung: Aneinanderreihen von Buskl emmen nur bei offener N ut!  @ 6\mod_1256193351448_6.doc @ 43415 @  @ 1 
 

UWAGA 

 

Łączenie szeregowe modułów I/O tylko przy otwartym rowku! 

Niektóre moduły I/O są wyposażone w pojedyncze styki mocy lub nie mają 

ich wcale. Gdy na module zamknięty jest rowek do wsuwania styku 

nożowego, nie jest możliwe dołączenie za nim modułu posiadająceego taki 

styk. 

 
Pos: 65.11 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Wichtig e Erl äuter ung en/Sicher hei tshi nweise/Hinweis/Hi nweis : Busabschl uss  nicht vergessen! @ 6\mod_1256194225557_6.doc  @ 43430 @  @ 1 
 

Wskazówka 

 

Pamiętać o zakończeniu magistrali! 

Na końcu węzła sieciowego należy zawsze stosować moduł końcowy  

750-600! Moduł końcowy musi być stosowany we wszystkich węzłach  

z interfejsami/sterownikami sieciowymi WAGO-I/O-SYSTEM 750 w celu 

zagwarantowania prawidłowej transmisji danych! 

 
Pos: 65.12 /D okumentati on allgemei n/Gli ederungsel emente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 65.13 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Monti eren/Ger äte ei nfügen und entfernen - Ü berschrift  2 @ 3\mod_1231768483250_6.doc  @ 25948 @ 2 @ 1 
 

5.6 Wstawianie i usuwanie urządzenia 
Pos: 65.14 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Wichtig e Erl äuter ung en/Sicher hei tshi nweise/Gefahr/Gefahr: Vorsicht bei der Unter brechung von FE! @ 6\mod_1256193919214_6.doc @ 43421 @  @ 1 
 

NIEBEZPIECZEŃSTWO 

 

Zachować ostrożność przy przerywaniu PE! 

Należy zagwarantować, że w następstwie usunięcia modułu I/O 

i związanego z tym przerwania PE nie wystąpi stan, mogący 

prowadzić do zagrożenia ludzi lub urządzeń. 

W celu uniknięcia tego rodzaju przerw należy zaplanować 

zasilanie pierścieniowe, patrz rozdział „Uziemienie/przewód 

ochronny“ w podręczniku „Opis systemu WAGO-I/O-

SYSTEM 750“. 

 
Pos: 65.15 /Alle Serien (Allgemeine M odul e)/Wichtige Erläuterungen/Sicherheitshinweise/Achtung/Achtung: Ar bei ten an Geräten nur spannungsfrei durchführen! @ 6\mod_1256193963573_6.doc  @ 43424 @  @ 1 
 

UWAGA 

 

Prace przy urządzeniach wykonywać po odłączeniu od napięcia! 

Wykonywanie prac pod napięciem może być przyczyną uszkodzenia 

urządzeń. Dlatego przed rozpoczęciem prac przy urządzeniu należy 

odłączyć napięcie zasilające. 

 
Pos: 65.16 /D okumentati on allgemei n/Gli ederungsel emente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 65.17 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Monti eren/Feldbuskoppler/-controll er ei nfügen @ 3\mod_1234168173031_6.doc @ 27455 @ 3 @ 1 
 

5.6.1 Montaż interfejsu/sterownika sieciowego 

1. Przy wymianie zamontowanego już interfejsu/sterownika sieciowego należy 

ustawić nowy interfejs/sterownik w taki sposób, aby przez pióro i wpust był 

on połączony z kolejnym modułem I/O. 

2. Interfejs/sterownik sieciowy zamontować zatrzaskowo na szynie. 

3. Blokadę ryglującą przekręcić ostrzem śrubokręta do momentu, aż zahaczy 

ona o szynę montażową (patrz następna ilustracja). W ten sposób 

interfejs/sterownik sieciowy zostaje zabezpieczony przed przechyleniem sie 

na szynie. 

W momencie zatrzaskowego montażu interfejsu/sterownika sieciowego 

zapewnione zostają połączenia elektryczne styków danych i styków mocy  

(o ile są dostępne) z kolejnym modułem I/O. 

Pos: 65.18 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Monti eren/Verrieg elung - Bil d (er weiterter ECO)  @ 3\mod_1231769519703_6.doc  @ 25978 @  @ 1 
 

 

Ilustracja 31: Blokada ryglująca na interfejsie sieciowym ECO 

Pos: 65.19 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Monti eren/Feldbuskoppler/-controll er entfer nen @ 4\mod_1239169358453_6.doc @ 30329 @ 3 @ 1 
 

5.6.2 Demontaż interfejsu/sterownika sieciowego 

1. Blokadę ryglującą przekręcić ostrzem śrubokręta do momentu, aż wyczepi 

się ona z szyny montażowej. 

2. Pociągając za uchwyt zwalniający blokadę wyjąć interfejs/sterownik 

sieciowy z układu. 

W momencie demontażu interfejsu/sterownika sieciowego połączenia elektryczne 

styków danych i styków mocy z kolejnym modułem I/O zostają rozłączone. 

Pos: 65.20 /D okumentati on allgemei n/Gli ederungsel emente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 65.21 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Monti eren/Buskl emme einfügen @ 3\mod_1231769726703_6.doc @ 25987 @ 3 @ 1 
 

5.6.3 Montaż modułu I/O 

1. Moduł I/O ustawić w taki sposób, aby przez wpust i pióro był połączony z 

interfejsem/sterownikiem sieciowym lub z poprzednim, ewentualnie 

następnym modułem I/O. 

 

Ilustracja 32: Wsuwanie modułu I/O 

2. Wcisnąć moduł I/O do węzła aż do momentu, gdy nastąpi zatrzaskowy styk 

z szyną montażową. 

 

Ilustracja 33: Zatrzaskowy montaż modułu I/O  

W momencie zatrzaskowego montażu modułu I/O zapewnione zostają połączenia 

elektryczne styków danych i styków mocy (o ile są dostępne) z 

interfejsem/sterownikiem sieciowym lub z poprzednim, ewentualnie kolejnym 

modułem I/O. 

Pos: 65.22 /D okumentati on allgemei n/Gli ederungsel emente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 65.23 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Monti eren/Buskl emme entfer nen @ 4\mod_1239169375203_6.doc  @ 30333 @ 3 @ 1 
 

5.6.4 Demontaż modułu I/O 

1. Pociągając za uchwyt zwalniający blokadę wyjąć moduł I/O z układu. 

 

Ilustracja 34: Wyjmowanie modułu I/O  

W momencie demontażu modułu I/O połączenia elektryczne styków danych oraz 

styków mocy z kolejnym modułem I/O zostają rozłączone. 

Pos: 66 /D okumentation allgemei n/Glieder ungselemente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc  @ 21808 @  @ 1 
 

  



78  WAGO-I/O-SYSTEM 750 

  750-880, 750-880/025-000, 750-880/025-001 Programmierbarer Feldbuscontroller ETHERNET 

 Podręcznik 

 wersjaVersion 1.0.3  

Pos: 67 /All e Seri en (Allgemei ne Module)/Ü berschrif ten für alle Serien/Anschließen/Ger äte anschließen - Ü berschrift  1 @ 3\mod_1234172889468_6.doc @ 27458 @ 1 @ 1 
 

6 Podłączanie urządzeń 
Pos: 68.1 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Anschli eßen/D atenkontakte/Klemmenbus - Ü berschrif t 2 @ 7\mod_1266320620183_6.doc @ 50717 @ 2 @ 1 
 

6.1 Styki danych/magistrala systemowa 
Pos: 68.2 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Ger ätebeschrei bung/Anschl üsse/Datenkontakte @ 3 \mod_1231771259187_6.doc @ 26000 @  @ 1 
 

Komunikacja pomiędzy interfejsem sieciowym/sterownikiem sieciowym a 

modułami I/O oraz zasilanie elektroniki modułów odbywa się przez tak zwaną 

magistralę systemową. Składa się ona z 6 pozłacanych, samoczyszczących 

sprężynowych. 

 

Ilustracja 35: Styki danych 

Pos: 68.3 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Wichtige Erläuterungen/Sicherheitshinweise/Achtung/Achtung: Buskl emmen nicht auf Gol dfeder kontakte leg en! @ 7\mod_1266318463636_6.doc @ 50693 @  @ 1 
 

UWAGA 

 

Nie kłaść modułów I/O stykami do podłoża! 

W celu uniknięcia zanieczyszczeń i zadrapań nie wolno kłaść modułów I/O 

pozłacanymi stykami do podłoża. 

 
Pos: 68.4 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Wichtige Erläuterungen/Sicherheitshinweise/Achtung/Achtung: ESD -  Auf g ute Erdung der Umg ebung achten! @ 7\mod_1266318538667_6.doc @ 50696 @  @ 1 
 

Wyładowania 

elektrostatyczne 

 

Pamiętać o dobrym uziemieniu otoczenia! 

Urządzenia są wyposażone w elementy elektroniczne, które przy 

wyładowaniach elektrostatycznych mogą zostać zniszczone. Przy 

obsłudze urządzenia należy pamiętać o odpowiednim uziemieniu 

otoczenia (osoby, stanowisko pracy oraz opakowanie). Nie wolno dotykać 

części przewodzących prąd, np. styków danych. 

 
Pos: 68.5 /Dokumentation allgemei n/Glieder ungselemente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc  @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 68.6 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Anschli eßen/Leis tungskontakte/Fel dversorgung - Ü berschrift  2 @ 7\mod_1266320656354_6.doc  @ 50721 @ 2 @ 1 
 

6.2 Styki mocy/zasilanie magistrali obiektowej 
Pos: 68.7 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Wichtige Erläuterungen/Sicherheitshinweise/Vorsicht/Vorsicht: Verl etzungsgefahr durch scharfkantige M esser kontakte! @ 6\mod_1256193279401_6.doc  @ 43412 @  @ 1 
 

OSTROŻNIE 

 

Ryzyko zranienia stykami nożowymi z ostrymi krawędziami! 

Ponieważ styki nożowe mają bardzo ostre krawędzie, istnieje ryzyko 

zranienia w przypadku nieostrożnej obsługi modułów I/O. 

 
Pos: 68.8 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Ger ätebeschrei bung/Anschl üsse/Leistungskontakte allgemei n @ 3\mod_1231828902046_6.doc @ 26015 @  @ 1 
 

Po prawej stronie wszystkich interfejsów/sterowników sieciowych i niektórych 

modułów I/O umieszczone są tak zwane styki mocy. Styki mocy łączą potencjały 

zasilające magistrali obiektowej. Są to styki sprężynowe, chronione przed 

dotykiem bezpośrednim, o właściwościach samoczyszczących.  

Po lewej stronie modułów I/O umieszczone są odpowiednie styki nożowe. 

 

Ilustracja 36: Przykłady rozmieszczenia styków mocy 

Pos: 68.9 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Wichtige Erläuterungen/Sicherheitshinweise/Hinweis/Hi nweis: Feldbusknoten mit  smartDESIGN ER konfigurier en und überpr üfen @ 6\mod_1256193439792_6.doc @ 43418 @  @ 1 
 

Wskazówka 

 

Węzeł sieciowy skonfigurować i skontrolować za pomocą 

smartDESIGNER 

Węzeł sieciowy można zaprojektować za pomocą oprogramowania WAGO 

ProServe
®

 smartDESIGNER. Zintegrowana kontrola zgodności pozwala 

na skontrolowanie poprawności konfiguracji. 

 
Pos: 68.10 /D okumentati on allgemei n/Gli ederungsel emente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 68.11 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Anschließen/Leiter an CAGE CLAMP anschließen - Ü berschrift 2 und Text @ 3\mod_1225448660171_6.doc @ 24926 @ 2 @ 1 
 

6.3 Podłączanie przewodów do CAGE CLAMP
®
 

Zaciski CAGE CLAMP
®

 WAGO są przeznaczone do podłączania przewodów 

jedno-, wielodrutowych i linkowych. 

Wskazówka 

 

Do zacisku CAGE CLAMP
®
 podłączać tylko jeden przewód! 

Do zacisku CAGE CLAMP
®

 należy podłączać tylko jeden przewód. 

Niedozwolone jest podłączanie kilku przewodów do jednego zacisku. 

Jeżeli trzeba podłączyć kilka przewodów do jednego potencjału, to połączenie 

należy wykonać poza modułami, np. przy pomocy złączek przelotowych WAGO. 

Wyjątek: 

Jeżeli nie da się uniknąć podłączenia dwóch przewodów wielodrutowych lub 

linkowych do jednego zacisku CAGE CLAMP
®

, należy użyć wspólnej tulejki 

przewodowej. Można stosować następujące tulejki przewodowe: 

długość   8 mm 

przekrój nominalny maks. 1 mm² na dwa przewody wielodrutowe lub linkowe 

    po 0,5 mm² 

wyrób WAGO  216-103 lub wyroby o analogicznych właściwościach. 

 

1. W celu otwarcia zacisku CAGE CLAMP
®

 wprowadzić przyrząd 

montażowy do otworu powyżej zacisku. 

2. Wprowadzić przewód do odpowiedniego otworu zacisku. 

3. Aby zamknąć zacisk CAGE CLAMP
®

 należy wyjąć przyrząd montażowy. 

W ten sposób przewód zostaje zamocowany. 

 

Ilustracja 37: Podłączanie przewodów do CAGE CLAMP
®
 

Pos: 69 /D okumentation allgemei n/Glieder ungselemente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc  @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 70 /All e Seri en (Allgemei ne Module)/Ü berschrif ten für alle Serien/Funktionsbeschr eibung - Ü berschrif t 1 @ 4\mod_1239025975389_6.doc @ 30001 @ 1 @ 1 
 

7 Opis funkcjonowania 
Pos: 71 /All e Seri en (Allgemei ne Module)/Ü berschrif ten für alle Serien/Betri ebssystem - Ü berschrif t 2 @ 4\mod_1241426960453_6.doc @ 32162 @ 2 @ 1 
 

7.1 System operacyjny 
Pos: 72 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Funktionsbeschr eibung/Betriebssystem/Betri ebssystem C ontroller  - Anfangs text @ 4\mod_1239104024406_6.doc @ 30156 @ 33 @ 1 
 

7.1.1 Uruchamianie sterownika sieciowego 

Wskazówka 

 

Przełącznik trybu pracy nie może znajdować się w pozycji dolnej! 

Aby można było uruchomić sterownik, przełącznik trybu pracy nie może 

być ustawiony w pozycji dolnej! 

Sterownik sieciowy uruchamia się po włączeniu napięcia zasilającego lub po 

resecie sprzętu. 

Zapisany w pamięci program PFC jest przenoszony do RAM.  

W fazie inicjalizacji sterownik sieciowy sprawdza dołączone moduły I/O oraz 

istniejącą konfigurację i ustawia zmienne na 0 (FALSE), bądź na zadaną w 

programie PFC wartość inicjalną. 

Markery zachowują swój stan. W czasie tej fazy dioda LED I/O miga na 

czerwono. 

Po prawidłowym uruchomieniu LED I/O świeci się na zielono. 

7.1.2 Cykl PFC 

Cykliczne przetwarzanie programu PFC rozpoczyna się po prawidłowym 

zakończeniu inicjacji, o ile przełącznik trybu pracy znajduje się w położeniu 

górnym lub nastąpiło polecenie uruchomienia programu narzędziowego WAGO-

I/O-PRO. 

Odczytywane są dane wejściowe/wyjściowe sieci obiektowej oraz modułów I/O i 

wartości zegarów. Następnie wykonywany jest zapisany w RAM program PFC, 

po czym dane wyjściowe sieci obiektowej oraz modułów I/O zapisywane są w 

obrazie procesu. Pod koniec cyklu PFC realizowane są zadania systemu 

operacyjnego, m. in. diagnostyka i komunikacja oraz aktualizowane zegary. 

Cykl rozpoczyna się ponownie od wczytania danych wejściowych i wyjściowych 

oraz stanu zegarów. 

Zmiana trybu pracy („STOP“/“RUN“) następuje na końcu cyklu PFC. 

Czas trwania cyklu to okres od rozpoczęcia programu PFC do kolejnego 

rozpoczęcia. Jeżeli w trakcie programu PFC realizowana jest pętla, to czas 

wykonania programu PFC, a tym samym cykl PFC zostanie odpowiednio 

przedłużony. 

W czasie wykonywania programu PFC wejścia, wyjścia oraz wartości zegarów 

nie są aktualizowane. Aktualizacja ta odbywa się na koniec programu PFC. Z tego 

powodu nie jest możliwe, aby wynik procesu lub upływ czasu kontrolować przez 

oczekiwanie w pętli. 
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Pos: 73 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Funktionsbeschr eibung/Betriebssystem/Betri ebssystem C ontroller  - Diagramm ( 32- Bit,  mit Filesystem) @ 9\mod_1283256364139_6.doc @ 64400 @  @ 1 
 

  

Ilustracja 38: Uruchamianie sterownika sieciowego 
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Pos: 75 /All e Seri en (Allgemei ne Module)/Ü berschrif ten für alle Serien/Pr ozessdatenaufbau - Überschrift 2 @ 5\mod_1245069543813_6.doc @ 35308 @ 2 @ 1 
 

7.2 Budowa wartości w obrazie procesu 
Pos: 76.1 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Funktionsbeschr eibung/Prozessabbild/Prinzi pieller  Aufbau (C ontroller) @ 6\mod_1256033243171_6.doc @ 43135 @ 3 @ 1 
 

7.2.1 Zasadnicza budowa 

Po włączeniu sterownik rozpoznaje wszystkie podłączone w węźle moduły I/O, 

przewidziane do otrzymywania lub udostępniania danych (reprezentacja w 

obrazie procesu > 0). 

Moduły I/O analogowe i dwustanowe mogą być rozmieszczone w węźle w 

różnym porządku. 

Pos: 76.2 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Funktionsbeschr eibung/Prozessabbild/Hi nweis : Mit Klemmenbusverlängerung bis z u 250 Busklemmen anschließbar!  @ 6\mod_1256033692375_6.doc @ 43138 @  @ 1 
 

Wskazówka 

 

Przy użyciu modułu przedłużacza magistrali można podłączyć nawet 

250 modułów I/O! 

Dzięki zastosowaniu modułów przedłużacza magistrali "slave" 750-628 i 

"master" 750-627 można na każdym sterowniku sieciowym pracować z 250 

modułami I/O. 

 
Pos: 76.3 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Funktionsbeschr eibung/Prozessabbild/Infor mation: Anzahl der Ei n- und Ausg angsbits bzw. -bytes [. ..]  entnehmen Si e Buskl emmenbeschreibung @ 6\mod_1256034203734_6.doc  @ 43144 @  @ 1 
 

Informacja 

 

Dodatkowe informacje 

Liczba bitów/bajtów wejściowych i wyjściowych związanych z konkretnym 

modułem I/O jest podana w dokumentacji modułów I/O. 

 
Pos: 76.4 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Funktionsbeschr eibung/Prozessabbild/Aus der D atenbrei te und dem Typ der Buskl emme .. .Die Daten der digital en Buskl emmen si nd . .. @ 6\mod_1256034320625_6.doc @ 43147 @  @ 1 
 

Na podstawie reprezentacji w obrazie procesu i typu modułu I/O oraz pozycji 

modułów I/O w węźle sterownik sporządza lokalny obraz procesu. Lokalny obraz 

procesu jest podzielony na podobszary wejść i wyjść. 

Dane z dwustanowych modułów I/O są zorientowane bitowo, to znaczy, że dane 

są wymieniane bitami. Analogowe moduły I/O są przykładem zorientowanych 

bajtowo moduły I/O, w których wymiana danych następuje bajtami. 

Pos: 76.5 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Funktionsbeschr eibung/Prozessabbild/Zu diesen Buskl emmen gehör en z. B. di e Zähl er klemmen, Buskl emmen für Wi nkel- und .. . (750-841)  @ 6\mod_1256034612343_6.doc  @ 43153 @  @ 1 
 

Innymi przykładami modułów tego rodzaju są liczniki, moduły do pomiaru kąta i 

drogi oraz moduły komunikacyjne. 

Pos: 76.6 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Funktionsbeschr eibung/Prozessabbild/Für das  lokal e Pr ozessabbild,  Daten i n der  Rei henfolge i hrer Position @ 6\mod_1256034703953_6.doc @ 43156 @  @ 1 
 

W obrazie procesu (odpowiednio wejściowym i wyjściowym) lokowane są 

najpierw moduły zorientowane bajtowo, w kolejności ich uszeregowania za 

sterownikiem sieciowym. Dalej mapowane są moduły zorientowane bitowo w taki 

sposób, że bity z kolejnych modułów grupowane są w kolejne bajty. 

Pos: 76.7 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Funktionsbeschr eibung/Prozessabbild/Hi nweis : H ardware-Änder ung kann Änder ung des Pr ozessabbildes bewirken! @ 6\mod_1256035225250_6.doc  @ 43159 @  @ 1 
 

Wskazówka 

 

Zmiana sprzętu może spowodować zmianę obrazu procesu! 

W razie zmiany konfiguracji sprzętu przez dodanie, wymianę lub usunięcie 

modułów I/O o reprezentacji w obrazie procesu > 0 bitów, powstaje nowy 

kształt obrazu procesu. Tym samym zmieniają się również adresy w obrazie 

procesu. W przypadku rozszerzenia należy uwzględnić wartości w obrazie 

procesu wszystkich poprzednich modułów. 

 
Pos: 76.8 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Funktionsbeschr eibung/Prozessabbild/Prozessabbil d Wort 0...255, 256.. .511, 512...1275 @ 6\mod_1256035351718_6.doc @ 43162 @  @ 1 
 

Na potrzeby obrazu procesu fizycznych sygnałów wejściowych i wyjściowych w 

sterowniku dostępny jest obszar zapisu o długości 256 słów (adresy 0...255). 
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Dla obrazu zmiennych MODBUS/PFC zarezerwowany jest obszar obejmujący 

zakres adresów 256...511, tak więc zmienne MODBUS/PFC są umieszczone w 

obrazie procesu zaraz za danymi z modułów I/O. 

Jeżeli liczba danych z modułów jest większa niż 256 słów, wszystkie 

przekraczające tę wartość dane wejściowe i wyjściowe są umieszczane na końcu 

dotychczasowego obrazu procesu, czyli za zmiennymi MODBUS/PFC (adresy 

512...1275). 

Pos: 76.9 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Funktionsbeschr eibung/Prozessabbild/Prozessabbil d Wort 1276...1531, ab Wor t 1532 (750- 841) @ 6\mod_1256035500671_6.doc @ 43165 @  @ 1 
 

Za pozostałymi danymi z fizycznych modułów I/O ulokowane są zmienne 

Ethernet IP PFC. Ten obszar zapisu obejmuje adresy 1276...1531. 

Na cele przyszłych rozszerzeń protokołu oraz innych zmiennych PFC 

zarezerwowany jest kolejny obszar, od adresu 1532. 

Pos: 76.10 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Funkti onsbeschrei bung/Prozessabbild/Bei allen WAGO-Feldbuscontroller n ist  der Zugriff der SPS auf die Pr ozessdaten unabhängig von .. . @ 6\mod_1256038962984_6.doc @ 43171 @  @ 1 
 

We wszystkich sterownikach sieciowych WAGO dostęp do wartości w obrazie 

procesu jest niezależny od systemu sieci obiektowej. Dostęp uzyskuje się zawsze 

za pomocą programu użytkowego IEC-61131-3. 

Dostęp od strony sieci obiektowej jest specyficzny dla tej sieci. 

Pos: 76.11 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Funkti onsbeschrei bung/Prozessabbild/Für den Feldbuscontr oller kann ei n MOD BUS/TCP-M aster über.. . (750-841) @ 6\mod_1256039409593_6.doc  @ 43177 @  @ 1 
 

Dla sterownika sieciowego master MODBUS/TCP może mieć dostęp do danych 

przez zaimplementowane funkcje MODBUS, przy czym stosowane są tutaj adresy 

dziesiątkowe lub szesnastkowe MODBUS.  

Opcjonalnie dostęp do danych jest możliwych przez Ethernet. 

Pos: 76.12 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Funkti onsbeschrei bung/Prozessabbild/Informati on: Eine detaillierte Beschreibung zu di esen feldbusspezifischen Datenzugriffen ( 750-841) @ 6\mod_1256039483359_6.doc @ 43180 @  @ 1 
 

Informacja 

 

Dodatkowe informacje 

Szczegółowy opis specyficznych dla sieci obiektowych sposobów dostępu 

do danych znajduje się w rozdziale „Funkcje MODBUS“ lub w rozdziale 

„Ethernet/IP (Ethernet/Industrial Protocol)“. 

 
Pos: 76.13 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Funkti onsbeschrei bung/Prozessabbild/Informati on: D as fel dbusspezifische Pr ozessabbild is t . .. ( 750-833,841,842,843,871,880,881,882) @ 6\mod_1256131415906_6.doc @ 43386 @  @ 1 
 

Informacja 

 

Dodatkowe informacje 

Specyficzny dla sieci obiektowej obraz procesu został przedstawiony w 

rozdziale „Budowa wartości w obrazie procesu“ dla każdego modułu I/O 

WAGO z osobna. 

 

Pos: 76.14 /D okumentati on allgemei n/Gli ederungsel emente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 76.15 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Funkti onsbeschrei bung/Prozessabbild/Beispiel für ein Ei ngangspr ozessabbild- Beispiel  für ei n Ausg angsprozessabbil d @ 6 \mod_1256040947968_6.doc @ 43186 @ 33 @ 1 
 

7.2.2 Przykład obrazu procesu wejść 

Na ilustracji przedstawiono przykład obrazu procesu z danymi modułów wejść. 

Konfiguracja ta składa się z 16 wejść dwustanowych i 8 analogowych. 

Obraz procesu wejść ma tym samym długość danych wynoszącą 8 słów dla 

modułów analogowych i 1 słowo dla dwustanowych, a więc łącznie 9 słów. 

 

Ilustracja 39: Przykład obrazu procesu wejść 
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7.2.3 Przykład obrazu procesu wyjść 

W przykładzie obrazu procesu z danymi modułów wyjść konfiguracja składa się z 

2 wyjść dwustanowych i 4 analogowych. 

Obraz procesu danych wyjściowych składa się z 4 słów dla wyjść analogowych i 

jednego słowa dla wyjść dwustanowych, a więc łącznie z 5 słów. 

Dodatkowo dane wyjściowe mogą być odczytywane z dodanym do adresu 

MODBUS offsetem wynoszącym 200hex (0x0200).  

Wskazówka 

 

Dane > 256 słów odczytuje się przez dodawanie offsetu! 

Wszystkie dane wyjściowe przekraczające 256 słów i z tego względu 

znajdujące się na obszarze zapisu 6000hex (0x6000) do 66F9hex (0x66F9), 

mogą być sczytywane z użyciem offsetu dodanego do adresu MODBUS, 

wynoszącego 1000hex (0x1000). 

 

Ilustracja 40: Przykład obrazu procesu wyjść 
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Pos: 76.16 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Funkti onsbeschrei bung/Prozessabbild/Pr ozessdaten M ODBU S/TC P und EtherN et/ IP - Überschrift 3 @ 6\mod_1259149638329_6.doc @ 44988 @ 3 @ 1 
 

7.2.4 Wartości w obrazie procesu MODBUS/TCP i EtherNet/IP 
Pos: 76.17 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Funkti onsbeschrei bung/Prozessabbild/Der  Aufbau der Pr ozessdaten ist  auf der Feldebene bei einigen Busklemmen feldbusspezifisch. @ 6\mod_1256032164328_6.doc @ 43111 @  @ 1 
 

Struktura obrazu procesu jest w niektórych modułach I/O lub ich wariantach 

specyficzna dla sieci obiektowej. 

Pos: 76.18 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Funkti onsbeschrei bung/Prozessabbild/Pr ozessabbild wortweise aufg ebaut ( mit word- alignment) ( 750- 841) (MOD BUS und Ethernet/IP) @ 6\mod_1256032355828_6.doc  @ 43117 @  @ 1 
 

W sterowniku sieciowym MODBUS i EtherNet/IP obraz procesu jest zbudowany 

ze słów (z wyrównaniem do pełnych słów). Wewnętrzne przedstawienie danych, 

większych niż jeden bajt, odbywa się w formacie Intel. 

Pos: 76.19 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Funkti onsbeschrei bung/Prozessabbild/Informati on: Weiter e Infos  zu dem fel dbusspezifischen Prozessdatenaufbau für MOD BU S und EtherN et/ IP @ 6\mod_1259150064576_6.doc  @ 44991 @  @ 1 
 

Informacja 

 

Dodatkowe informacje na temat budowy wartości w obrazie procesu 

specyficznej dla sieci obiektowej 

Specyficzna dla sieci obiektowej budowa wartości w obrazie procesu 

wszystkich modułów I/O WAGO-I/O-SYSTEM 750 i 753 jest opisana w 

rozdziale “Budowa danych procesowych dla MODBUS/TCP” lub “Budowa 

wartości w obrazie procesu dla EtherNet/IP”. 

 

Pos: 77 /D okumentation allgemei n/Glieder ungselemente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc  @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 78 /All e Seri en (Allgemei ne Module)/Ü berschrif ten für alle Serien/D atenaustausch -  Überschrift 2 @ 4\mod_1241431718548_6.doc @ 32201 @ 2 @ 1 
 

7.3 Wymiana danych 
Pos: 79.1 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Funktionsbeschr eibung/Datenaus tausch/D atenaustausch - Ei nleitung Teil 1 ( 750-841, - 871, -881 ) @ 6\mod_1256044434515_6.doc @ 43205 @  @ 1 
 

Wymiana danych procesowych pomiędzy interfejsem/sterownikiem sieciowym a 

systemem nadrzędnym odbywa się przez protokół MODBUS/TCP, 

MODBUS/UDP lub przez Ethernet/IP. 

Pos: 79.2 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Funktionsbeschr eibung/Datenaus tausch/D atenaustausch - Ei nleitung Teil 2 ( 750-841,-842, - 843, -871, -881 ) @ 8\mod_1281078066247_6.doc @ 62559 @  @ 1 
 

MODBUS/TCP pracuje wg zasady master-slave. Master to nadrzędne urządzenie 

sterujące, na przykład komputer PC lub programowalny sterownik PLC.  

Sterowniki sieciowe WAGO-I/O-SYSTEM 750 to z reguły urządzenia slave. 

Przez zaprogramowanie za pomocą IEC 61131-3 sterowniki mogą także pełnić 

funkcję mastera. 

Master przesyła żądanie komunikacji. Żądanie to może zostać skierowane do 

określonego węzła przez zaadresowanie. Węzły otrzymują żądanie i w zależności 

od rodzaju żądania przesyłają odpowiedź do mastera. 

Pos: 79.3 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Funktionsbeschr eibung/Datenaus tausch/D atenaustausch - Ei n Feldbuscontr oller kann ei ne bes timmte Anzahl gleichzeitiger Ver bd. (C ontroller) @ 6\mod_1256044496578_6.doc @ 43208 @  @ 1 
 

Sterownik sieciowy może obsłużyć określoną liczbę połączeń jednocześnie 

(połączenia typu socket) z innymi abonentami sieci: 

Pos: 79.4 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Funktionsbeschr eibung/Datenaus tausch/D atenaustausch - Lis te gleichzeitiger  Verbi ndungen (Socket-Verbi ndungen) (750- 841, 881) @ 6\mod_1256044617468_6.doc @ 43214 @  @ 1 
 

• 3 połączenia dla HTTP (odczyt stron HTML ze sterownika),  

• 15 połączeń przez MODBUS/TCP (odczyt i zapis danych wejściowych i 

wyjściowych ze sterownika), 

• 128 połączeń Ethernet IP, 

• 5 połączeń przez PFC (obsługiwanych przez program IEC-61131-3 w 

sterowniku) 

• 2 połączenia dla WAGO-I/O-PRO  

(Połączenia te są zarezerwowane na cele debugowania programu 

aplikacyjnego przez ETHERNET. WAGO-I/O-PRO potrzebuje do 

debugowania 2 połączeń w tym samym czasie. Dostęp do sterownika może 

mieć jednak tylko jedno narzędzie programowania.) 

• 10 połączeń dla FTP 

• 2 połączenia dla SNMP 

Pos: 79.5 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Funktionsbeschr eibung/Datenaus tausch/D atenaustausch - Schnitts tell en (Controll er) @ 6\mod_1256044722312_6.doc  @ 43217 @  @ 1 
 

Nie wolno przekroczyć maksymalnej liczby jednoczesnych połączeń. W razie 

potrzeby nawiązania dalszych połączeń należy wpierw zakończyć istniejące 

połączenia. 
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Sterownik ma dostęp do danych pochodzących z trzech źródeł: 

• z sieci obiektowej (np. od mastera sieci obiektowej), 

• z pamięci zarządzanej przez sterownik (CPU) 

• od modułów I/O 

 

Wymiana danych odbywa się pomiędzy masterem sieci obiektowej a modułami 

I/O, pomiędzy pamięcią sterownika (CPU) a modułami I/O oraz między masterem 

sieci obiektowej a pamięcią sterownika (CPU). 

Pos: 79.6 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Funktionsbeschr eibung/Datenaus tausch/D atenaustausch - Wird der Fel dbus M ODBU S g enutz t, grei ft der  Mas ter über die (Contr oller) @ 6\mod_1256044816515_6.doc @ 43223 @  @ 1 
 

Jeżeli używana jest sieć obiektowa MODBUS, master MODBUS uzyskuje dostęp 

do danych za pomocą zaimplementowanych w sterowniku funkcji MODBUS, 

Ethernet/IP w celu dostępu do danych korzysta z odpowiedniego modelu obiektu. 

Pos: 79.7 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Funktionsbeschr eibung/Datenaus tausch/D atenaustausch - Der Zugriff des Feldbuscontrollers  auf di e D aten erfolgt mit Hilfe eines  IEC- 611... @ 6\mod_1256044879953_6.doc  @ 43226 @  @ 1 
 

Dostęp sterownika (CPU) do danych odbywa się za pomocą programu 

aplikacyjnego IEC-61131-3. Adresowanie danych jest w tym przypadku 

specyficzne dla CODESYS. 

Pos: 79.8 /Dokumentation allgemei n/Glieder ungselemente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc  @ 21808 @  @ 1 
 

  



90  WAGO-I/O-SYSTEM 750 

  750-880, 750-880/025-000, 750-880/025-001 Programmierbarer Feldbuscontroller ETHERNET 

 Podręcznik 

 wersjaVersion 1.0.3  

Pos: 79.9 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Funktionsbeschr eibung/Datenaus tausch/Speicher ber eiche M ODBU S/Speicher ber eiche M ODBU S - Bild ( 750- 841, - 881) @ 6\mod_1256046946781_6.doc @ 43243 @ 3 @ 1 
 

7.3.1 Organizacja pamięci 

  

Ilustracja 41: Organizacja pamięci i wymiana danych 

Pos: 79.10 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Funkti onsbeschrei bung/D atenaustausch/Speicherbereiche MOD BUS/Speicherbereiche MOD BU S - Legende "Speicherbereiche und D atenaustausch"  (Controll er) @ 6\mod_1256047253015_6.doc  @ 43246 @  @ 1  
 

Obraz procesu sterownika zawiera dane z fizycznych modułów I/O. Zajmują one 

w zakresie zapisu słowa 0...255 i słowa 512...1275. 

 Z CPU oraz ze strony sieci obiektowej można odczytać dane modułów 

wejściowych. 

 Podobnie ze strony CPU oraz strony sieci obiektowej można dokonywać 

zapisu na modułach wyjść. 

W znajdującym się między nimi obszarze - w słowach 256...511 zapisane są 

zmienne MODBUS PFC. 
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 Od strony sieci obiektowej zmienne wejściowe (MODBUS-PFC-IN) 

zapisywane są w obszarze wejść i mogą zostać odczytane przez CPU. 

 Zmienne przetworzone przez CPU programem IEC-61131-3 są zapisywane 

w obszarze wyjść i mogą zostać odczytane przez mastera MODBUS. 

Pos: 79.11 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYST EM)/Funkti onsbeschrei bung/D atenaustausch/Speicherbereiche MOD BUS/Speicherbereiche MOD BU S - Im Anschluss  an di e Buskl emmendaten Wort 1276.. .1531 ( 750-841) @ 6\mod_1256133822562_6.doc @ 43400 @  @ 1  
 

Za danymi z fizycznych modułów I/O znajduje się pamięć dla zmiennych 

Ethernet IP PFC - słowa 1276...1531. 

Pos: 79.12 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Funkti onsbeschrei bung/D atenaustausch/Speicherbereiche MOD BUS/Speicherbereiche MOD BU S - Für zukünftige Protokoll-Er weiterungen und weitere PFC- Vari abl en ist ...  @ 6\mod_1256133965750_6.doc  @ 43403 @  @ 1 
 

Na cele przyszłych rozszerzeń protokołu i innych zmiennych PFC zarezerwowany 

jest kolejny obszar pamięci, od słowa 1532. 

Pos: 79.13 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Funkti onsbeschrei bung/D atenaustausch/Speicherbereiche MOD BUS/Speicherbereiche MOD BU S - Spi egeln der Buskl emmendaten @ 6\mod_1256047661921_6.doc  @ 43252 @  @ 1 
 

Dodatkowo wszystkie dane wyjściowe są odzwierciedlone w obszarze pamięci z 

offsetem 0x0200 lub 0x1000. Pozwala to na odczytywanie wartości wyjściowych 

przez dodanie 0x0200 lub 0x1000 do adresu MODBUS. 

Pos: 79.14 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Funkti onsbeschrei bung/D atenaustausch/Speicherbereiche MOD BUS/Speicherbereiche MOD BU S - Er kl ärung D atenspeicher, Progrspeicher,  Remanentspeicher (880) @ 9 \mod_1296468517254_6.doc @ 69038 @  @ 1 
 

W sterowniku znajdują się ponadto dalsze obszary pamięci, do których jednak 

zasadniczo nie ma dostępu od strony sieci obiektowej: 

• Pamięć danych (1024 kB) 
Pamięć danych to ulotna pamięć RAM, służąca do przechowywania 

zmiennych, które nie są udostępniane, lecz wykorzystywane wewnętrznie, 

na przykład dla odbliczania wyników. 

• Pamięć programu (1024 kB) 
W pamięci programu zapisywany jest program IEC-61131-3. Pamięcią dla 

kodu jest Flash-ROM; po włączeniu napięcia zasilającego program jest 

przenoszony z pamięci Flash do pamięci RAM. Po prawidłowym 

uruchomieniu rozpoczyna się cykl PFC (o ile przełącznik trybu pracy 

znajduje się w górnym położeniu lub wydano polecenie rozpoczęcia z 

WAGO-I/O-PRO). 

• Pamięć nieulotna NOVRAM (32 kB) 
Pamięć nieulotna (remanentna) zachowuje swój stan po wyłączeniu 

zasilania. Zarządzanie pamięcią odbywa się automatycznie. Pamięć o 

wielkości 32 kbajtów jest standardowo podzielona na adresowalny zakres 

dla markerów wielkości 16 kbajtów (%MW0 ... %MW8191) oraz zakres o 

wielkości 16 kbajtów na zmienne bez jawnego adresu, deklarowane jako 

"VAR RETAIN"; (nazwane) zmienne, nawet jeżeli zadeklarowane są w 

obszarze markerów (M), są nieulotne tylko wtedy, gdy jawnie zostają 

zadeklarowane jako "VAR RETAIN".  

Wskazówka 

 

Markery tylko w „VAR RETAIN“ są trwałe! 

Należy pamiętać, że markery (zmienne w obszarze M) będą nieulotne tylko 

wtedy, gdy zostaną jawnie zadeklarowane jako „VAR RETAIN“.  
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Ilustracja 42: Przykład zadeklarowania trwałego markera w „VAR RETAIN“  

 

Podział pamięci trwałej NOVRAM jest zmienny (patrz wskazówka 

poniżej). 

Wskazówka 

 

Podział pamięci NOVRAM w WAGO-I/O-PRO jest zmienny! 

Podział pamięci NOVRAM można w razie potrzeby zmienić w programie 

WAGO-I/O-PRO/zakładka „Resources“/okno dialogowe „Target Settings“. 

Adres startowy obszaru markerów jest ustawiony na stałe. Wielkości i adres 

startowy obszaru retain są zmienne. 

W celu wykluczenia możliwości nachodzenia na siebie zakresów zaleca się 

jednak zachowanie ustawień standardowych. 

Rozmiar obszaru pamięci markerów jest domyślnie ustawiony na 16#4000, 

zaraz za nim następuje obszar pamięci nieulotnej o wielkości 16#4000. 

 

Pos: 79.15 /D okumentati on allgemei n/Gli ederungsel emente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc @ 21808 @  @ 1 
 

  



WAGO-I/O-SYSTEM 750  93 

750-880, 750-880/025-000, 750-880/025-001 Programmierbarer Feldbuscontroller ETHERNET   

Podręcznik 

wersjaVersion 1.0.3   

Pos: 79.16 /Alle Serien (Allgemeine M odul e)/Überschriften für all e Seri en/Adressi erung - Ü berschrift  3 @ 8\mod_1279016771610_6.doc  @ 59779 @ 3 @ 1 
 

7.3.2 Adresowanie 
Pos: 79.17 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Funkti onsbeschrei bung/D atenaustausch/Adressier ung/Adr essi erung - Ei nleitung (Controll er) @ 6\mod_1256047921109_6.doc  @ 43258 @  @ 1 
 

Wejścia i wyjścia modułów dołączonych do sterownika są adresowane 

wewnętrznie po ich uruchomieniu. Kolejność, w której są adresowane 

zamontowane moduły, zależy od rodzaju modułu (moduł wejść, moduł wyjść 

itp.). Na podstawie tych adresów tworzy się obraz procesu. 

Wskazówka 

 

Korzystać z różnych możliwości adresowania modułów I/O! 

W tym rozdziale zostało bliżej opisane adresowanie i wewnętrzny sposób 

funkcjonowania sterownika sieciowego z dołączonymi modułami. Zrozumienie 

powiązań jest ważne, jeżeli zamierza się przydzielać adresy w sposób konwencjonalny, 

przez ich wyliczanie. 

Oprócz możliwości adresowania użytkownik ma do dyspozycji konfigurator I/O 

WAGO. Pomaga on użytkownikowi przy adresowaniu oraz przydzielaniu protokołów 

do podłączonych modułów. W konfiguratorze I/O wybiera się podłączone już moduły.  

Program wykonuje prawidłowe adresowanie za użytkownika. 

  

Ilustracja 43:  Konfigurator I/O WAGO 

 

Konfigurator I/O uruchamiany jest z poziomu programowania WAGO-I/O-PRO.  

Bliższy opis zawarty jest w rozdziale „Konfiguracja sterownika sieciowego za pomocą 

konfiguratora I/O“. 
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Pos: 79.19 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Funkti onsbeschrei bung/D atenaustausch/Adressier ung/Adr essi erung - Adressierung der Busklemmen @ 7\mod_1265981710444_6.doc @ 50595 @ 4 @ 1 
 

7.3.2.1 Adresowanie modułów I/O 

Przy adresowaniu uwzględniane są najpierw moduły złożone (moduły zajmujące 

jeden lub kilka bajtów), stosownie do ich kolejności fizycznej za 

interfejsem/sterownikiem sieciowym. Zajmują one tym samym adresy począwszy 

od słowa 0. 

Za nimi następują, zawsze zebrane w formie bajtów, dane pozostałych modułów 

I/O (modułów zajmujących mniej niż jeden bajt). Danymi tymi, stosownie do 

kolejności fizycznej, wypełniany jest bajt za bajtem. Po zajęciu całego bajtu przez 

moduły zorientowane bitowo automatycznie zostaje rozpoczęty kolejny bajt. 

Wskazówka 

 

Zmiana sprzętu może spowodować zmianę obrazu procesu! 

W razie zmiany lub rozszerzenia konfiguracji sprzętu powstaje nowy kształt 

obrazu procesu. Tym samym zmieniają się również adresy w obrazie 

procesu. W przypadku rozszerzenia należy uwzględnić wartości w obrazie 

procesu wszystkich poprzednich modułów. 

Wskazówka 

 

Zwracać uwagę na wielkość obrazu procesu! 

Liczba bitów/bajtów wejściowych i wyjściowych związanych z konkretnym 

modułem I/O jest podana w dokumentacji modułów I/O. 

 
Tabela 28: Reprezentacja w obrazie procesu dla modułów I/O 

reprezentacja w obrazie procesu ≥ 1 

słowo/kanał 

reprezentacja w obrazie procesu 

≥ 1 bit/kanał 

moduły wejść analogowych  moduły wejść dwustanowych 

moduły wyjść analogowych moduły wyjść dwustanowych 

moduły wejść analogowych dla termopar moduły wyjść dwustanowych z 

diagnostyką (2 bity/kanał) 

moduły wejść analogowych dla czujników 

rezystancyjnych 

złączki zasilające, bezpiecznikowe, 

z diagnostyką 

modułów wyjść z regulacją szerokości 

impulsu 

przekaźnik półprzewodnikowym 

(SSR) 

moduły interfejsu szeregowego moduły wyjść przekaźnikowych 

liczniki góra/dół  

moduły I/O dla pomiaru kąta i drogi  
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7.3.2.2 Zakresy adresów 

Pos: 79.22 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Funkti onsbeschrei bung/D atenaustausch/Adressier ung/Adr essi erung - Aufteilung des  Adressbereiches für die wortweise Adr essier ung nach IEC - Ü berschrift  @ 6\mod_1256048562765_6.doc @ 43269 @  @ 1  
 

Podział pamięci, adresy słów zgodnie z IEC-61131-3: 

Pos: 79.23 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Funkti onsbeschrei bung/D atenaustausch/Adressier ung/Adr essi erung - Aufteilung der Adressbereiche mit Ether net/IP (750-841, -881,-880) @ 6\mod_1256048620421_6.doc @ 43272 @  @ 1 
 

Tabela 29: Podział pamięci, adresy słów 

słowo dane 

0-255 fizyczne moduły I/O 

256-511 zmienne MODBUS PFC 

512-1275 pozostałe moduły fizyczne I/O 

1276-1531 zmienne Ethernet/IP PFC 

1532-... przewidziane dla zmiennych PFC przyszłych protokołów 
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Słowo 0...255: pierwszy zakres adresów dla danych wejść/wyjść modułów I/O: 

Tabela 30: Zakres adresów - słowo 0...255 

reprez. 

w 

obrazie 

procesu 

adres 

bit 
0.0... 

0.7 

0.8... 

0.15 

1.0... 

1.7 

1.8... 

1.15 
... 

254.0... 

254.7 

254.8... 

254.15 

255.0... 

255.7 

255.8... 

255.15 

bajt 0 1 2 3 ... 508 509 510 511 

Word 0 1 ... 254 255 

DWord 0 ... 127 

 

Pos: 79.25 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Funkti onsbeschrei bung/D atenaustausch/Adressier ung/Adr essi erung - Wort 256...511 @ 6\mod_1256048857750_6.doc  @ 43281 @  @ 1 
 

Słowo 256...511: zakres adresów dla zmiennych MODBUS PFC: 

Tabela 31: Zakres adresów - słowa 256...511  

reprez. 

w 

obrazie 

procesu 

adres 

bit 

256..0 

... 

256.7 

256..8 

... 

256.15 

257.0 

... 

257.7 

257.8 

... 

257.15 

... 

510.0 

... 

510.7 

510.8 

... 

510.15 

511.0 

... 

511.7 

511.8 

... 

511.15 

bajt 512 513 514 515 ... 1020 1021 1022 1023 

Word 256 257 ... 510 511 

DWord 128 ... 255 
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Słowo 512...1275: drugi zakres adresów dla danych wejść/wyjść modułów I/O: 
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Tabela 32: Zakres adresów - słowa 512...1275 

reprez. 

w 

obrazie 

procesu 

adres 

bit 

512.0 

... 

512.7 

512.8 

... 

512.15 

513.0 

... 

513.7 

513.8 

... 

513.15 

... 

1274.0 

... 

1274.7 

1274.8 

... 

1274.15 

1275.0 

... 

1275.7 

1275.8 

... 

1275.15 

bajt 1024 1025 1026 1027 ... 2548 2549 2550 2551 

Word 512 513 ... 1274 1275 

DWord 256 ... 637 
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Słowo 1276-1531: zakres adresów dla danych Ethernet/IP sieci obiektowej: 

Tabela 33: Zakres adresów słowo 1276...1531 

reprez. 

w 

obrazie 

proces

u 

adres 

bit 1276.0.  

1276.7 

1276.8.  

1276.15 

1277.0.  

1277.7 

1277.8.  

1277.15 

..... 1530.0...153

0.7 

1530.8...153

0.15 

1531.0...153

1.7 

1531.8...153

1.15 

bajt 2552 2553 2554 2555 ..... 3060 3061 3062 3063 

Word 1276 1277 ..... 1530 1531 

DWord 638 ..... 765 
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Zakres adresów dla markerów: 

Tabela 34: Zakres adresów dla markerów 

reprez. 

w 

obrazie 

procesu 

adres 

bit 

0.0 

... 

0.7 

0.8 

... 

0.15 

1.0 

... 

1.7 

1.8 

... 

1.15 

... 

12287.0 

... 

12287.7 

12287.8 

... 

12287.15 

12288.0 

... 

12288.7 

12288.8 

... 

12288.15 

bajt 0 1 2 3 ... 24572 24573 24574 24575 

Word 0 1 ... 12287 12288 

DWord 0 ... 6144 
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Przegląd przestrzeni adresowych IEC-61131-3: 

Tabela 35: Przestrzenie adresowe IEC-61131-3 

przestrzeń adresowa dostęp 

MODBUS 

dostęp 

PLC 

opis 

wejścia fiz. odczyt odczyt wejścia fizyczne  

(%IW0...%IW255 i 

%IW512...%IW1275) 

wyjścia fiz. odczyt/ 

zapis 

odczyt/ 

zapis 

wyjścia fizyczne 

(%QW0...%QW255 i 

%QW512...%QW1275) 

zmienne 

MODBUS/TCP 

PFC IN 

odczyt/ 

zapis 

odczyt ulotne zmienne PLC 

(%IW256...%IW511) 

zmienne 

MODBUS/TCP 

PFC OUT 

odczyt odczyt/ 

zapis 

ulotne zmienne wyjściowe PLC 

(%QW256...%QW511) 
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zmienne Ethernet/IP  

PFC IN 

- odczyt ulotne zmienne PLC (%IW1276 

... %IW1531) 

zmienne Ethernet/IP  

PFC OUT 

- odczyt/ 

zapis 

ulotne zmienne wyjściowe PLC 

(%QW1276 ... %QW1531) 
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rejestr konfiguracyjny odczyt/ 

zapis 

- patrz rozdział „Funkcje 

MODBUS Rejestr MODBUS 

 Rejestr konfiguracyjny 

rejestr firmware'u odczyt - patrz rozdział „Funkcje 

MODBUS  Rejestr MODBUS 

 Rejestr informacyjny 

firmware'u“ 

nieulotne zmienne odczyt/ 

zapis 

odczyt/ 

zapis 

pamięć nieulotna  

(%MW0...%MW8192) 
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7.3.2.3 Adresowanie absolutne 

Poszczególne komórki pamięci (adresy pamięci) prezentuje się zgodnie z IEC-

61131-3 przy pomocy specjalnych ciągów znaków: 

Tabela 36: Adresy absolutne 

pozycja znak nazwa komentarz 

1 % poprzedza adres absolutny  

2 I 

Q 

M 

wejście 

wyjście 

marker 

 

3   X* 

B 

W 

D 

bit pojedynczy  

bajt (8 bitów) 

słowo (16 bitów) 

podwójne słowo (32 bity) 

reprezentacja w 

obrazie procesu 

4  adres  

np. słowami: %QW27 (28. słowo), bitami: %IX1.9 (10. bit w 2. słowie) 

* Znak ‘X’ dla bitu można opuścić 

 

Wskazówka 

 

Przy wprowadzaniu ciągów znaków nie używać spacji ani znaków 

specjalnych! 

Ciągi znaków adresów absolutnych należy wprowadzać łącznie, tzn. bez 

użycia spacji lub znaków specjalnych! 
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Przykłady adresowania: 

Tabela 37: Przykłady adresowania 

  

 wejścia 

bit %IX14.0 ... 15 %IX15.0 ... 15 

bajt %IB28 %IB29 %IB30 %IB31 

słowo %IW14 %IW15 

podwójne 

słowo 

%ID7 

 

 wyjścia 

bit %QX5.0 ... 15 %QX6.0 ... 15 

bajt %QB10 %QB11 %QB12 %QB13 

słowo %QW5 %QW6 

podwójne 

słowo 

%QD2 (górna część) %QD3 (dolna część) 
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 marker 

bit %MX11.0 ... 15 %MX12.0 ... 15 

bajt %MB22 %MB23 %MB24 %MB25 

słowo %MW11 %MW12 

podwójne 

słowo 

%MD5 (górna część) %MD6 (dolna część) 

 

Obliczanie adresów (w zależności od adresu słownego): 

adres bitowy:   adres słowa .0 do .15 

adres bajtowy:   1 bajt: 2 x adres słowa 

2 bajty: 2 x adres słowa + 1 

adres DWord:   adres słowa (liczba parzysta) / 2 

          lub adres słowa (liczba nieparzysta) / 2, zaokrąglona w dół 
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7.3.3 Wymiana danych między masterem MODBUS/TCP a 
modułami I/O 

Wymiana danych między masterem MODBUS/TCP a modułami I/O odbywa się 

za pomocą zaimplementowanych w interfejsie/sterowniku sieciowym funkcji 

MODBUS, przez odczyt i zapis bitowy oraz słowny. 

W interfejsie/sterowniku sieciowym znajdują się 4 różne typu wartości w obrazie 

procesu: 

• słowa wejściowe 

• słowa wyjściowe 

• bity wejściowe 

• bity wyjściowe 

 

Do danych dwustanowych modułów wejść i wyjść można dotrzeć zgodnie z 

poniższą tabelą: 

Tabela 38: Przyporządkowanie dwustanowych wejść/wyjść do słowa danych procesu wg formatu 

Intel 

wejścia/ 

wyjścia 

dwustanowe 

16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 

slowo danych w 

obrazie procesu 

bit 

15 

bit 

14 

bit 

13 

bit 

12 

bit 

11 

bit 

10 

bit 

9 

bit 

8 

bit 

7 

bit 

6 

bit 

5 

bit 

4 

bit 

3 

bit 

2 

bit 

1 

bit 

0 

bajt 
starszy bajt D1 młodszy bajt D0 

 

Stan wyjść można odczytać przez dodanie do adresu MODBUS offsetu 

wynoszącego 200 hex (0x0200). 

Wskazówka 

 

Dane z modułów wyjściowych mapowanych powyżej słowa 256 

odczytuje się również przez dodawanie offsetu! 

Wyjścia fizyczne, zmapowane w sterowniku powyżej słowa 256, mają w 

MODBUS adres od 0x6000 do 0x62FC. Ich stan może być odczytywany 

przez dodanie do tego adresu offsetu wynoszącego 1000hex (0x1000). 
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Ilustracja 44: Wymiana danych między masterem MODBUS/TCP a modułami I/O  

Począwszy od adresu 0x1000 znajdują się funkcje rejestru. Dostęp do nich 

uzyskuje się za pomocą funkcji MODBUS, analogicznie jak w przypadku 

modułów. 

Zamiast adresu kanału w module podaje się w tym celu adres rejestru. 

Informacja 

 

Dodatkowe informacje 

Szczegółowy opis adresowania MODBUS znajduje się w rozdziale 

„Mapowanie rejestrów MODBUS“. 
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7.3.3.1 Wymiana danych między masterem EtherNet/IP a modułami I/O 

Wymiana danych między masterem EtherNet/IP a modułami I/O jest 

zorientowana obiektowo. Każdy węzeł w sieci jest przedstawiony jako zbiór 

obiektów.  

Składowe obiektów ustalają budowę obiektów do transmisji danych. Za pomocą 

składowych obiektów można zbierać dane (np. dane I/O) w bloki (mapować) i 

przesyłać za pośrednictwem kilku połączeń komunikacyjnych. Dzięki temu 

mapingowi redukowana jest liczna koniecznych dostępów do sieci. 

Rozróżniamy składowe wejściowe i wyjściowe. 

Składowa wejściowa sczytuje dane z aplikacji przez sieć lub produkuje dane dla 

sieci. 

Składowa wyjściowa zapisuje dane do aplikacji lub konsumuje dane z sieci. 

W interfejsie/sterowniku sieciowym różne instancje składowych są już 

zaprogramowane na stałe (składowe statyczne). 

Po włączeniu napięcia zasilającego, ze składowych obiektów zbierane są dane o 

obrazie procesu. Po nawiązaniu połączenia master może zaadresować dane 

używając „klasy“, „instancji“ i „atrybutu“ i zastosować je, to znaczy przy użyciu 

połączenia I/O zapisywać je oraz odczytywać. 

Mapowanie danych zależy od wybranej instancji skłądowej statycznej. 

Informacja 

 

Dodatkowe informacje 

Instancje dla składowych statycznych zostały opisane w rozdziale 

„EtherNet/IP". 

 

Pos: 79.40 /D okumentati on allgemei n/Gli ederungsel emente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc @ 21808 @  @ 1 
 

  



WAGO-I/O-SYSTEM 750  103 

750-880, 750-880/025-000, 750-880/025-001 Programmierbarer Feldbuscontroller ETHERNET   

Podręcznik 

wersjaVersion 1.0.3   

Pos: 79.41 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Funkti onsbeschrei bung/D atenaustausch/Datenaus tausch - D atenaustausch SPS-Funkti onalität (C PU) und Buskl emmen @ 6\mod_1256049896812_6.doc  @ 43311 @ 3 @ 1 
 

7.3.4 Wymiana danych między funkcjonalnością PLC (CPU) a 
modułami I/O 

Funkcjonalność PLC (CPU) sterownika PFC ma bezpośredni dostęp do danych 

modułów I/O przez adresy absolutne. 

PFC adresuje dane wejściowe przy użyciu adresów absolutnych. Dane mogą 

wówczas być przetwarzane wewnątrz sterownika przez program IEC-61131-3. 

Markery są przy tym zapisywane w pamięci nieulotnej. Następnie wyniki 

powiązania mogą zostać zapisane bezpośrednio za pomocą adresowania 

absolutnego w danych wyjściowych. 

  

Ilustracja 45: Wymiana danych między funkcjonalnością PLC (CPU) w PFC a modułami I/O  

Pos: 79.42 /D okumentati on allgemei n/Gli ederungsel emente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc @ 21808 @  @ 1 
 

  



104  WAGO-I/O-SYSTEM 750 

  750-880, 750-880/025-000, 750-880/025-001 Programmierbarer Feldbuscontroller ETHERNET 

 Podręcznik 

 wersjaVersion 1.0.3  

Pos: 79.43 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Funkti onsbeschrei bung/D atenaustausch/Datenaus tausch - D atenaustausch Master und SPS-Funkti onalität (C PU) @ 6\mod_1256049969000_6.doc @ 43314 @ 3 @ 1 
 

7.3.5 Wymiana danych między masterem a funkcjonalnością 
PLC (CPU) 

Master sieci obiektowej i funkcjonalność PLC (CPU) sterownika sieciowego 

uzyskują dostęp do tych samych danych w różny sposób. 

Dane zapisywane przez mastera trafiają jako zmienne wejściowe do sterownika 

sieciowego i są tam dalej przetwarzane. 

Dane wytworzone w sterowniku sieciowym są przesyłane jako zmienne 

wyjściowe przez sieć obiektową do mastera. 

W sterowniku sieciowym słowa od adresu 256 do 511 (adres słowa podwójnego 

128-255, adres bajtu 512-1023) dostępne są także dla mastera MODBUS/TCP 

PFC, a słowa od adresu 1276 do 1531 (adres słowa podwójnego 638-765, adres 

bajtowy 2552-3063) dostępne są tylko dla sterownika sieciowego. 

Pos: 79.44 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Funkti onsbeschrei bung/D atenaustausch/Datenaus tausch - Beispi el MOD BUS/TCP-M aster und SPS-Funkti onalität  (CPU) @ 6\mod_1256050019140_6.doc @ 43317 @ 4 @ 1 
 

7.3.5.1 Przykład mastera MODBUS/TCP i funkcjonalności PLC (CPU) 

Dostęp do danych z mastera MODBUS/TCP 

Z mastera MODBUS dostęp do danych jest możliwy słowami lub bitami. 

Adresowanie pierwszych 256 słów i bitów danych z fizycznych modułów I/O 

rozpoczyna się od adresu 0. 

Adresowanie zmiennych spoza przestrzeni przeznaczonej dla modułów 

fizycznych rozpoczyna się od słowa 256, a w przypadku dostępu bitowego od: 

4096 dla bitu 0 w słowie 256 

4097 dla bitu 1 w słowie 256 

... 

8191 dla bitu 15 w słowie 511. 

Numery bitów można określić przy użyciu następującego wzoru: 

nr bitu = (słowo * 16) + nr_bitu_w_słowie 

Przykład:  4097  = ( 256  * 16) + 1 

 

Dostęp do danych z funkcjonalności PLC (CPU) 

Funkcjonalność PLC dla sterownika PFC korzysta przy dostępie do tych samych 

danych z odmiennego sposobu adresowania. Przy deklaracji zmiennych 16-

bitowych adresowanie PLC jest identyczne z adresowaniem rejestrów mastera 

MODBUS. Przy deklarowaniu zmiennych bitowych (1 bit), w przeciwieństwie do 

MODBUS, stosowana jest inna notacja. Tutaj adres bitu składa się z elementów 

takich, jak: adres słowa i numer bitu w słowie, rozdzielonych kropką. 
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Przykład:  

Dostęp bitowy MODBUS do n-ru bita 4097 => adresowanie bitowe w PLC 

<Nrsłowa>.<Nrbitu> = 256.1 

Funkcjonalność PLC może uzyskiwać poza tym dostęp do danych bajtowo i 

podwójnymi słowami. 

W przypadku dostępu bajtowego adresy oblicza się z następujących wzorów: 

  adres wyższego bajtu = adres słowa*2 

  adres niższego bajtu = adres słowa*2 + 1 

 

W przypadku dostępu wg podwójnych słów dostęp oblicza się wg następującego 

wzoru: 

  adres słowa podwójnego = wyższy adres słowa/2 (w zaokrągleniu  

w dół) 

  lub = niższy adres słowa/2 

 

Informacja 

 

Dodatkowe informacje 

Szczegółowy opis adresowania MODBUS i stosownego adresowania 

IEC-61131 znajduje się w rozdziale „Mapowanie rejestrów MODBUS“. 
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7.3.6 Przykład zastosowania 

  

Ilustracja 46: Przykład adresowania dla węzła sieciowego 
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Pos: 81 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Funktionsbeschr eibung/Speicher karten-Funkti on (750- 0880) @ 9\mod_1286788410389_6.doc @ 65488 @ 233333333 @ 1 
 

7.4 Funkcja karty pamięci 

Karta pamięci jest opcjonalna i spełnia rolę dodatkowego obszaru zapisu - oprócz 

pamięci wewnętrznej w sterowniku sieciowym. Na karcie pamięci można zapisać 

program użytkowy, dane użytkownika, kod źródłowy projektu lub ustawień 

urządzenia, a tym samym przekopiować istniejące już dane projektu i programy 

na jeden lub kilka sterowników sieciowych. 

Po włożeniu karty pamięci jest ona widoczna jako napęd S: w strukturze katalogu 

wewnętrznego systemu plików w sterowniku sieciowym. Dzięki temu kartę 

pamięci można stosować jako pamięć wymienną również na komputerze PC.    

Wskazówka 

 

Dezaktywować ochronę przed zapisem! 

Aby był możliwy zapis danych na karcie pamięci, należy odpowiednio 

ustawić mały suwak aktywujący ochronę przed zapisem. Jest on 

umieszczony na dłuższej stronie karty pamięci.  

Sposób działania karty pamięci w trybie normalnej pracy oraz możliwe usterki w 

czasie stosowania karty pamięci zostały opisane w kolejnych rozdziałach, zgodnie 

z kolejnością eksploatacji karty: 

• rodzaj systemu (automatyczne wczytywanie ustawień urządzenia z karty 

pamięci) 

• funkcja backup (zapis ustawień urządzenia na karcie pamięci) 

• funkcja restore (wczytywanie ustawień urządzenia z karty pamięci) 

• wkładanie karty pamięci podczas pracy 

• wyjmowanie karty pamięci podczas pracy  

• dostęp PLC do systemu plików na karcie pamięci 

• dostęp sieciowy przez FTP do systemu plików na karcie pamięci 

• budowa struktury katalogu 
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7.4.1 Rodzaj systemu (automatyczne wczytywanie ustawień 
urządzenia z karty pamięci) 

System uruchamia się w momencie włączenia zasilania. 

Na stronie internetowej: „Features“ funkcja „Synchronize device settings from 

removable disk at start-up“ jest aktywna (standard), a karta pamięci jest włożona. 

Należy włączyć zasilanie sterownika sieciowego. 

W trybie zwykłej pracy sterownik sieciowy zostanie uruchomiony. 

Dane z katalogu /copy/ karty pamięci zostaną skopiowane do odpowiednich 

katalogów wewnętrznego systemu plików.  

LED karty SD miga na żółtopomarańczowo. 

Dane są następnie automatycznie wczytywane i ustawienia automatycznie stają 

się aktywne.  

Dane identyczne, czyli istniejące już w wewnętrznym systemie plików, nie są 

kopiowane. Aplikacja pracuje ze skopiowanymi danymi. Ustawienia urządzenia i 

inne pliki są zapisane w sterowniku sieciowym i zostają wykonane.  
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Tabela 39: Możliwe zakłócenia przy uruchamianiu systemu 

możliwe 

zakłócenie 

co się dzieje komunikat błędu środek zaradczy 

Na karcie pamięci brak 

jest katalogu /copy/ i 

/settings/. 

Uruchomienie systemu 

sterownika sieciowego 

przebiega w taki 

sposób, jakby nie 

została włożona karta 

pamięci. 

brak komunikatu Jeżeli chcemy 

korzystać z karty 

pamięci, należy 

otworzyć strukturę 

katalogów wraz z 

/copy/ karty pamięci na 

komputerze PC. 

Następnie ponownie 

uruchomić sterownik 

sieciowy. 

przerwanie ręczne Jeżeli katalog /copy/ 

nie został skopiowany 

do końca, to przy 

przerwaniu ręcznym 

proces kopiowania 

zostanie zatrzymany. 

Dane są niekompletne. 

Miganie LED I/O  

przez 30 sekund (kod 

błędu 14, argument 

błędu 2) do momentu 

usunięcia błędu 

Ponownie uruchomić 

system. 

Wewnętrzny system 

plików jest pełny. 

Dane są kopiowane do 

momentu zapełnienia 

systemu plików. 

Funkcja kopiowania 

jest przerywana. Dane 

są niekompletne. 

Miganie LED I/O  

(kod błędu 14, 

argument błędu 3) do 

momentu usunięcia 

błędu 

Skontrolować 

wewnętrzny system 

plików oraz katalog 

/copy/ na karcie 

pamięci i w razie 

potrzeby skasować 

pliki (np. przez FTP, 

sformatować 

wewnętrzny napęd lub 

oczyścić kartę pamięci  

na komputerze). 

ogólny błąd 

wewnętrzny 

Funkcja kopiowania 

jest przerywana. Dane 

są niekompletne. 

Miganie LED I/O  

(kod błędu 14, 

argument błędu 7) 

W razie potrzeby 

ponownie uruchomić 

sterownik i aktywować 

funkcje. 

 

Wskazówka 

 

Rozmiar danych nie może przekraczać rozmiaru napędu 

wewnętrznego! 

Należy pamiętać, że rozmiar danych w katalogu /copy/ nie może 

przekraczać rozmiaru katalogu wewnętrznego. 
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7.4.2 Funkcja backup (zapis ustawień urządzenia na karcie 
pamięci) 

Węzeł sieciowy i program PLC są uruchomione, a karta pamięci jest włożona. 

Na stronie internetowej: „Features“ należy włączyć funkcję „Backup device 

settings to removable disk“, aby w trakcie normalnej pracy wewnętrzny napęd i 

ustawienia urządzenia zostały zapisane na karcie pamięci. 

 

Ilustracja 47: Strona WBM „Features“  

Zapisywanie jest inicjowane w systemie zarządzania przez WWW (WBM), zaś 

pliki z wewnętrznego napędu są zapisywane w katalogu /copy/ i odpowiednich 

podkatalogach. 

Informacje, które nie są dostępne w sterowniku sieciowym w formie plików, są 

zapisane w formacie XML w katalogu /settings/. 

LED karty SD miga na żółtopomarańczowo. 
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Ustawienia urządzenia oraz pliki z wewnętrznego napędu zostają następnie 

zapisane na karcie pamięci.  

Tabela 40: Możliwe usterki w trakcie wykonywania funkcji backup 

możliwe 

zakłócenie 

co się dzieje komunikat błędu środek zaradczy 

Karta pamięci jest 

pełna. 

Funkcja kopiowania 

zostaje przerwana. 

Ustawienia urządzenia 

oraz pliki z katalogu 

/copy/ oraz 

podkatalogów nie 

zostają zapisane w 

całości na karcie 

pamięci. 

Miganie LED I/O  

(kod błędu 14, 

argument błędu 4) do 

momentu usunięcia 

błędu 

Wymienić kartę 

pamięci na nową, po 

czym ponownie 

uruchomić funkcję 

backup. 

Zrobić miejsce na 

karcie pamięci przy 

użyciu komputera. 

Karta pamięci jest 

chroniona przed 

zapisem. 

Kopiowanie jest 

niemożliwe, funkcja 

backup jest 

przerywana, a karta 

pamięci pozostaje, jak 

poprzednio. 

Miganie LED I/O  

(kod błędu 14, 

argument błędu 6) do 

momentu usunięcia 

błędu 

Wyjąć kartę pamięci, 

usunąć ochronę przed 

zapisem, ponownie 

włożyć kartę, następnie 

ponownie uruchomić 

funkcję backup. 

przerwanie ręczne Funkcja kopiowania 

zostaje przerwana. 

Ustawienia urządzenia 

oraz pliki z katalogu 

/copy/ oraz 

podkatalogów nie 

zostają zapisane w 

całości na karcie 

pamięci. 

Miganie LED I/O  

przez 30 sekund (kod 

błędu 14, argument 

błędu 2) do momentu 

usunięcia błędu 

Włożyć kartę pamięci 

na nową, następnie 

ponownie uruchomić 

funkcję backup. 

ogólny błąd 

wewnętrzny 

Funkcja kopiowania 

zostaje przerwana. 

Ustawienia urządzenia 

oraz pliki z katalogu 

/copy/ oraz 

podkatalogów nie 

zostają zapisane w 

całości na karcie 

pamięci. 

Miganie LED I/O  

(kod błędu 14, 

argument błędu 6) 

W razie potrzeby 

ponownie uruchomić 

sterownik i aktywować 

funkcje. 
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7.4.3 Funkcja restore (wczytywanie ustawień urządzenia z karty 
pamięci) 

Węzeł sieciowy i program PLC są uruchomione, a karta pamięci jest włożona. 

Na stronie internetowej: „Features“ należy włączyć funkcję „Restore device 

settings to removable disk“, aby w trakcie normalnej pracy ustawienia urządzenia 

z karty pamięci zostały zapisane na wewnętrznym napędzie. 

 

Ilustracja 48: Strona WBM „Features“  

Zapisywanie jest inicjowane w systemie zarządzania przez WWW (WBM), zaś 

dane z katalogu /copy/ karty pamięci są kopiowane do odpowiednich katalogów 

wewnętrznego systemu plików. 

LED karty SD miga na żółtopomarańczowo. 
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Wskazówka 

 

W razie zmiany parametrów urządzenie zostaje uruchomione 

ponownie! 

Proszę pamiętać, że urządzenie w celu zastosowania danych uruchamia się 

ponownie, gdy parametry są zastępowane innymi ustawieniami z karty 

pamięci. 

Dane są następnie automatycznie wczytywane i ustawienia automatycznie stają 

się aktywne.  

Dane identyczne, czyli istniejące już w wewnętrznym systemie plików, nie są 

kopiowane. Aplikacja pracuje ze skopiowanymi danymi. Ustawienia urządzenia i 

inne pliki są zapisane w sterowniku sieciowym i zostają wykonane.  

Tabela 41: Możliwe usterki w trakcie wykonywania funkcji restore 

możliwe 

zakłócenie 

co się dzieje komunikat błędu środek zaradczy 

Na karcie pamięci brak 

jest katalogu /copy/ i 

/settings/. 

Sterownik sieciowy 

pracuje w taki sposób, 

jakby nie było karty 

pamięci. 

brak komunikatu Jeżeli chcemy 

korzystać z karty 

pamięci, należy 

otworzyć strukturę 

katalogów wraz z 

/copy/ karty pamięci na 

komputerze PC. 

Następnie ponownie 

uruchomić sterownik 

sieciowy. 

przerwanie ręczne Jeżeli katalog /copy/ 

nie został skopiowany 

do końca, to przy 

przerwaniu ręcznym 

proces kopiowania 

zostanie zatrzymany. 

Dane są niekompletne. 

Miganie LED I/O  

przez 30 sekund (kod 

błędu 14, argument 

błędu 2) do momentu 

usunięcia błędu 

Ponownie uruchomić 

system. 

Wewnętrzny system 

plików jest pełny. 

Dane są kopiowane do 

momentu zapełnienia 

systemu plików. 

Funkcja kopiowania 

jest przerywana. Dane 

są niekompletne. 

Miganie LED I/O  

(kod błędu 14, 

argument błędu 3) do 

momentu usunięcia 

błędu 

Skontrolować 

wewnętrzny system 

plików oraz katalog 

/copy/ na karcie 

pamięci i w razie 

potrzeby skasować 

pliki (np. przez FTP, 

sformatować 

wewnętrzny napęd lub 

wyczyścić kartę 

pamięci na 

komputerze). 

ogólny błąd 

wewnętrzny 

Funkcja kopiowania 

jest przerywana. Dane 

są niekompletne. 

Miganie LED I/O  

(kod błędu 14, 

argument błędu 7) 

W razie potrzeby 

ponownie uruchomić 

sterownik i aktywować 

funkcje. 
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Wskazówka 

 

Rozmiar danych nie może przekraczać rozmiaru napędu 

wewnętrznego! 

Należy pamiętać, że rozmiar danych w katalogu /copy/ nie może 

przekraczać rozmiaru katalogu wewnętrznego. 
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7.4.4 Wkładanie karty pamięci podczas pracy 

Węzeł sieciowy i program PLC są uruchomione. 

Kartę pamięci wkłada się do pracującego urządzenia. 

W normalnym trybie pracy karta pamięci zostanie włączona do systemu plików 

sterownika sieciowego jako napęd. 

Nie są inicjowane automatyczne procesy kopiowania. 

LED karty SD miga w czasie dostępu na żółtopomarańczowo. 

Karta pamięci jest teraz gotowa do pracy jako napęd S:.  

Tabela 42: Możliwe zakłócenia przy wkładaniu karty pamięci podczas pracy 

możliwe 

zakłócenie 

co się dzieje komunikat błędu środek zaradczy 

Dostęp do karty 

pamięci jest 

niemożliwy. 

Włączanie karty 

pamięci jako napędu 

zostaje przerwane. 

Sterownik sieciowy 

zachowuje się w taki 

sposób, jakby nie było 

karty pamięci. 

Miganie LED I/O  

(kod błędu 14, 

argument błędu 1) do 

momentu usunięcia 

błędu 

Wymienić kartę 

pamięci na nową. 

Karta pamięci jest 

nieczytelna. 

Włączanie karty 

pamięci jako napędu 

zostaje przerwane. 

Miganie LED I/O  

(kod błędu 14, 

argument błędu 1) do 

momentu usunięcia 

błędu. Przy dostępie ze 

strony PLC do karty 

pamięci przez 

bibliotekę CODESYS 

zgłaszany jest błąd. 

Wymienić kartę 

pamięci na nową. 

Karta pamięci jest 

niesformatowana. 

Włączanie karty 

pamięci jako napędu 

zostaje przerwane. 

Miganie LED I/O  

(kod błędu 14, 

argument błędu 1) do 

momentu usunięcia 

błędu. Przy dostępie ze 

strony PLC do karty 

pamięci przez 

bibliotekę CODESYS 

zgłaszany jest błąd. 

Wymienić kartę 

pamięci na nową lub 

sformatować za 

pomocą komputera. 

Karta pamięci nie jest 

w formacie FAT. 

Włączanie karty 

pamięci jako napędu 

zostaje przerwane. 

Miganie LED I/O  

(kod błędu 14, 

argument błędu 1) do 

momentu usunięcia 

błędu. Przy dostępie ze 

strony PLC do karty 

pamięci przez 

bibliotekę CODESYS 

zgłaszany jest błąd. 

Wymienić kartę 

pamięci na nową lub 

sformatować za 

pomocą komputera. 
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7.4.5 Wyjmowanie karty pamięci podczas pracy  

Węzeł sieciowy i program PLC są uruchomione, a karta pamięci jest włożona. 

Kartę pamięci wyjmuje się z pracującego urządzenia. 

Wskazówka 

 

Dane mogą zostać utracone w czasie zapisywania! 

Należy pamiętać, że w razie wyjęcia karty pamięci podczas zapisu dane 

zostaną utracone. 

LED karty SD miga w czasie dostępu na żółtopomarańczowo. 

Sterownik sieciowy pracuje następnie bez karty pamięci. 

Tabela 43: Możliwe zakłócenia przy wyjmowaniu karty pamięci podczas pracy 

możliwe 

zakłócenie 

co się dzieje komunikat błędu środek zaradczy 

Trwa odczytywanie. Odczytywanie zostaje 

przerwane. 

Sterownik sieciowy 

pracuje następnie bez 

karty pamięci. 

Miganie LED I/O  

przez 30 sekund (kod 

błędu 14, argument 

błędu 2), jeżeli funkcja 

backup lub restore jest 

aktywna. Przy dostępie 

ze strony PLC do karty 

pamięci przez 

bibliotekę CODESYS 

zgłaszany jest błąd. 

Jeżeli karta pamięci ma 

być używana, należy ją 

włożyć, po czym 

ponownie uruchomić 

funkcję dostępu. 

Trwa zapisywanie. Odczytywanie zostaje 

przerwane. 

Sterownik sieciowy 

pracuje następnie bez 

karty pamięci. 

Miganie LED I/O  

przez 30 sekund (kod 

błędu 14, argument 

błędu 2), jeżeli funkcja 

backup lub restore jest 

aktywna. Przy dostępie 

ze strony PLC do karty 

pamięci przez 

bibliotekę CODESYS 

zgłaszany jest błąd. 

Jeżeli karta pamięci ma 

być używana, należy ją 

włożyć, po czym 

ponownie uruchomić 

funkcję dostępu. 
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7.4.6 Dostęp PLC do systemu plików na karcie pamięci 

Węzeł sieciowy i program PLC są uruchomione a karta pamięci jest włożona. 

Program PLC uzyskuje dostęp do systemu plików na karcie pamięci. 

W tym czasie program PLC zapisuje dane (np. dane nieulotne) na karcie pamięci i 

sczytuje dane z karty pamięci lub kopiuje dane z/do systemu plików karty 

pamięci.  

W trybie normalnej pracy aplikacja IEC-61131 za pośrednictwem danych z 

biblioteki firmware'u zapisuje dane do systemu plików karty pamięci lub 

odczytuje je z niego w celu dalszego przetwarzania. 

LED karty SD miga na żółtopomarańczowo. 

Następnie dane są zapisywane lub odczytywane. 

Tabela 44: Możliwe usterki w trakcie dostępu PLC do systemu plików karty pamięci 

możliwe 

zakłócenie 

co się dzieje komunikat błędu środek zaradczy 

Karta pamięci jest 

pełna. 

Funkcje odczytu są 

wykonywane, zaś przy 

próbie zapisu działanie 

jest przerywane. Dane 

są niekompletne lub 

niezaktualizowane. 

Błąd jest zgłaszany 

przez bibliotekę 

CODESYS. 

Wymienić kartę 

pamięci na nową, po 

czym ponownie 

uruchomić funkcję 

dostępu. Zrobić 

miejsce na karcie za 

pomocą komputera. 

Karta pamięci jest 

chroniona przed 

zapisem. 

Funkcje odczytu są 

wykonywane, zaś zapis 

jest niemożliwy. Karta 

pamięci pozostaje jak 

poprzednio. 

Błąd jest zgłaszany 

przez bibliotekę 

CODESYS. 

Wyjąć kartę pamięci, 

usunąć ochronę przed 

zapisem, ponownie 

włożyć kartę, 

ponownie uruchomić 

funkcję dostępu. 

Nie jest włożona karta 

pamięci. 

Przerwanie próby 

dostępu 

Błąd jest zgłaszany 

przez bibliotekę 

CODESYS. 

Jeżeli karta pamięci ma 

być używana, należy ją 

włożyć, po czym 

ponowić próbę 

dostępu. 

Przerwanie ręczne Przerwanie próby 

dostępu 

Błąd jest zgłaszany 

przez bibliotekę 

CODESYS. 

Ponowienie próby 

dostępu 
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7.4.7 Dostęp sieciowy przez FTP do systemu plików na karcie 
pamięci 

Węzeł sieciowy i program PLC są uruchomione, a karta pamięci jest włożona. 

Klient FTP przez sieć uzyskuje dostęp do systemu plików na karcie pamięci 

(napęd S:).  

W trybie normalnej pracy klient FTP zapisuje dane w systemie plików karty 

pamięci lub sczytuje dane z systemu plików na kartę pamięci. 

LED karty SD miga na żółtopomarańczowo. 

Następnie dane są zapisywane lub odczytywane. 

Tabela 45: Możliwe usterki w trakcie dostępu sieciowego FTP do systemu plików karty pamięci 

możliwe 

zakłócenie 

co się dzieje komunikat błędu środek zaradczy 

Karta pamięci nie jest 

włożona. 

przerwanie próby 

dostępu 

Błąd jest zgłaszany 

różnie, w zależności od 

zastosowanego klienta 

FTP. 

Jeżeli karta pamięci ma 

zostać zastosowana, 

należy ją włożyć, 

później zamknąć ew. 

nawiązane połączenie 

FTP i nawiązać je na 

nowo, później 

uruchomić ponownie 

dostęp FTP.  

przerwanie ręczne przerwanie próby 

dostępu 

Błąd jest zgłaszany 

różnie, w zależności od 

zastosowanego klienta 

FTP. 

Należy w razie 

potrzeby zamknąć 

nawiązane połączenie 

FTP i nawiązać je na 

nowo, później 

uruchomić ponownie 

dostęp FTP. 

 

Wskazówka 

 

Połączenie FTP musi zostać zamknięte i nawiązane ponownie! 

Należy pamiętać, że gdy w trakcie nawiązanego połączenia FTP karta 

pamięci zostaje wyjęta, a następnie włożona ponownie, trzeba najpierw 

zamknąć istniejące połączenie FTP, po czym nawiązać je ponownie, aby 

możliwe było uzyskanie dostępu do karty pamięci. 
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7.4.8 Budowa struktury katalogu 

Aby sterownik sieciowy pracował prawidłowo, na wewnętrznym napędzie musi 

być zbudowana odpowiednia struktura katalogu. Na karcie pamięci struktura ta 

jest odzwierciedlona w katalogu /copy/. 

Funkcja restore powoduje skopiowanie wszystkich plików i podkatalogów z 

katalogu /copy/ karty pamięci na wewnętrzny napęd. 

Dodatkowo są wczytywane i aktywowane ustawienia urządzenia z katalogu 

/settings/. 

Funkcja backup powoduje skopiowanie wszystkich plików i podkatalogów z 

wewnętrznego napędu do katalogu /copy/ karty pamięci.  

Dodatkowo ustawienia urządzenia są zapisywane do katalogu /settings/ na karcie 

pamięci. 

 

Ilustracja 49: Przykład struktury katalogu  

 

Tabela 46: Zapisane pliki w strukturze katalogu 

katalogi  zapisane pliki 

/copy/ itp.  konfiguracja węzła 

 PLC  projekt bootowania 

 serwer 

WWW 

 strony WWW 

 USR  pliki specyficzne dla użytkownika 

/settings/   ustawienia urządzenia 

 

 

Pos: 82 /D okumentation allgemei n/Glieder ungselemente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc  @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 83 /All e Seri en (Allgemei ne Module)/Ü berschrif ten für alle Serien/Inbetri ebnehmen - Konfigurier en - Parametri eren/In Betrieb nehmen - Ü berschrif t 1 @ 4\mod_1240901452750_6.doc @ 31568 @ 1 @ 1 
 

8 Uruchamianie 
Pos: 84.1 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betrieb nehmen/Fel dbusknoten i n Betrieb nehmen/In Betrieb nehmen Ei nlei tung - Anfang (Koppler/C ontroll er) @ 4\mod_1238483034921_6.doc  @ 29369 @  @ 1 
 

W tym rozdziale przedstawiono przykładowy sposób postępowania przy 

uruchamianiu węzła sieciowego. 

Pos: 84.2 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betrieb nehmen/Fel dbusknoten i n Betrieb nehmen/Einl eitung - Hi nweis: Exempl arisches Beispi el - 2 Schritte erforderlich @ 7\mod_1275300634223_6.doc  @ 57221 @  @ 1 
 

Wskazówka 

 

Przykładowy sposób postępowania! 

Przykład ogranicza się do lokalnego uruchomienia pojedynczego węzła 

sieciowego za pomocą niepracującego w sieci komputera z systemem 

operacyjnym Windows. 

Uruchamianie przeprowadzane jest w dwóch etapach. Opis tych etapów jest 

zawarty w kolejnych rozdziałach. 

• podłączanie PC klienta i węzła sieciowego 

• przydzielanie adresu IP do węzła sieciowego 
 

Pos: 84.3 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betrieb nehmen/Fel dbusknoten i n Betrieb nehmen/Hi nweis: IP-Adresse muss einmalig sei n! @ 4\mod_1243596850245_6.doc @ 34592 @  @ 1 
 

Wskazówka 

 

Adres IP w sieci musi być unikatowy! 

W celu zapewnienia prawidłowej komunikacji sieciowej należy pamiętać, 

aby przydzielony adres IP w sieci był unikatowy! 

W przypadku błędu przy kolejnym uruchomieniu LED I/O wyświetli 

komunikat błędu „Błąd w konfiguracji adresu IP“ (kod błędu 6 - argument 

błędu 6).  

 
Pos: 84.4 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betrieb nehmen/Fel dbusknoten i n Betrieb nehmen/Es gi bt verschiedene M öglichkeiten, di e IP-Adresse zu vergeben. Di ese wer den i n den nachfolg enden K. @ 9\mod_1281682989099_6.doc  @ 63561 @  @ 1  
 

Istnieje wiele możliwości przydzielania adresu IP. Są one opisane po kolei w 

następnych rozdziałach. 

Pos: 84.5 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betrieb nehmen/Fel dbusknoten i n Betrieb nehmen/Einl eitung - Anfang - i m Anschl uss  sind zusätzliche Themen beschrieben: Flash, Uhr,  Defaul @ 4\mod_1243521630641_6.doc @ 34196 @  @ 1 
 

Po rozdziale o uruchamianiu w celu przygotowania komunikacji opisano 

następujące zagadnienia: 

• przygotowywanie systemu plików Flash 

• synchronizacja zegara czasu rzeczywistego 

• przywracanie ustawień fabrycznych 

 
Pos: 84.6 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betrieb nehmen/Fel dbusknoten i n Betrieb nehmen/Einl eitung - Ende (C ontroller) @ 4\mod_1238673421171_6.doc @ 29788 @  @ 1 
 

Oprócz wymienionych powyżej zagadnień znajdą Państwo również wskazówki na 

temat programowania sterownika sieciowego za pomocą WAGO-I/O-PRO oraz 

opis wewnętrznych stron systemu zarządzania przez WWW (WBM) dla 

zaawansowanych ustawień sterownika sieciowego. 

Pos: 84.7 /Dokumentation allgemei n/Glieder ungselemente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc  @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 84.8 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betrieb nehmen/Fel dbusknoten i n Betrieb nehmen/PC und Fel dbusknoten anschließen (Überschrift 2) @ 4 \mod_1238677467406_6.doc @ 29813 @ 2 @ 1 
 

8.1 Podłączanie PC (klienta) i węzła sieciowego 
Pos: 84.9 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betrieb nehmen/Fel dbusknoten i n Betrieb nehmen/M ontier en Si e den Fel dbusknoten auf der  Hutschiene..,  Schritte 1-4 ( Ether net-Contr oller mit 2 R J-45) @ 7\mod_1275384653760_6.doc @ 57278 @  @ 1  
 

1. Węzeł sieciowy zamontować na szynie.  

Przestrzegać przy tym wskazówek montażowych zawartych w rozdziale 

„Montaż“. 

2. Podłączyć napięcie zasilające 24 V do modułów zasilających. 

3. Połączyć złącze Ethernet PC klienta ze złączem Ethernet sterownika 

sieciowego 

4. Włączyć napięcie robocze sterownika sieciowego.  

Pamiętać przy tym, aby przełącznik trybu pracy nie był w dolnym położeniu. 

Pos: 84.10 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betri eb nehmen/Feldbusknoten i n Betri eb nehmen/H ochl auf und LEDs (C ontroller) @ 4\mod_1243521648173_6.doc @ 34300 @  @ 1 
 

Po włączeniu napięcia roboczego następuje inicjalizacja sterownika sieciowego. 

Ustala on konfigurację modułów I/O i sporządza odpowiedni obraz procesu. 

W czasie uruchamiania dioda LED I/O miga na czerwono. 

Gdy po chwili LED I/O zaświeci się na zielono, sterownik sieciowy jest gotowy 

do pracy. 

Pos: 84.11 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betri eb nehmen/Feldbusknoten i n Betri eb nehmen/H ochl auf und LEDs - Fehler 6-4: noch kei ne IP- Adr esse zugewi esen @ 4\mod_1243590721843_6.doc  @ 34503 @  @ 1 
 

Jeżeli podczas uruchamiania wystąpi błąd, zostanie on zasygnalizowany migającą 

na czerwono LED I/O.  

Jeżeli po uruchomieniu interfejsu sieciowego LED I/O przez 6-krotne miganie na 

czerwono zasygnalizuje kod błędu 6, a następnie przez 4-krotne miganie na 

czerwono argument błędu 4, oznacza to, że nie został jeszcze przydzielony żaden 

adres IP. 

Pos: 84.12 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betri eb nehmen/Feldbusknoten i n Betri eb nehmen/IP-Adresse an den Fel dbusknoten vergeben -  Überschrift 2 @ 4\mod_1243596274106_6.doc @ 34542 @ 2 @ 1 
 

8.2 Przydzielanie adresu IP do węzła sieciowego 
Pos: 84.13 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betri eb nehmen/Feldbusknoten i n Betri eb nehmen/Einl eitung - Listenpunkt - IP-Adresse mit dem Adresswahlschalter vergeben ( manuel  über DIP-Schalter) @ 4\mod_1243598282577_6.doc @ 34598 @  @ 1  
 

 • przydzielanie adresu IP przy pomocy przełączników adresu 

 (ręcznie za pomocą przełącznika DIP) 
Pos: 84.14 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betri eb nehmen/Feldbusknoten i n Betri eb nehmen/Einl eitung - Listenpunkt - IP-Adresse mit DHC P vergeben (automatisch) @ 5\mod_1243598540693_6.doc @ 34611 @  @ 1 
 

 • przydzielanie adresu IP przez DHCP 

 (automatycznie przez DHCP) 
Pos: 84.15 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betri eb nehmen/Feldbusknoten i n Betri eb nehmen/Einl eitung - Listenpunkt - IP-Adresse mit einem BootP-Ser ver vergeben @ 6\mod_1265020748984_6.doc  @ 49088 @  @ 1 
 

 • przydzielanie adresu IP za pomocą serwera BootP 
Pos: 84.16 /D okumentati on allgemei n/Gli ederungsel emente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 84.17.1 /Serie 750 ( WAGO-I/O- SYSTEM)/In Betri eb nehmen/Feldbusknoten in Betri eb nehmen/IP-Adresse mi t dem Adresswahlschalter vergeben - Ü berschrift  3 @ 5\mod_1243949279644_6.doc @ 34678 @ 3 @ 1 
 

8.2.1 Przydzielanie adresu IP przy pomocy przełączników adresu 
Pos: 84.17.2 /Serie 750 ( WAGO-I/O- SYSTEM)/In Betri eb nehmen/Feldbusknoten in Betri eb nehmen/IP-Adresse mi t dem Adresswahlschalter vergeben (C ontr oller) - Einl eitung @ 5\mod_1243949520694_6.doc @ 34682 @  @ 1 
 

Za pomocą przełączników na obudowie można ustawić ID hosta, to znaczy ostatni 

bajt adresu IP, wpisanego w systemie zarządzania przez WWW (WBM) na stronie 

TCP/IP we wpisie „Switch IP-Address“ przy użyciu wartości pomiędzy 1 a 254, 

kodowany dwójkowo. 

Przykład: 

zapisany w sterowniku sieciowym adres IP: 192.168.7 

wartość ustawiona przełącznikiem DIP: 50 (kod dwójkowy: 00110010)  

wynikający z tego adres IP dla sterownika sieciowego: 192.168.7.50 

Wskazówka 

 

ID hosta 1 ... 254 można dowolnie ustawiać przełącznikiem adresów na 

obudowie! 

Za pomocą przełącznika adresów na obudowie należy ustawić ostatni bajt 

adresu IP na liczbę między 1 a 254, wówczas przełącznik DIP jest aktywny, 

a adres IP składa się z zapisanego w sterowniku sieciowym adresu 

bazowego switcha DIP oraz ID hosta ustawionego przełącznikami DIP. 

Adres IP ustawiony na przykład w systemie zarządzania przez WWW 

(WBM) lub WAGO-ETHERNET-Settings jest nieaktywny. 

Wskazówka 

 

Wartości 0 lub 255 ustawione na przełączniku na obudowie powodują, 

że przełącznik jest nieaktywny! 

Jeżeli za pomocą przełącznika adresów na obudowie zostanie ustawiona 

wartość 0 lub 255, to przełącznik jest nieaktywny i zastosowana będzie 

nastawa skonfigurowana w sterowniku sieciowym.  

W przypadku wartości 0 obowiązują ustawienia w systemie zarządzania 

przez WWW (WBM) lub ETHERNET-Settings. 

W razie ustawienia na wartość 255 aktywna będzie konfiguracja przez 

DHCP. 

Zastosowany adres bazowy składa się z pierwszych trzech bajtów adresu IP. 

Zależy on zawsze od zapisanego aktualnie w sterowniku sieciowym adresu IP 

switcha DIP. 

Jeżeli w sterowniku sieciowym nie ma jeszcze żadnego statycznego adresu IP, to 

przy ustawianiu przełącznika DIP na 1 ... 254 jako adres bazowy zostanie 

zastosowana przydzielona na stałe przez firmware wartość domyślna 192.168.1. 

Nastawa przełącznika adresów określa ID hosta. 

Informacja 

 

Więcej informacji na temat zmiany statycznego adresu bazowego 

Adres bazowy zapisany aktualnie w sterowniku sieciowym można również 

zmienić na inny. 

W tym celu należy postępować w sposób opisany w rozdziale 

„Przydzielanie adresu IP przy pomocy serwera WWW“. 

 
Pos : 84.17.3 /Serie 750 ( WAGO-I/O- SYSTEM)/In Betri eb nehmen/Feldbusknoten in Betri eb nehmen/IP-Adresse mi t dem Adresswahlschalter vergeben - Schritte 1- 3 @ 5\mod_1243949663207_6.doc @ 34685 @  @ 1 
 

1. Aby ustawić adres IP za pomocą przełącznika adresów na obudowie przez 

ustawienia ID hosta (ostatnia pozycja adresu IP) na wartość różną od 0/255, 
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należy najpierw przeliczyć ID hosta na wartość dwójkową. 

I tak na przykład z ID hosta 50 otrzymujemy kodowanie binarne 00110010.  

2. Bity ustawiać w kolejności za pomocą 8 przełączników adresu. Należy 

zacząć od przełącznika 1 do nastawiania bitu 0 (LSB) i zakończyć na 

przełączniku 8 z bitem 7 (MSB).  

 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

Ilustracja 50: Przełącznik adresów 

3. Po przestawieniu przełącznika adresów ponownie uruchomić interfejs 

sieciowy, aby zmieniona konfiguracja została zastosowana.  

Pos: 84.18 /D okumentati on allgemei n/Gli ederungsel emente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 84.19.1 /Serie 750 ( WAGO-I/O- SYSTEM)/In Betri eb nehmen/Feldbusknoten in Betri eb nehmen/IP-Adresse mi t DHC P vergeben - Ü berschrift  3, Die Beschr umfasst folg Arbeitsschritte,  Ü4 DHCP akti v @ 5 \mod_1244201774491_6.doc @ 35005 @ 3 @ 1  
 

8.2.2 Przydzielanie adresu IP za pomocą DHCP 

Przydzielanie adresu przy użyciu DHCP odbywa się automatycznie za pomocą 

znajdującego się w sieci serwera DHCP. 

Pos: 84.19.2 /Serie 750 ( WAGO-I/O- SYSTEM)/In Betri eb nehmen/Feldbusknoten in Betri eb nehmen/IP-Adresse mi t DHC P vergeben Teil 2 @ 9\mod_1282136848186_6.doc  @ 63895 @ 4 @ 1 
 

Wskazówka 

 

Całkowita awaria komunikacji sieciowej przy dwóch serwerach DHCP 

w jednej sieci!  

Aby nie doszło do awarii sieci, nie wolno podłączać komputera, na którym 

jest zainstalowany serwer DHCP, do sieci globalnej. W większych sieciach 

z reguły znajduje się już serwer DHCP, który spowoduje powstanie kolizji i 

doprowadzi w rezultacie do awarii sieci. 

Wskazówka 

 

W celu dalszych konfiguracji serwer DHCP musi znajdować się w sieci! 

W sieci lokalnej, na lokalnym komputerze klienta należy zainstalować 

serwer DHCP, o ile nie został jeszcze zainstalowany. Serwer DHCP można 

bezpłatnie pobrać z Internetu, np ze strony http://windowspedia.de/dhcp-

server_download/ 

Wskazówka 

 

Do PC klienta przydzielać stałe adresy IP i pamiętać o wspólnej 

podsieci! 

Należy pamiętać, że PC klienta, na którym jest wykonywany serwer DHCP, 

musi mieć stały adres IP i że węzeł sieciowy i PC klienta muszą się 

znajdować w tej samej podsieci. 

 

Opis obejmuje następujące etapy robocze: 

• aktywacja DHCP 

• dezaktywacja DHCP 

 

8.2.2.1 Aktywacja DHCP 

Pos: 84.19.3 /Serie 750 ( WAGO-I/O- SYSTEM)/In Betri eb nehmen/Feldbusknoten in Betri eb nehmen/Hinweis: Für akti ve Softwar e-Konfig urati on, Adr esswahlschalter auf 255 stellen! (DHCP) @ 5\mod_1244202728786_6.doc @ 35009 @  @ 1 
 

Wskazówka 

 

Dla umożliwienia konfiguracji przez DHCP ustawić przełącznik 

adresów na 255! 

Aby dezaktywować wybór adresów za pomocą przełącznika DIP i 

aktywować DHCP, ustawić przełącznik adresów na 255.  

Po przestawieniu przełącznika adresów ponownie uruchomić węzeł 

obiektowy, aby zmieniona konfiguracja została zastosowana. 

 
Pos: 84.19.4 /Serie 750 ( WAGO-I/O- SYSTEM)/In Betri eb nehmen/Feldbusknoten in Betri eb nehmen/DHC P deakti vi eren - Ü berschrif t 4 @ 5\mod_1244625976924_6.doc @ 35156 @ 4 @ 1 
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8.2.2.2 Dezaktywacja DHCP 

Pos: 84.19.5 /Serie 750 ( WAGO-I/O- SYSTEM)/In Betri eb nehmen/Feldbusknoten in Betri eb nehmen/Hinweis: Für di e dauerhafte Adr essvergabe DHCP deakti vier en! (Contr oller) @ 5\mod_1244626215944_6.doc @ 35153 @  @ 1 
 

Wskazówka 

 

Należy dezaktywować stałe przydzielanie adresów przez DHCP! 

Aby nowy adres IP został na trwałe zastosowany w sterowniku sieciowym, 

należy dezaktywować DHCP.  

W ten sposób wyklucza się możliwość ponownego zaadresowania 

sterownika sieciowego przez DHCP. 

 
Pos: 84.19.6 /Serie 750 ( WAGO-I/O- SYSTEM)/In Betri eb nehmen/Feldbusknoten in Betri eb nehmen/D as D eakti vier en von DHCP können Sie auf zwei Arten vor nehmen: Adresswahlschalt, WBM (881, 882, 352) @ 9\mod_1292509785703_6.doc @ 67548 @  @ 1  
 

DHCP można dezaktywować w systemie na dwa sposoby: 

•  dezaktywacja DHCP przełącznikiem adresów na obudowie 

•  dezaktywacja DHCP w systemie zarządzania przez WWW (WBM) 
 

Pos: 84.19.7 /D okumentati on allgemein/Gli ederungsel emente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc @ 21808 @  @ 1 
 

 
Pos: 84.19.8 /Serie 750 ( WAGO-I/O- SYSTEM)/In Betri eb nehmen/Feldbusknoten in Betri eb nehmen/DHC P über Adresswahlschalter deakti vier en (Contr oller) @ 5\mod_1244626835987_6.doc @ 35172 @  @ 1 
 

Dezaktywacja DHCP przełącznikiem adresów na obudowie 

Wskazówka 

 

Nie ustawiać przełącznika adresów ponownie na 0/255! 

Nie należy później ustawiać przełącznika adresów na 0/255, gdyż w ten 

sposób ponownie zostaje automatycznie aktywowane DHCP, a przełącznik 

DIP dezaktywowany. 

1. Za pomocą przełącznika adresów na obudowie ustawić wartość w zakresie 1 ... 

254, wówczas zapisany w sterowniku sieciowym adres IP (ze zmienionym 

ID hosta = przełącznik DIP) jest ważny. 

(Przykład: Jeżeli zapisany w sterowniku sieciowym bazowy adres IP 

wynosił 10.127.3 a przełącznik został ustawiony np. na 50, kodowanie 

binarne 00110010, wówczas sterownik sieciowy ma adres 10.127.3.50.) 

2. Po przestawieniu przełącznika adresów ponownie uruchomić sterownik 

sieciowy, aby zmieniona konfiguracja została zastosowana.  

Pos: 84.19.9 /D okumentati on allgemein/Gli ederungsel emente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc @ 21808 @  @ 1 
 

 
Pos: 84.19.10 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betrieb nehmen/Fel dbusknoten in Betrieb nehmen/DHCP in dem Web-based Management- System deakti vier en - Zwischenüberschrift @ 5\mod_1244627722261_6.doc @ 35180 @  @ 1 
 

Dezaktywacja DHCP w systemie zarządzania przez WWW (WBM) 

Pos: 84.19.11 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betrieb nehmen/Fel dbusknoten in Betrieb nehmen/Hinweis: Für akti ve Software- Konfigur ation, Adresswahlschal ter auf 0 s tell en! DIP u. DHC P deakti vier @ 8\mod_1278606283300_6.doc @ 59416 @  @ 1  
 

Wskazówka 

 

Dla umożliwienia konfiguracji przez DHCP ustawić przełącznik 

adresów na 0! 
Aby dezaktywować wybór adresów za pomocą przełącznika DIP lub DHCP, 

przełącznik adresów ustawić na 0. 

 

Pos: 84.19.12 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betrieb nehmen/Fel dbusknoten in Betrieb nehmen/Stellen Sie den Adr esswahlschalter  auf 0.  1. Schrit t (DHCP deakti vi eren) @ 8\mod_1278606025011_6.doc @ 59413 @  @ 1 
 

1. Ustawić przełącznik adresów na 0. 

Pos: 84.19.13 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betrieb nehmen/Fel dbusknoten in Betrieb nehmen/DHCP über  WM B deakti vier en -  Schritte 2-5 WBM öffnen, R egister Port @ 9 \mod_1281529582529_6.doc @ 63123 @  @ 1 
 

2. Uruchomić przeglądarkę stron www (np. MS Internet-Explorer lub Mozilla) 

i w pasku adresu wprowadzić adres IP, który został przydzielony w węźle 

sieciowym. 



WAGO-I/O-SYSTEM 750  127 

750-880, 750-880/025-000, 750-880/025-001 Programmierbarer Feldbuscontroller ETHERNET   

Podręcznik 

wersjaVersion 1.0.3   

3. Potwierdzić naciskając [Enter]. 

Zostaje wyświetlona strona startowa systemu zarządzania przez WWW 

(WBM). 

4. Wybrać „Port“ w lewym pasku menu. 

5. Po pojawieniu się pytania o dane wprowadzić swój login oraz hasło 

(domyślnie: User = „admin“, hasło = „wago“ lub: User = „user“, hasło = 

„user“). 

Otwierana jest strona HTML „Port configuration“: 

Pos: 84.19.14 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Web- based M anagement-Sys tem/Seite Port /Port - Bild (750- 881) @ 8\mod_1276862641150_6.doc @ 58154 @  @ 1 
 

 

Ilustracja 51: Strona WBM „Port“ 

Pos: 84.19.15 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betrieb nehmen/Fel dbusknoten in Betrieb nehmen/Deakti vi eren Sie DHCP, indem Si e die Opti on „BootP“ oder „ use IP fr om EEPR OM“ auswählen, ( Schritt 5) @ 5 \mod_1244628524957_6.doc @ 35188 @  @ 1  
 

 

6. Dezaktywować DHCP przez wybranie opcji „BootP“ lub „use IP from 

EEPROM“. 

Pos: 84.19.16 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betrieb nehmen/Fel dbusknoten in Betrieb nehmen/IP- Adr esse über das Web-based Management- System vergeben  - Schritte 6-7 SU BMIT , N eus tart  @ 5\mod_1244125431662_6.doc @ 34963 @  @ 1  
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7. Kliknąć na [SUBMIT], aby zastosować zmiany w węźle sieciowym.  

8. Aby ustawienia interfejsu WWW zostały zastosowane, należy ponownie 

uruchomić węzeł sieciowy. 

Pos: 84.20 /D okumentati on allgemei n/Gli ederungsel emente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 84.21.1 /Serie 750 ( WAGO-I/O- SYSTEM)/In Betri eb nehmen/Feldbusknoten in Betri eb nehmen/IP-Adresse mi t einem BootP-Ser ver vergeben (C ontroller) @ 6\mod_1265022423859_6.doc  @ 49091 @ 3 @ 1 
 

8.2.3 Przydzielanie adresu IP za pomocą serwera BootP 

Przy użyciu serwera BootP lub programu PLC można przydzielić stały adres IP.  

Przydzielanie przy pomocy programu PLC jest realizowane przez blok funkcyjny 

„Ethernet_Set_Network_Config“ biblioteki „Ethernet.lib“, zintegrowany w 

WAGO-I/O-PRO. 

Przydzielanie adresów IP za pomocą serwera BootP zależy od programu BootP. 

Obsługa programu jest opisana w podręczniku obsługi programu lub w plikach 

pomocy do programu.  

Pos: 84.21.2 /Serie 750 ( WAGO-I/O- SYSTEM)/In Betri eb nehmen/Feldbusknoten in Betri eb nehmen/Hinweis: Für akti ve Softwar e-Konfig urati on, Adr esswahlschalter auf 0 stellen! (BootP) @ 5\mod_1244020081653_6.doc @ 34752 @  @ 1 
 

Wskazówka 

 

Dla umożliwienia konfiguracji przez DHCP ustawić przełącznik 

adresów na 0! 

Aby dezaktywować przełącznik DIP i aktywować możliwość konfiguracji 

za pomocą BootP, należy ustawić przełącznik adresów na 0. 

Po przestawieniu przełącznika adresów ponownie uruchomić węzeł 

obiektowy, aby zmieniona konfiguracja została zastosowana. 

 
Pos: 84.21.3 /Serie 750 ( WAGO-I/O- SYSTEM)/In Betri eb nehmen/Feldbusknoten in Betri eb nehmen/Hinweis: IP-Adressvergabe nicht über Router möglich! @ 9\mod_1281680971860_6.doc  @ 63544 @  @ 1 
 

Wskazówka 

 

Nie jest możliwe przydzielanie adresów poprez ruter! 

Adresy IP przydziela się przy połączeniu "na wprost", poprzez switch, hub 

lub bezpośrednio przez przewód krosowy. Nie jest możliwe nadawanie 

adresu za pomocą rutera. 

 
Pos: 84.21.4 /Serie 750 ( WAGO-I/O- SYSTEM)/In Betri eb nehmen/Feldbusknoten in Betri eb nehmen/Hinweis: BootP muss i m Web- based M anagement-Sys tem akti viert  sei n! @ 9\mod_1281681388997_6.doc  @ 63557 @  @ 1 
 

Wskazówka 

 

Opcja konfiguracji za pomocą BootP musi być aktywna w systemie 

zarządzania przez WWW (WBM)!  

Należy pamiętać, że opcja BootP musi być aktywna na wewnętrznych 

stronach WWW (WBM), na stronie HTML „Port“. 

Fabrycznie opcja konfiguracji za pośrednictwem BootP jest aktywna. 

 
Pos: 84.21.5 /Serie 750 ( WAGO-I/O- SYSTEM)/In Betri eb nehmen/Feldbusknoten in Betri eb nehmen/Infor mation: IP-Adr essvergabe mit  BootP- Ser ver auch unter Li nux. Beliebig er BootP- Ser ver @ 9\mod_1281681162420_6.doc @ 63550 @  @ 1 
 

Informacja 

 

Dodatkowe informacje 

Przydzielanie adresów IP przy pomocy serwera WAGO BootP jest możliwe 

w systemach operacyjnych Windows i Linux. Oprócz serwera WAGO 

BootP można korzystać z dowolnego, innego serwera BootP. 

 
Pos: 84.21.6 /Serie 750 ( WAGO-I/O- SYSTEM)/In Betri eb nehmen/Feldbusknoten in Betri eb nehmen/Infor mation: Sie er halten den „ WAGO- BootP-Ser ver  759- 315“ kos tenlos  auf...  @ 9\mod_1281681258507_6.doc  @ 63553 @  @ 1 
 

Informacja 

 

Dodatkowe informacje na temat serwera WAGO BootP! 

Mogą Państwo otrzymać „Serwer WAGO BootP 759-315“ na bezpłatnej 

płycie DVD-ROM „AUTOMATION Tools and Docs“ (ar art.: 0888-0412) 

lub pobrać go ze strony http://www.wago.com w sekcji Do pobrania  

Download-Assistent  Filtr: oprogramowanie do uruchamiania i 

konfiguracji  Serwer WAGO-BootP 

 

Pos: 84.21.7 /Serie 750 ( WAGO-I/O- SYSTEM)/In Betri eb nehmen/Feldbusknoten in Betri eb nehmen/Die Beschrei bung umfasst di e folgenden Ar beitsschritte: M AC-ID,...  (gekürz t für unspez. BootP)  @ 6\mod_1265027842746_6.doc  @ 49103 @  @ 1  
 

http://www.wago.com/
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Opis obejmuje następujące kroki: 

• ustalanie MAC-ID  

• ustalanie adresu IP  

• przydzielanie adresu IP i aktywacja BootP 

• dezaktywacja BootP 

 

Pos: 84.21.8 /Serie 750 ( WAGO-I/O- SYSTEM)/In Betri eb nehmen/Feldbusknoten in Betri eb nehmen/MAC- ID ermit tel n ( BootP) Überschrift 4 @ 6\mod_1264500781687_6.doc @ 48738 @ 4 @ 1 
 

8.2.3.1 Ustalanie MAC-ID 

Pos: 84.21.9 /Serie 750 ( WAGO-I/O- SYSTEM)/In Betri eb nehmen/Feldbusknoten in Betri eb nehmen/MAC- ID ermit tel n - Schritte 1- 2 (C ontroller) @ 5\mod_1244023567062_6.doc @ 34778 @  @ 1 
 

1.  Przed zbudowaniem węzła obiektowego, zanotować MAC-ID sterownika 

sieciowego.  

Jeżeli sterownik sieciowy jest już zabudowany, należy wyłączyć napięcie 

robocze sterownika sieciowego i wyjąć go z węzła. 

MAC-ID znajduje się z tyłu sterownika sieciowego lub na samoprzylepnej 

etykiecie z boku. 

MAC-ID sterownika sieciowego: 0 0 : 3 0 : D E : _ _ : _ _ : _ _ 

2. Włożyć sterownik sieciowy do węzła sieciowego.  

Pos: 84.21.10 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betrieb nehmen/Fel dbusknoten in Betrieb nehmen/Client-PC  und Feldbusknoten an Fel dbusanschl uss anschließen (Aufzähl ung Fortsetzung) @ 4\mod_1243520482117_6.doc  @ 34108 @  @ 1 
 

3. Złącze sieci obiektowej zainstalowanego mechanicznie i elektrycznie węzła 

sieciowego podłączyć wraz z przewodem magistrali obiektowej do 

odpowiedniego wolnego gniazda komputera. 

PC klienta musi posiadać kartę sieciową dla tego złącza.  

Prędkość transmisji zależy wówczas od karty sieciowej komputera PC 

klienta. 

Pos: 84.21.11 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betrieb nehmen/Fel dbusknoten in Betrieb nehmen/Starten Si e den Cli ent-PC, der die Funkti on des M as ters und BootP- Ser vers überni mmt. @ 4\mod_1239087816984_6.doc @ 30066 @  @ 1 
 

4. Uruchomić PC klienta, spełniający funkcję mastera i serwera BootP. 

Pos: 84.21.12 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betrieb nehmen/Fel dbusknoten in Betrieb nehmen/Schalten Sie di e Spannungsversorgung am C ontroll er (DC-24V-N etzteil) ei n. @ 4\mod_1239089269406_6.doc  @ 30069 @  @ 1 
 

5. Włączyć napięcie zasilania sterownika (zasilacz 24 V DC). 

Pos: 84.21.13 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betrieb nehmen/Fel dbusknoten in Betrieb nehmen/Hochl auf und LEDs (Contr oller) @ 4\mod_1243521648173_6.doc @ 34300 @  @ 1 
 

Po włączeniu napięcia roboczego następuje inicjalizacja sterownika sieciowego. 

Ustala on konfigurację modułów I/O i sporządza odpowiedni obraz procesu. 

W czasie uruchamiania LED I/O miga na czerwono. 

Gdy po chwili LED I/O zaświeci się na zielono, sterownik sieciowy jest gotowy 

do pracy. 

Pos: 84.21.14 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betrieb nehmen/Fel dbusknoten in Betrieb nehmen/Hochl auf und LEDs - Fehl er allgemein, Hi nweis : Sig nalisi erung/Blinkcode-Ausw. @ 4\mod_1243594306433_6.doc  @ 34506 @  @ 1 
 

Jeżeli podczas uruchamiania wystąpi błąd, który zostanie zasygnalizowany 

migającą na czerwono LED I/O, należy zanalizować kod błędu i usunąć błąd. 

Informacja 

 

Dodatkowe informacje na temat sygnalizacji przez LED 

Dokładny opis znaczenia wskazań LED znajduje się w rozdziale 

„Diagnostyka" >„Sygnalizacja przez LED“. 

 
Pos: 84.21.15 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betrieb nehmen/Fel dbusknoten in Betrieb nehmen/Hochl auf und LEDs - Fehl er: keine IP (C ontroll er) @ 6\mod_1264498406795_6.doc  @ 48702 @  @ 1 
 

Jeżeli po uruchomieniu sterownika sieciowego LED I/O przez 6-krotne miganie 

na czerwono zasygnalizuje kod błędu 6, a następnie przez 4-krotne miganie na 
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czerwono argument błędu 4, oznacza to, że nie został jeszcze przydzielony żaden 

adres IP. 

Pos: 84.21.16 /D okumentation allgemein/Gliederungselemente/---Sei tenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc @ 21808 @  @ 1 
 

 
Pos: 84.21.17 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betrieb nehmen/Fel dbusknoten in Betrieb nehmen/IP- Adr esse ermi tteln ( BootP) Ü berschrift  4 @ 6\mod_1264497894131_6.doc  @ 48699 @ 4 @ 1 
 

8.2.3.2 Ustalanie adresu IP 

Pos: 84.21.18 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betrieb nehmen/Fel dbusknoten in Betrieb nehmen/IP- Adr esse ermi tteln ( BootP) Beschr eibung @ 5\mod_1244023774169_6.doc @ 34781 @  @ 1 
 

1. Jeżeli PC klienta jest już włączony do sieci IP, można ustalić adres IP 

komputera klienta przez przejście na ekranie do Menu Start / Ustawienia i 

kliknięcie tam na Panel sterowania.  

2. Dwukrotnie kliknąć na ikonę Sieci 

Zostanie otwarte okno dialogowe sieci. 

 

W systemie Windows NT: 

 • wybrać zakładkę Protokoły 

 • zaznaczyć wpis Protokół TCP/IP 

 

W systemie Windows 2000/XP: 

 • wybrać połączenia sieciowe i Internet 

 • w otwartym oknie należy kliknąć prawym przyciskiem myszki na 

Połączenie LAN i otworzyć właściwości połączenia 

 • zaznaczyć wpis Protokół internetowy TCP/IP 

 

Wskazówka 

 

W razie potrzeby zainstalować komponenty TCP/IP! 

Jeżeli brak jest parametru „Protokół internetowy TCP/IP“, należy 

doinstalować odpowiednie komponenty TCP/IP i ponownie uruchomić 

komputer.  

Do instalacji potrzebna jest instalacyjna płyta CD dla Windows NT, 2000 

lub XP. 

3. Następnie kliknąć na pole Właściwości... 

4. W oknie właściwości należy odczytać adres IP, maskę podsieci i w razie 

potrzeby adres bramy sieciowej komputera klienta - dane te należy 

zanotować: 

Adres IP PC klienta:  _ _ _   .  _ _ _   .  _ _ _   .  _ _ _   

Maska podsieci:   _ _ _   .  _ _ _   .  _ _ _   .  _ _ _   

Brama:    _ _ _   .  _ _ _   .  _ _ _   .  _ _ _   

5. Teraz wybrać żądany adres IP dla węzła sieciowego. 
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Wskazówka 

 

Do PC klienta przydzielać stałe adresy IP i pamiętać o wspólnej 

podsieci! 

Należy pamiętać, że PC klienta, na którym jest wykonywany serwer BootP, 

musi mieć stały adres IP i że węzeł sieciowy i PC klienta muszą się 

znajdować w tej samej podsieci. 

6. Zanotować wybrany adres IP: 

Adres IP węzła sieciowego:  _ _ _   .  _ _ _   .  _ _ _   .  _ _ _  

Pos: 84.21.19 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betrieb nehmen/Fel dbusknoten in Betrieb nehmen/IP- Adr esse vergeben und BootP akti vieren (Ü berschrift  4 und Schrit te 1- 3) @ 6\mod_1265023678369_6.doc @ 49097 @ 4 @ 1 
 

8.2.3.3 Przydzielanie adresu IP i aktywacja BootP 

1. Dla węzła sieciowego należy przydzielić żądany adres IP, zgodnie ze 

sposobem obsługi zależnym od zastosowanego programu BootP. 

2. Aktywować mechanizm pytanie-odpowiedź protokołu BootP, zgodnie ze 

sposobem obsługi, zależnym od zastosowanego programu BootP. 

3. Aby nowy adres IP został zastosowany, należy restartować węzeł sieciowy 

wykonując reset sprzętu (odłączenie napięcia zasilającego na około 2 

sekundy).  

Pos: 84.21.20 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betrieb nehmen/Fel dbusknoten in Betrieb nehmen/BootP deakti vi eren - Ü berschrift  4 @ 5\mod_1244025692102_6.doc  @ 34784 @ 4 @ 1 

8.2.3.4 Dezaktywacja BootP 

Pos: 84.21.21 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betrieb nehmen/Fel dbusknoten in Betrieb nehmen/Bei akti vi ertem BootP- Protokoll er wartet der  Contr oller die permanente Anwes enheit (C ontroller) @ 4\mod_1239104652546_6.doc @ 30191 @  @ 1  
 

Przy aktywnym protokole BootP sterownik oczekuje stałej obecności serwera 

BootP. Jeżeli jednak po resecie zasilania serwer BootP nie jest dostępny, sieć 

pozostaje nieaktywna. 

Pos: 84.21.22 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betrieb nehmen/Fel dbusknoten in Betrieb nehmen/Si e müssen das BootP-Pr otokoll deakti vier en, damit  der C ontroller di e IP aus dem R AM i n (Contr oller) @ 4\mod_1239104980734_6.doc @ 30197 @  @ 1  
 

Należy dezaktywować protokół BootP, aby sterownik zastosował skonfigurowany 

adres IP z EEPROM, w ten sposób nie będzie już konieczna obecność serwera 

BootP. 

Pos: 84.21.23 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betrieb nehmen/Fel dbusknoten in Betrieb nehmen/Hinweis: Für die dauer hafte Adressvergabe, muss  BootP deakti vi ert werden! (Contr oller) @ 5\mod_1244028650602_6.doc @ 34811 @  @ 1 
 

Wskazówka 

 

W celu przydzielenia adresu na stałe należy dezaktywować BootP! 

Aby nowy adres IP został na trwałe zastosowany w sterowniku sieciowym, 

należy dezaktywować BootP. 

W ten sposób wyklucza się możliwość ponownego zaadresowania 

sterownika sieciowego przez BootP. 

 
Pos: 84.21.24 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betrieb nehmen/Fel dbusknoten in Betrieb nehmen/Hinweis: Kein Verlust der IP-Adresse bei deakti vi ertem BootP-Protokoll (C ontr oller) @ 4\mod_1239105654343_6.doc @ 30203 @  @ 1 
 

Wskazówka 

 

Adres IP nie zostaje utracony przy nieaktywnym protokole BootP! 

Jeżeli protokół BootP zostanie dezaktywowany po przydzieleniu adresu, to 

zapisany adres IP pozostanie zachowany również w przypadku dłuższej 

awarii zasilania lub wymontowania sterownika. 

 
Pos: 84.21.25 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betrieb nehmen/Fel dbusknoten in Betrieb nehmen/Das  Deakti vieren von BootP können Si e i m WBM vornehmen. (-352, - 881, -882) @ 9\mod_1292516140287_6.doc  @ 67571 @  @ 1 
 

BootP można dezaktywować w systemie zarządzania przez WWW (WBM). 

Pos: 84.21.26 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betrieb nehmen/Fel dbusknoten in Betrieb nehmen/BootP in dem Web-based Management-Sys tem deakti vier en - Zwischenüberschrift @ 5\mod_1244124957364_6.doc @ 34959 @  @ 1 
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Dezaktywacja BootP w systemie zarządzania przez WWW (WBM) 

Pos: 84.21.27 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betrieb nehmen/Fel dbusknoten in Betrieb nehmen/BootP deakti vi eren - Anl eitung (Contr oller) @ 4\mod_1239105878859_6.doc @ 30206 @  @ 1 
 

1. Na PC klienta otworzyć przeglądarkę stron www (np. Microsoft Internet 

Explorer) w celu wyświetlenia wewnętrznych stron HTML sterownika 

sieciowego (WBM). 

2. Wprowadzić adres IP węzła sieciowego w polu adresu przeglądarki i 

nacisnąć przycisk [Enter]. 

Pojawi się okno dialogowe z pytaniem o hasło. Służy ono do ochrony dostępu i 

zawiera trzy różne grupy użytkowników: „admin“, „guest“ i „user“. 

3. Jako administrator proszę wprowadzić nazwę użytkownika „admin“ i hasło 

„wago“.  

W oknie przeglądarki zostanie wyświetlona strona startowa z informacjami na 

temat sterownika sieciowego (stronę startową można zmienić na stronie „PLC“).  

Za pomocą linku w lewym pasku nawigacji przechodzi się do dalszych 

informacji. 

Pos: 84.21.28 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Web- based M anagement-Sys tem/Seite Infor mation/Infor mation - Bild ( 750-881) @ 8\mod_1276851470992_6.doc @ 58033 @  @ 1 
 

 

Ilustracja 52: Strona WBM „Information“ 

Pos: 84.21.29 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betrieb nehmen/Fel dbusknoten in Betrieb nehmen/Hinweis: Zur Anzeige des Web-based-Management- Systems Proxy-Ser ver deakti vier en! @ 4\mod_1239178521218_6.doc @ 30344 @  @ 1 
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Wskazówka 

 

W celu wyświetlenia systemu zarządzania przez WWW (WBM) należy 

dezaktywować serwer proxy! 

Jeżeli przy lokalnym dostępie do węzła sieciowego strony nie są 

wyświetlane, w przeglądarce stron WWW należy zdefiniować, że dla adresu 

IP węzła nie ma być (wyjątkowo) stosowany serwer proxy. 

 
Pos: 84.21.30 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betrieb nehmen/Fel dbusknoten in Betrieb nehmen/Hinweis: Änderung der C ontroll er-IP durch DHCP-Ser ver i m N etz möglich! (Controll er) @ 4\mod_1239109927671_6.doc  @ 30256 @  @ 1 
 

Wskazówka 

 

Zmiana IP sterownika jest możliwa przez serwer DHCP w sieci! 

Jeżeli DHCP jest aktywne i w sieci zintegrowany jest serwer DHCP (np. 

ruter z aktywnym serwerem DHCP), to po awarii zasilania (awaria zasilania 

24 V DC sterownika sieciowego) następuje automatyczne przydzielenie 

adresu serwera DHCP z zakresu adresów serwera DHCP.  

Oznacza to, że wszystkie interfejsy/sterowniki sieciowe z aktywnym DHCP 

otrzymają nowy adres IP! 

 
Pos: 84.21.31 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betrieb nehmen/Fel dbusknoten in Betrieb nehmen/Klicken Si e i n der li nken N avigationsleis te auf den Li nk „ Por t“, um di e HTM L-Seite für die. .. @ 4\mod_1239109846656_6.doc  @ 30253 @  @ 1 
 

4. Na lewym pasku nawigacji kliknąć na link Port w celu otwarcia strony 

HTML na potrzeby wyboru protokołu. 

Pos: 84.21.32 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Web- based M anagement-Sys tem/Seite Port /Port - Bild (750- 881) @ 8\mod_1276862641150_6.doc @ 58154 @  @ 1 
 

 

Ilustracja 53: Strona WBM „Port“ 
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Pos: 84.21.33 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betrieb nehmen/Fel dbusknoten in Betrieb nehmen/Si e erhalten ei ne Liste aller Protokoll e, die der C ontroller unterstützt . (Contr oller) @ 4\mod_1239110517375_6.doc @ 30263 @  @ 1 
 

Pojawi się lista wszystkich protokołów wspieranych przez sterownik. 

Pos: 84.21.34 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betrieb nehmen/Fel dbusknoten in Betrieb nehmen/BootP deakti vi eren (Ei nstellungen i m WBM) @ 4\mod_1239108727859_6.doc  @ 30269 @  @ 1 
 

5. Proszę wybrać opcję „DHCP“ lub „use IP from EEPROM“. 

W tym momencie protokół BootP został dezaktywowany. 

Oprócz tego można teraz dezaktywować inne protokoły, które nie są potrzebne, 

lub wybrać protokoły, z którymi ma się odbywać praca, i je aktywować.  

Ponieważ komunikacja dla każdego protokołu odbywa się przez inny port, można 

jednocześnie aktywować kilka protokołów i komunikować się przez te protokoły.  

Pos: 84.21.35 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betrieb nehmen/Fel dbusknoten in Betrieb nehmen/BootP deakti vi eren - Ende der Anl eitung (C ontroller) @ 6\mod_1264493847995_6.doc @ 48692 @  @ 1 
 

6. Aby wybrany protokół został zastosowany, należy kliknąć na pole 

SUBMIT, a następnie odłączyć zasilanie sterownika sieciowego (reset 

sprzętu) lub nacisnąć przełącznik trybu pracy.  

 

Ustawienia protokołu są w tym momencie zapisane, a sterownik jest gotowy do 

pracy. 

Jeżeli został aktywowany na przykład protokół MODBUS/TCP, można teraz za 

pomocą narzędzia master MODBUS wybrać i wykonać żądane funkcje 

MODBUS, np. sprawdzenie konfiguracji modułów za pośrednictwem rejestru 

0x2030.  

Jeżeli aktywowany został przykładowo WAGO-I/O-PRO, można również 

zaprogramować sterownik przez połączenie ETHERNET za pomocą WAGO-I/O-

PRO zgodnie z normą IEC 61131-3.  

Pos: 84.21.36 /D okumentation allgemein/Gliederungselemente/---Sei tenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 84.21.37 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betrieb nehmen/Fel dbusknoten in Betrieb nehmen/Gründe für ei ne fehlg eschlagene IP-Adressvergabe (bei BootP) (Contr oller) @ 4\mod_1239098186078_6.doc @ 30139 @ 4 @ 1 
 

8.2.3.5 Przyczyny niepowodzenia przy przydzielaniu adresu IP 

• Adres MAC sterownika sieciowego nie zgadza się z wpisem w pliku 

„bootstrap.txt“. 

• PC klienta, na którym pracuje serwer BootP, nie znajduje się w tej samej 

podsieci, co sterownik sieciowy, tzn. adresy IP nie pasują do siebie. 

Przykład: IP klienta: 192.168.0.10, a IP sterownika sieciowego: 10.1.254.5  

• PC klienta i/lub sterownik sieciowy nie mają połączenia ETHERNET. 

• Jakość sygnału jest zła (należy stosować switche lub huby). 

Pos: 84.22 /D okumentati on allgemei n/Gli ederungsel emente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 84.23.1 /Serie 750 ( WAGO-I/O- SYSTEM)/In Betri eb nehmen/Feldbusknoten in Betri eb nehmen/Funktion des Feldbusknotens tes ten - Ü berschrif t 2 @ 5\mod_1244635054676_6.doc @ 35191 @ 2 @ 1 
 

8.3 Testowanie działania węzła sieciowego 
Pos: 84.23.2 /Serie 750 ( WAGO-I/O- SYSTEM)/In Betri eb nehmen/Feldbusknoten in Betri eb nehmen/Hinweis: Weitere Informati onen zum Auslesen der IP-Adresse mittels ETHERN ET-Settings @ 5\mod_1244637843934_6.doc @ 35194 @  @ 1 
 

Informacja 

 

Dodatkowe informacje na temat odczytywania adresu IP 

Za pomocą WAGO-ETHERNET-Settings można odczytać przydzielony 

aktualnie adres IP. 

W tym celu należy postępować w sposób opisany w rozdziale 

„Przydzielanie adresu IP przy użyciu WAGO-ETHERNET-Settings“. 

 
Pos: 84.23.3 /Serie 750 ( WAGO-I/O- SYSTEM)/In Betri eb nehmen/Feldbusknoten in Betri eb nehmen/Feldbusknoten testen, Betriebsspannung ausschalten, Schrit t 1 @ 5 \mod_1244638193434_6.doc @ 35197 @  @ 1 
 

1. Aby przetestować, czy adres IP został przydzielony prawidłowo, orraz 

komunikację z węzłem sieciowym, należy wyłączyć napięcie robocze węzła 

sieciowego. 

2. Proszę wykonać połączenie sieci obiektowej między PC klienta a węzłem 

sieciowym. 

Pos: 84.23.4 /Serie 750 ( WAGO-I/O- SYSTEM)/In Betri eb nehmen/Feldbusknoten in Betri eb nehmen/H ochl auf und LEDs (C ontr oller) @ 4\mod_1243521648173_6.doc @ 34300 @  @ 1 
 

Po włączeniu napięcia roboczego następuje inicjalizacja sterownika sieciowego. 

Ustala on konfigurację modułów I/O i sporządza odpowiedni obraz procesu. 

W czasie uruchamiania LED I/O miga na czerwono. 

Gdy po chwili LED I/O zaświeci się na zielono, sterownik sieciowy jest gotowy 

do pracy. 

Pos: 84.23.5 /Serie 750 ( WAGO-I/O- SYSTEM)/In Betri eb nehmen/Feldbusknoten in Betri eb nehmen/H ochl auf und LEDs - Fehler allgemei n, Hi nweis: Signalisierung/Bli nkcode-Ausw. @ 4\mod_1243594306433_6.doc @ 34506 @  @ 1 
 

Jeżeli podczas uruchamiania wystąpi błąd, który zostanie zasygnalizowany 

migającą na czerwono LED I/O, należy zanalizować kod błędu i usunąć błąd. 

Informacja 

 

Dodatkowe informacje na temat sygnalizacji przez LED 

Dokładny opis znaczenia wskazań LED znajduje się w rozdziale 

„Diagnostyka" >„Sygnalizacja przez LED“. 

 
Pos: 84.23.6 /Serie 750 ( WAGO-I/O- SYSTEM)/In Betri eb nehmen/Feldbusknoten in Betri eb nehmen/Feldbusknoten testen, Schritt 3-6 @ 5\mod_1244638753496_6.doc  @ 35210 @  @ 1 
 

3. Otworzyć polecenie wprowadzania DOS w Menu Start / Programy / 

Uruchom. 

4. Wprowadzić polecenie ping z przydzielonym adresem IP stosując 

następujący sposób zapisu: 

 ping [spacja] XXX . XXX . XXX . XXX 

  

Ilustracja 54: Przykład testu działania węzła sieciowego 

5. Proszę nacisnąć przycisk [Enter]. 

PC klienta otrzyma teraz odpowiedź od węzła sieciowego, określonego w 

poleceniu DOS. 

Jeżeli zamiast tego pojawi się komunikat błędu „Przekroczenie czasu 
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żądania (timeout)“, należy ponownie porównać wprowadzone dane z 

przydzielonym adresem IP. 

6. Po pomyślnym zakończeniu testu zamknąć okno poleceń DOS.  

Węzeł sieciowy jest teraz przygotowany do komunikacji. 

Pos: 84.24 /D okumentati on allgemei n/Gli ederungsel emente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 84.25.1 /Serie 750 ( WAGO-I/O- SYSTEM)/In Betri eb nehmen/Feldbusknoten in Betri eb nehmen/Fl ash-D ateisystem vor ber eiten - Ü berschrif t 2 @ 5\mod_1244641182202_6.doc @ 35220 @ 2 @ 1 
 

8.4 Przygotowywanie systemu plików Flash 
Pos: 84.25.2 /Serie 750 ( WAGO-I/O- SYSTEM)/In Betri eb nehmen/Feldbusknoten in Betri eb nehmen/Fl ash-D ateisystem vor ber eiten - Einl eitung (C ontroller) @ 5\mod_1244641380782_6.doc @ 35230 @  @ 1 
 

Przygotowanie systemu plików Flash jest konieczne, aby można było 

przeprowadzić wszystkie dalsze konfiguracje przez interfejs WWW sterownika 

sieciowego. 

Fabrycznie system plików Flash jest już przygotowany. 

Jeżeli jednak w danym sterowniku sieciowym system plików Flash nie został 

zainicjalizowany lub ze względu na błąd został zniszczony, należy najpierw go 

rozpakować w opisany poniżej sposób, aby było można z niego korzystać. 

Pos: 84.25.3 /Serie 750 ( WAGO-I/O- SYSTEM)/In Betri eb nehmen/Feldbusknoten in Betri eb nehmen/Hinweis: Kommuni kati onskabel  750-920 nicht unter Spannung s tecken! (Koppler) @ 4\mod_1239172916562_6.doc @ 30341 @  @ 1 
 

UWAGA 

 

Nie wkładać przewodu komunikacyjnego 750-920 pod napięciem! 

W celu uniknięcia uszkodzeń interfejsu komunikacyjnego nie należy 

wkładać przewodu komunikacyjnego 750-920, gdy znajduje się on pod 

napięciem! 

Interfejs sieciowy musi zostać uprzednio odłączony od napięcia! 

 
Pos: 84.25.4 /Serie 750 ( WAGO-I/O- SYSTEM)/In Betri eb nehmen/Feldbusknoten in Betri eb nehmen/Hinweis: Daten werden durch For matieren g elöscht!  @ 5\mod_1244641489071_6.doc @ 35233 @  @ 1 
 

Wskazówka 

 

Formatowanie powoduje skasowanie danych! 

Należy pamiętać, że formatowanie systemu plików powoduje skasowanie 

wszystkich danych i zapisanych konfiguracji. 

Z funkcji tej należy korzystać tylko wówczas, gdy system plików Flash nie 

został jeszcze zainicjalizowany lub na skutek błędu został zniszczony. 

 
Pos: 84.25.5 /Serie 750 ( WAGO-I/O- SYSTEM)/In Betri eb nehmen/Feldbusknoten in Betri eb nehmen/Betri ebsspg ausschal ten, Kommuni kationskabel anschli eßen, Bertriebsspg an (Controll er) Schritt 1-3 @ 8\mod_1275649569537_6.doc @ 57378 @  @ 1  
 

1. Wyłączyć napięcie robocze sterownika sieciowego.  

2. Podłączyć przewód komunikacyjny 750-920 do złącza konfiguracyjnego 

sterownika sieciowego i do złącza szeregowego komputera. 

3. Ponownie włączyć napięcie robocze sterownika sieciowego. 

Pos: 84.25.6 /Serie 750 ( WAGO-I/O- SYSTEM)/In Betri eb nehmen/Feldbusknoten in Betri eb nehmen/H ochl auf und LEDs (C ontr oller) @ 4\mod_1243521648173_6.doc @ 34300 @  @ 1 
 

Po włączeniu napięcia roboczego następuje inicjalizacja sterownika sieciowego. 

Ustala on konfigurację modułów I/O i sporządza odpowiedni obraz procesu. 

W czasie uruchamiania LED I/O miga na czerwono. 

Gdy po chwili LED I/O zaświeci się na zielono, sterownik sieciowy jest gotowy 

do pracy. 

Pos: 84.25.7 /Serie 750 ( WAGO-I/O- SYSTEM)/In Betri eb nehmen/Feldbusknoten in Betri eb nehmen/H ochl auf und LEDs - Fehler allgemei n, Hi nweis: Signalisierung/Bli nkcode-Ausw. @ 4\mod_1243594306433_6.doc @ 34506 @  @ 1 
 

Jeżeli podczas uruchamiania wystąpi błąd, który zostanie zasygnalizowany 

migającą na czerwono LED I/O, należy zanalizować kod błędu i usunąć błąd. 

Informacja 

 

Dodatkowe informacje na temat sygnalizacji przez LED 

Dokładny opis znaczenia wskazań LED znajduje się w rozdziale 

„Diagnostyka" >„Sygnalizacja przez LED“. 

 
Pos: 84.25.8 /Serie 750 ( WAGO-I/O- SYSTEM)/In Betri eb nehmen/Feldbusknoten in Betri eb nehmen/Fl ash-D ateisystem vor ber eiten, ETH ERNET-Setti ngs starten, Format, Extrac t, Schritt 4-6 @ 5\mod_1244643184660_6.doc @ 35236 @  @ 1 
 

4. Uruchomić program WAGO-ETHERNET-Settings. 

5. W celu sformatowania systemu plików w górnym pasku menu wybrać pole 

Format.  
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Formatowanie jest zakończone w momencie, gdy w dolnym oknie statusu 

zostanie wyświetlony komunikat „Formatting flash disk successfully done“. 

6. W celu rozpakowania stron WWW do systemu plików Flas należy w 

górnym pasku menu wybrać pole Extract.  

Proces ten trwa kilka sekund i jest zakończony w momencie, gdy w oknie 

statusu zostanie wyświetlony komunikat „Extracting files successfully 

done“. 

Wskazówka 

 

Ponowne uruchomienie interfejsu/sterownika sieciowego po 

formatowaniu/rozpakowaniu! 

Aby po formatowaniu/rozpakowaniu strony WWW były wyświetlane, 

należy zrestartować interfejs/sterownik sieciowy. 

 

Pos: 84.26 /D okumentati on allgemei n/Gli ederungsel emente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 84.27.1 /Serie 750 ( WAGO-I/O- SYSTEM)/In Betri eb nehmen/Feldbusknoten in Betri eb nehmen/Echtzei tuhr synchronisier en - Überschrift 2 @ 5\mod_1244643344108_6.doc @ 35239 @ 2 @ 1 
 

8.5 Synchronizacja zegara czasu rzeczywistego 
Pos: 84.27.2 /Serie 750 ( WAGO-I/O- SYSTEM)/In Betri eb nehmen/Feldbusknoten in Betri eb nehmen/Echtzei tuhr synchronisier en - Ei nleitung (Controll er) @ 5\mod_1244644089082_6.doc @ 35253 @  @ 1 
 

Moduł zegara czasu rzeczywistego sterownika sieciowego umożliwia podawanie 

daty i godziny dla plików w systemie plików Flash. 
Pos: 84.27.3 /Serie 750 ( WAGO-I/O- SYSTEM)/In Betri eb nehmen/Feldbusknoten in Betri eb nehmen/Echtzei tuhr synchronisier en, Listenpunkte, Zwischenüberschrift:  .. .mi t ETHERN ET Setti ngs synchr on. @ 5\mod_1244644164581_6.doc @ 35256 @  @ 1  
 

Zegar czasu rzeczywistego należy synchronizować z aktualnym czasem 

komputera przy uruchamianiu. 

Istnieją dwie możliwości takiej synchronizacji: 

• synchronizacja przy pomocy WAGO-ETHERNET-Settings  

• synchronizacja przez system zarządzania przez WWW (WBM) 

 

Synchronizacja zegara przy pomocy WAGO-ETHERNET-Settings 

Pos: 84.27.4 /Serie 750 ( WAGO-I/O- SYSTEM)/In Betri eb nehmen/Feldbusknoten in Betri eb nehmen/Betri ebsspg ausschal ten, Kommuni kationskabel anschli eßen, Bertriebsspg an (Controll er) Schritt 1-3 @ 8\mod_1275649569537_6.doc @ 57378 @  @ 1  
 

1. Wyłączyć napięcie robocze sterownika sieciowego.  

2. Podłączyć przewód konfiguracyjny 750-920 do złącza konfiguracyjnego 

sterownika sieciowego i do złącza szeregowego komputera. 

3. Ponownie włączyć napięcie robocze sterownika sieciowego. 

Pos: 84.27.5 /Serie 750 ( WAGO-I/O- SYSTEM)/In Betri eb nehmen/Feldbusknoten in Betri eb nehmen/H ochl auf und LEDs (C ontr oller) @ 4\mod_1243521648173_6.doc @ 34300 @  @ 1 
 

Po włączeniu napięcia roboczego następuje inicjalizacja sterownika sieciowego. 

Ustala on konfigurację modułów I/O i sporządza odpowiedni obraz procesu. 

W czasie uruchamiania LED I/O miga na czerwono. 

Gdy po chwili LED I/O zaświeci się na zielono, sterownik sieciowy jest gotowy 

do pracy. 

Pos: 84.27.6 /Serie 750 ( WAGO-I/O- SYSTEM)/In Betri eb nehmen/Feldbusknoten in Betri eb nehmen/H ochl auf und LEDs - Fehler allgemei n, Hi nweis: Signalisierung/Bli nkcode-Ausw. @ 4\mod_1243594306433_6.doc @ 34506 @  @ 1 
 

Jeżeli podczas uruchamiania wystąpi błąd, który zostanie zasygnalizowany 

migającą na czerwono LED I/O, należy zanalizować kod błędu i usunąć błąd. 

Informacja 

 

Dodatkowe informacje na temat sygnalizacji przez LED 

Dokładny opis znaczenia wskazań LED znajduje się w rozdziale 

„Diagnostyka" >„Sygnalizacja przez LED“. 

 
Pos: 84.27.7 /Serie 750 ( WAGO-I/O- SYSTEM)/In Betri eb nehmen/Feldbusknoten in Betri eb nehmen/Echtzei tunhr synchr onisi eren - ETH ERNET- Settings starten, Scr eenshotbsp, Sychnchr.,  Schritte 4-6  @ 5\mod_1244644387640_6.doc @ 35259 @  @ 1  
 

4. Proszę uruchomić program WAGO-ETHERNET-Settings. 

5. Wybrać zakładkę Real Time Clock. 
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Ilustracja 55: Przykład ETHERNET-Settings dla synchronizacji zegara czasu 

rzeczywistego 

6. Kliknąć na przycisk z symbolem zegara "Synchronize". 

 

Pos: 84.27.8 /Serie 750 ( WAGO-I/O- SYSTEM)/In Betri eb nehmen/Feldbusknoten in Betri eb nehmen/Echtzei tuhr synchronisier en - WBM starten, WBM Cl ock Scr eenbsp., Eins tell ung en, Schritte 1-5 @ 5\mod_1244644813093_6.doc @ 35262 @  @ 1 
 

Synchronizacja przez system zarządzania przez WWW (WBM) 

1. Uruchomić przeglądarkę stron WWW (na przykład MS Internet-Explorer 

lub Mozilla) i w pasku adresu wprowadzić adres IP, który został 

przydzielony węzłowi sieciowemu. 

2. Potwierdzić przyciskiem [Enter].  

Strona startowa interfejsu WWW jest konstruowana. 

3. Wybrać „Clock“ w lewym pasku menu. 

4. Po pojawieniu się pytania o dane wprowadzić swój login oraz hasło 

(domyślnie: User = „admin“, hasło = „wago“ lub: User = „user“, hasło = 

„user“).  

Otwierana jest strona HTML „Clock configuration“: 

5. W polach „Time on device“, „Date“ i „Timezone“ ustawić aktualne 

wartości i w razie potrzeby aktywować opcję "Daylight Saving Time 

(DST)". 

Pos: 84.27.9 /Serie 750 ( WAGO-I/O- SYSTEM)/In Betri eb nehmen/Feldbusknoten in Betri eb nehmen/IP-Adresse über  das Web- based M anagement-System vergeben  - Schritte 6- 7 SUBM IT, N eustart @ 5\mod_1244125431662_6.doc @ 34963 @  @ 1 
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6. Kliknąć na [SUBMIT], aby zastosować zmiany wprowadzone w węźle 

sieciowym.  

7. Aby ustawienia interfejsu WWW zostały zastosowane, należy ponownie 

uruchomić węzeł sieciowy. 

Pos: 84.28 /D okumentati on allgemei n/Gli ederungsel emente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 84.29.1 /Serie 750 ( WAGO-I/O- SYSTEM)/In Betri eb nehmen/Feldbusknoten in Betri eb nehmen/Wer ksei nstellungen wi ederherstellen - Ü berschrift  2 und Ei nlei tung @ 5\mod_1244645612937_6.doc @ 35272 @ 2 @ 1 
 

8.6 Przywracanie ustawień fabrycznych 

W celu przywrócenia ustawień fabrycznych należy wykonać następujące 

czynności: 

Pos: 84.29.2 /Serie 750 ( WAGO-I/O- SYSTEM)/In Betri eb nehmen/Feldbusknoten in Betri eb nehmen/Betri ebsspg ausschal ten, Kommuni kationskabel anschli eßen, Bertriebsspg an (Controll er) Schritt 1-3 @ 8\mod_1275649569537_6.doc @ 57378 @  @ 1  
 

1. Wyłączyć napięcie robocze sterownika sieciowego.  

2. Podłączyć przewód konfiguracyjny 750-920 do złącza konfiguracyjnego 

sterownika sieciowego i do złącza szeregowego komputera. 

3. Ponownie włączyć napięcie robocze sterownika sieciowego. 

Pos: 84.29.3 /Serie 750 ( WAGO-I/O- SYSTEM)/In Betri eb nehmen/Feldbusknoten in Betri eb nehmen/Wer ksei nstellungen wi ederherstellen - ETHERN ET-Settings s tarten,D efault ,Conti nue, Neust Schritte 4-5 @ 5\mod_1244645750981_6.doc @ 35275 @  @ 1  
 

4. Proszę uruchomić program WAGO-ETHERNET-Settings. 

5. W górnym pasku menu wybrać pole Default i potwierdzić pojawiające się 

pytanie wybierając [Yes]. 

Automatycznie zostanie przeprowadzony restart węzła sieciowego. 

Zostanie uruchomiony już z ustawieniami fabrycznymi. 

Pos: 85 /D okumentation allgemei n/Glieder ungselemente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc  @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 86.1 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betrieb nehmen/In WAGO-I/O-PR O programmi eren/PFC mit WAGO-I/O-PRO pr ogrammier en - Überschrift 1,  mit Beschr eibung Teil 1 @ 4\mod_1240896463296_6.doc @ 31478 @ 1 @ 1 
 

9 Programowanie PFC za pomocą  
WAGO-I/O-PRO 

Dzięki programowaniu IEC-61131-3 Programmierbarer Feldbuscontroller 

ETHERNET może - poza funkcjami interfejsu sieciowego - korzystać z 

funkcjonalności PLC. Zgodnie z IEC-61131-3 aplikację sporządza się za pomocą 

oprogramowania narzędziowego WAGO-I/O-PRO. 

Pos: 86.2 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betrieb nehmen/In WAGO-I/O-PR O programmi eren/PFC mit WAGO-I/O-PRO pr ogr.,Hinweis: Opti on „CoD eSys“ im Web-based Management- System akti vi eren! @ 9\mod_1282111968039_6.doc  @ 63798 @  @ 1  
 

Wskazówka 

 

Opcja „CODESYS“ w systemie zarządzania przez WWW (WBM) musi 

być aktywna! 

Należy pamiętać, że zgodnie z IEC-61131-3 warunkiem programowania 

sterownika przez ETHERNET jest aktywacja pola kontrolnego CODESYS 

w systemie zarządzania przez WWW (WBM) na stronie „Port“ (ustawienie 

domyślne). 

Alternatywnie można połączyć komputer klienta i sterownik, który ma być 

zaprogramowany, również szeregowo, za pomocą przewodu do 

programowania. 

 
Pos: 86.3 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betrieb nehmen/In WAGO-I/O-PR O programmi eren/PFC mit WAGO-I/O-PRO pr ogrammier en -  Beschr eibung Teil 2 @ 9\mod_1282112143230_6.doc @ 63801 @  @ 1 
 

Opis programowania przy użyciu WAGO-I/O-PRO nie został zawarty w tym 

podręczniku. W następnych rozdziałach pojawi się sporo natomiast wskazówek na 

temat tworzenia projektu w WAGO-I/O-PRO oraz specjalnych modułów, 

przydatnych przy programowaniu sterownika. 

Następnie zostanie opisane, w jaki sposób załadować w WAGO-I/O-PRO 

odpowiedni driver komunikacyjny, przenieść program IEC-61131-3 na sterownik 

i rozpocząć przetwarzanie.  

Informacja 

 

Dodatkowe informacje 

Szczegółowy opis obsługi oprogramowania znajdą Państwo w podręczniku 

„WAGO-I/O-PRO“. Znajduje się on na stronie internetowej 

www.wago.com  Dokumentacja  Oprogramowanie WAGO   

WAGO-I/O-PRO  759-333 

1. Uruchomić środowisko programistyczne w menu Start \ Programy \  

WAGO-I/O-PRO. 

2. Poprzez File / New założyć nowy projekt. 

Pojawi się okno dialogowe, w którym można ustawić docelowy system dla 

programowania (wariant sterownika, tzw. target).  

Pos: 86.4 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betrieb nehmen/In WAGO-I/O-PR O programmi eren/Dial ogfens ter Zi elsys temeins tell ung en auswähl en 750-880 @ 7\mod_1273482369868_6.doc @ 56258 @  @ 1 
 

http://www.wago.com/
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Ilustracja 56: Okno dialogowe ustawień systemu docelowego 

3. Wybrać sterownik sieciowy Programmierbarer Feldbuscontroller 

ETHERNET 750-880, 750-880/025-000, 750-880/025-001 wpisany jako 

WAGO_750-880 i potwierdzić klikając na OK. 

Pos: 86.5 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betrieb nehmen/In WAGO-I/O-PR O programmi eren/Projekt anl egen, Progr ammi erart  wählen @ 4\mod_1240904374062_6.doc  @ 31564 @  @ 1 
 

4. W następnym oknie dialogowym wybrać wariant języka programowania 

(IL, FBD, LD, SFC, ST lub CFC). 

Pos: 86.6 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betrieb nehmen/In WAGO-I/O-PR O programmi eren/Buskl emmenkonfiguration zusammenzustellen und i n Konfigur ati onsdatei „EA-config.xml“ abbilden @ 4\mod_1240904494468_6.doc @ 31567 @  @ 1 
 

Aby w nowym projekcie był możliwy dostęp do wszystkich danych modułów I/O, 

należy najpierw ustawić konfigurację modułów I/O zgodnie ze sprzętem węzła 

sieciowego; zostanie ona zapamiętana w pliku konfiguracyjnym „EA-

config.xml“. 

Pos: 86.7 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betrieb nehmen/In WAGO-I/O-PR O programmi eren/Schr eibzugriff i n EA-config.xml festl egen 750-841, - 871, - 872, -873 @ 4\mod_1240906601609_6.doc @ 31594 @  @ 1 
 

Podczas konfiguracji ustala się m. in., czy program IEC-61131-3 może ustawiać 

stan wyjść przez aktywną sieć MODBUS/TCP, czy też EtherNet/IP. 

Pos: 86.8 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betrieb nehmen/In WAGO-I/O-PR O programmi eren/Generi erung der EA-config.xml über di e Konfigur ati on mi t dem WAGO-I/O-Konfigurator @ 4\mod_1240907172437_6.doc @ 31611 @  @ 1 
 

Plik z konfiguracją genuje się - jak opisano poniżej - przy użyciu konfiguratora 

I/O WAGO. 

Pos: 86.9 /Dokumentation allgemei n/Glieder ungselemente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc  @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 86.10 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betri eb nehmen/In WAGO-I/O-PRO pr ogrammier en/Contr oller mit dem I/O-Konfigur ator konfiguri eren @ 4\mod_1240907399109_6.doc @ 31615 @ 2 @ 1 
 

9.1 Konfiguracja sterownika sieciowego za pomocą 
konfiguratora I/O 

Konfigurator I/O to zintegrowany w WAGO-I/O-PRO plugin służący do ustalania 

adresów dla modułów I/O w sterowniku. 

1. W lewym oknie ekranu interfejsu użytkownika WAGO-I/O-PRO wybrać 

zakładkę Resources. 

2. W celu uruchomienia konfiguratora I/O kliknąć w strukturze drzewa na 

PLC Configuration. 

3. W widoku drzewa otworzyć gałąź Hardware configuration, a następnie 

podgałąź K-Bus.  

4. Prawym przyciskiem myszki kliknąć na wpis K-Bus, tak, aby zostało 

otwarte menu kontekstowe, w którym można dodać i załączyć dalsze 

moduły I/O. 

5.  W menu kontekstowym kliknąć na Edit, aby otworzyć „Module Catalog“. 

(W nowszej wersji oprogramowania należy kliknąć dodatkowo na przycisk 

Add, aby otworzyć „Module Catalog“.) 

6. Z katalogu modułów wybrać żądany moduł I/O i załączyć go przy użyciu 

polecenia Insert >>, a następnie kliknąć OK na koniec struktury magistrali 

systemowej.  

7. W celu wstawienia żądanego modułu I/O bezpośrednio przed innym 

modułem I/O w strukturze magistrali systemowej, należy kliknąć prawym 

przyciskiem myszki na moduł I/O, a następnie na Edit. Polecenie „Replace 

element“ jest w tym przypadku nieaktywne. 

Odpowiednie polecenia znajdują się również w menu Insert na pasku menu okna 

głównego. Zarówno polecenie Append Supelement, jak i Insert element 

powodują otwarcie okna dialogowego wyboru modułó I/O „Configuration“. W 

tym oknie dialogowym można umieścić wszystkie żądane moduły w konfiguracji 

w węźle.  

8. Wszystkie moduły I/O ustawić w takiej kolejności, aby zgadzała się ona z 

konfiguracją węzła fizycznego. 

W ten sposób uzupełnić strukturę drzewa w konfiguracji sprzętu. Należy 

uwzględnić wszystkie moduły I/O dostarczające i otrzymujące dane.  
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Wskazówka 

 

Budowa magistrali systemowej w konfiguratorze I/O WAGO musi 

odpowiadać fizycznej budowie węzła! 

Liczba modułów I/O dostarczających lub odbierających dane musi 

koniecznie zgadzać się z istniejącym sprzętem (wyjątkiem są np. moduły 

zasilające, powielacze potencjałów i moduły końcowe). Liczba 

bitów/bajtów wejściowych i wyjściowych związanych z konkretnym 

modułem I/O jest podana w dokumentacji modułów I/O. 

Informacja 

 

Dodatkowe informacje 

Aby otworzyć kartę katalogową modułu I/O należy kliknąć na odpowiedni 

moduł I/O w „Module Catalog“ (okno dialogowe do załączania modułów 

I/O)  i nacisnąć pole Data Sheet. Karta katalogowa zostanie pokazana w 

nowym oknie. 

Aktualne karty katalogowe znajdują się na stronie internetowej 

http://www.wago.com w zakładce Dokumentacja. 

9. Po naciśnięciu przycisku OK konfiguracja węzła zostaje zastosowania, a 

okno dialogowe zamknięte.  

Adresy konfiguracji sterowania zostają ustalone na nowo, a struktura drzewa 

konfiguracji sterowania zaktualizowana. 

Pos: 86.11 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betri eb nehmen/In WAGO-I/O-PRO pr ogrammier en/Zugriffsberechtigung änder n 750-841, - 871, -872, -873 @ 4\mod_1240910417718_6.doc @ 31638 @  @ 1 
 

Teraz należy w razie potrzeby zmienić żądane uprawnienia dostępowe do 

poszczególnych modułów I/O, jeżeli dostęp do nich ma się odbywać przez sieć 

obiektową (np. MODBUS TCP/IP lub EtherNet/IP). Na początku dla każdego 

wstawionego modułu I/O ustalone są prawa zapisu z poziomu PLC. W celu jego 

zmiany należy postępować następująco: 

Pos: 86.12 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betri eb nehmen/In WAGO-I/O-PRO pr ogrammier en/Zugriff  auf di e Kl emmendaten besti mmen @ 4\mod_1240910665484_6.doc @ 31645 @  @ 1 
 

10. Kliknąć na umieszczony w węźle moduł I/O 

11. W prawym oknie dialogowym, w zakładce „PI allocation“ dla każdego 

modułu I/O ustalić, skąd będzie uzyskiwany dostęp do danych modułu. 

  

 W tym celu w kolumnie „PI Assigment“ dostępne są następujące opcje: 

Pos: 86.13 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betri eb nehmen/In WAGO-I/O-PRO pr ogrammier en/Zugriffsberechtigung - PLC  (Standardeins tell ung) - Zugriff vom PFC aus @ 4\mod_1240910818906_6.doc @ 31648 @  @ 1 
 

• PLC (ustawienie 

standardowe) 

- dostęp z poziomu PFC 

 
Pos: 86.14 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betri eb nehmen/In WAGO-I/O-PRO pr ogrammier en/Zugriffsberechtigung - fi eldbus 1 - Zugriff von MOD BUS/TCP aus @ 4\mod_1240910995796_6.doc  @ 31652 @  @ 1 
 

• fieldbus 1 - dostęp przez MODBUS/TCP 
 

Pos: 86.15 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betri eb nehmen/In WAGO-I/O-PRO pr ogrammier en/Zugriffsberechtigung - fi eldbus 2 - Zugriff von Ethernet/IP aus  @ 4\mod_1240911087031_6.doc  @ 31656 @  @ 1 
 

• fieldbus 2 - dostęp przez Ethernet/IP 
 

Pos: 86.16 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betri eb nehmen/In WAGO-I/O-PRO pr ogrammier en/Schrei bzugriff über Modulparameter (Scr eenshot) 750-841, - 871, - 872, -873 @ 4\mod_1240912836390_6.doc @ 31693 @  @ 1 
A 

 

Ilustracja 57: Ustalanie prawa do zapisu przy parametryzacji modułu 

http://www.wago.com/
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Pos: 86.17 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betri eb nehmen/In WAGO-I/O-PRO pr ogrammier en/Zuordnen, Pr ogrammier en, Projekt übersetzen, Konfigur ati onsdatei EA-config wird generi ert @ 4\mod_1240913019546_6.doc @ 31704 @  @ 1 
 

Po zakończeniu przyporządkowywania można rozpocząć programowanie IEC-

61131-3.  

Podczas ładowania pojektu do sterownika (menu Project > Build/Rebuild all) 

automatycznie generowany jest i zapisywany w sterowniku plik konfiguracyjny 

„EA-config.xml“.  

Pos: 86.18 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betri eb nehmen/In WAGO-I/O-PRO pr ogrammier en/Hinweis: Bei dir ektem Schr eiben über MOD BUS an eine H ardwar e-Adresse fiel dbus1 einstellen! @ 4\mod_1240913208359_6.doc @ 31707 @  @ 1 
 

Wskazówka 

 

Przy bezpośrednim zapisie przez MODBUS wybrać dla modułu opcję 

„fieldbus1“! 

Jeżeli zamierzamy przez MODBUS pisać bezpośrednio, posługując się 

adresem urządzenia, należy ustawić dostęp przez „fieldbus1“. W 

przeciwnym razie moduły będą przyporządkowane do PLC i nie będzie 

możliwy zapis z zewnątrz. 

 
Pos: 86.19 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betri eb nehmen/In WAGO-I/O-PRO pr ogrammier en/Infor mati on: Beschrei bung zu dem Pr ogrammiertool WAGO-I/O-PR O + I/O- Konfig urator @ 4\mod_1242119437406_6.doc @ 32979 @  @ 1 
 

Informacja 

 

Dodatkowe informacje 

Szczegółowy opis obsługi oprogramowania WAGO-I/O-PRO oraz 

konfiguratora I/O znajdą Państwo również w pomocy online  

WAGO-I/O-PRO. 

 

Pos: 86.20 /D okumentati on allgemei n/Gli ederungsel emente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 86.21 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betri eb nehmen/In WAGO-I/O-PRO pr ogrammier en/Contr oller mit der Datei  EA-config.xml konfigurier en @ 4\mod_1241698395500_6.doc @ 32748 @ 3 @ 1 
 

9.1.1 Konfiguracja sterownika sieciowego przy pomocy pliku 
„EA-config.xml“ 

Plik konfiguracyjny „EA-config.xml“ generowany jest automatycznie  

w WAGO-I/O-PRO, ale można go również utworzyć i modyfikować ręcznie.  

Plik zapisuje się przez FTP w katalogu „/etc“ na sterowniku.  

Poniżej została opisana konfiguracja sterownika przy pomocy pliku 

konfiguracyjnego „EA-config.xml“. 

Pos: 86.22 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betri eb nehmen/In WAGO-I/O-PRO pr ogrammier en/Hinweis: Konfigurati onsei ntr äge i n WAGO-I /O- PRO überschrei ben „ EA-config.xml“ bei D ownl oad! @ 4 \mod_1242042856796_6.doc @ 32898 @  @ 1  
 

Wskazówka 

 

Ustawienia konfiguracyjne dokonane w WAGO-I/O-PRO nadpisują 

„EA-config.xml“ przy każdym załadowaniu! 

Jeżeli konfiguruje się moduły bezpośrednio przy pomocy pliku „EA-

config.xml“ zapisanego w sterowniku, nie wolno rówcześnie dokonywać 

konfiguracji przez WAGO-I/O-PRO, ponieważ wtedy, przy każdym 

załadowaniu plik będzie nadpisywany przez ustawienia z WAGO-I/O-PRO. 

 
Pos: 86.23 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betri eb nehmen/In WAGO-I/O-PRO pr ogrammier en/Mit der D atei EA-config.xml konfigurieren ( Vorgang) @ 4\mod_1240914151781_6.doc @ 31758 @  @ 1 
 

1. Nawiązać połączenie przez FTP ze sterownikiem. W tym celu posłużyć się 

programem FTP lub wprowadzić w przeglądarce następujący wiersz: 

 ftp://[IP-Adresse des Controller], np. ftp://192.168.1.201 

2. Następnie wprowadzić nazwę użytkownika admin oraz hasło wago. 

Plik „EA-config.xml“ znajduje się w folderze „/etc“ na sterowniku. 

3. Skopiować plik do lokalnego katalogu na komputerze i otworzyć go w 

dowolnym edytorze (np. w „WordPad“).  

W pliku przygotowana jest już następująca składnia:  

 

Ilustracja 58: Plik konfiguracyjny „EA-config.xml“  

Czwarty wiersz zawiera niezbędne informacje dla pierwszego modułu I/O.  

Wpis MAP=„PLC“ przydziela programowi IEC-61131-3 prawa do zapisu dla 

pierwszego modułu. 

Pos: 86.24 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betri eb nehmen/In WAGO-I/O-PRO pr ogrammier en/Mit der D atei EA-config.xml konfigurieren - Zugriff ändern, PLC  durch FB1 oder FB2 ersetzen @ 4\mod_1240919066718_6.doc @ 31772 @  @ 1 
 
 

4. Jeżeli ma być możliwy dostęp przez MODBUS/TCP, należy zastąpić „PLC“ 

przez „FB1“, a dla dostępu przez Ethernet/IP - przez „FB2“: 

 <Moduły NRART=“ “ MAP=“PLC“ LOC=“ALL“>      </Module> 
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 <Moduły NRART=“ “ MAP=“FB1“ LOC=“ALL“>      </Module> 
Pos: 86.25 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betri eb nehmen/In WAGO-I/O-PRO pr ogrammier en/Mit der D atei EA-config.xml konfigurieren - Zeil en hi nzufüg en @ 4\mod_1240920351781_6.doc  @ 31798 @  @ 1 
 

5.  W celu dodania kolejnych modułów I/O należy dla każdego z 

zamontowanych modułów I/O wstawić pod czwartym wierszem nowy 

wiersz o tej samej składni i ustawić odpowiednie uprawnienia dostępowe. 

Wskazówka 

 

Liczba wpisów w wierszach musi być równa liczbie zastosowanych 

modułów I/O! 

Liczba wpisów w wierszach musi koniecznie być zgodna z liczbą modułów 

I/O w konfiguracji sprzętu. 

6.  Zapisać plik i przez klienta FTP załadować go ponownie do systemu plików 

sterownika. 

Następnie można zacząć programowanie IEC-61131-3.  

Informacja 

 

Dodatkowe informacje 

Szczegółowy opis obsługi oprogramowania znajdą Państwo w podręczniku 

„WAGO-I/O-PRO“. Znajduje się on na stronie internetowej 

www.wago.com  Dokumentacja  Oprogramowanie WAGO   

WAGO-I/O-PRO  759-333 

 

Pos: 86.26 /D okumentati on allgemei n/Gli ederungsel emente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc @ 21808 @  @ 1 
 

  

http://www.wago.com/


152  WAGO-I/O-SYSTEM 750 

  750-880, 750-880/025-000, 750-880/025-001 Programmierbarer Feldbuscontroller ETHERNET 

 Podręcznik 

 wersjaVersion 1.0.3  

Pos: 86.27 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betri eb nehmen/In WAGO-I/O-PRO pr ogrammier en/ETH ERNET-Bibli otheken für WAGO- I/O- PRO @ 4\mod_1240922020812_6.doc  @ 31823 @ 2 @ 1 
 

9.2 Biblioteki ETHERNET dla WAGO-I/O-PRO 

Dla specyficznych zadań programowania IEC-61131-3 dostępne są  

w WAGO-I/O-PRO różnego rodzaju biblioteki. Zawierają one bloki funkcyjne  

o uniwersalnym zastosowaniu, dzięki czemu mogą ułatwić oraz przyspieszyć 

przygotowywanie programu. 

Po zintegrowaniu biblioteki uzyskuje się dostęp do bloków funkcyjnych, funkcji i 

typów danych, które można stosować analogicznie, jak te zdefiniowane 

samodzielnie. 

Informacja 

 

Dodatkowe informacje 

Wszystkie biblioteki znajdują się na płycie instalacyjnej do oprogramowania  

WAGO-I/O-PRO lub w Internecie na stronie http://www.wago.com  Do 

pobrania  Download Assistent  Filtr: CoDeSys 2.3 Biblioteki 

Na potrzeby projektów ETHERNET wykonywanych za pomocą WAGO-I/O-

PRO użytkownik ma do dyspozycji, następujące biblioteki:  

Pos: 86.28 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betri eb nehmen/In WAGO-I/O-PRO pr ogrammier en/ETH ERNET-Bibli otheken für WAGO- I/O- PRO -  Tabelle @ 9\mod_1282203067362_6.doc @ 63997 @  @ 1 
 

Tabela 47: Biblioteki ETHERNET dla WAGO-I/O-PRO 

biblioteka opis 

Ethernet.lib bloki funkcyjne do komunikacji przez ETHERNET 

WAGOLibEthernet_01.lib bloki funkcyjne służące do nawiązania połączenia między 

zdalnym serwerem a PC klienta (przez TCP) i do wymiany danych 

z każdym możliwym serwerem UDP lub PC klienta (przez UDP) 

WAGOLibModbus_IP_01.lib bloki funkcyjne do nawiązywania połączenia z jednym lub 

kilkoma slave'ami poprzez Modbus TCP/UDP 

ModbusEthernet_04.lib bloki funkcyjne służące do wymiany danych ze slave'ami 

MODBUS/TCP/UDP 

udostępnia poza tym serwer MODBUS, który mapuje usługi 

MODBUS na tablicę Word-ów 

SysLibSockets.lib bloki funkcyjne służące do dostępu do socketów do komunikacji 

przez TCP/IP i UDP 

WagoLibSockets.lib bloki funkcyjne służące do dostępu do socketów do komunikacji 

przez TCP/IP i UDP 

w odróżnieniu od SysLibSockets.lib zawiera także inne funkcje  

Mail_02.lib bloki funkcyjne do przesyłania maili 

WAGOLibMail_02.lib bloki funkcyjne do przesyłania maili 

WagoLibSnmpEx_01.lib bloki funkcyjne do przesyłania trapów SNMP-V1 wraz  

z parametrami typu DWORD i STRING(120)  

(od wersji oprogramowania SW >= 07) 

WagoLibSntp.lib bloki funkcyjne do ustawiania i zastosowania protokołu Simple-

Network-Time (SNTP) 

WagoLibFtp.lib bloki funkcyjne do ustawiania i zastosowania protokołu  

File-Transfer (FTP) 

WAGOLibTerminalDiag.lib bloki funkcyjne do wydawania danych modułów, kanałów i 

diagnostycznych, udostępniających dane diagnostyczne 

 
Pos: 86.29 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betri eb nehmen/In WAGO-I/O-PRO pr ogrammier en/ETH ERNET-Bibli otheken für WAGO- I/O- PRO -  Infor mati on: Beschrei bung Baustei ne, Ver wei s Handbuch @ 9\mod_1282203119147_6.doc @ 64001 @  @ 1  
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Informacja 

 

Dodatkowe informacje 

Szczegółowy opis bloków oraz obsługi oprogramowania jest zawarty w 

pomocy online WAGO-I/O-PRO lub w podręczniku WAGO-I/O-PRO  

na stronie internetowej http://www.wago.com w Dokumentacja  

Oprogramowanie WAGO  WAGO-I/O-PRO  759-333. 

 

Pos: 86.30 /D okumentati on allgemei n/Gli ederungsel emente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 86.31 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betri eb nehmen/In WAGO-I/O-PRO pr ogrammier en/Ei nschränkungen i m Funkti onsumfang @ 4\mod_1240813319046_6.doc @ 31328 @ 2 @ 1 
 

9.3 Ograniczenia zakresu funkcji 

Podstawa WAGO-I/O-PRO, standardowy system programowania CODESYS 

firmy 3S, posiada zintegrowaną wizualizację. Wizualizacja ta, w zależności od 

systemu docelowego sterownika, może być stosowana w wariantach „HMI“, 

„TargetVisu“ i „WebVisu“. 

Sterownik sieciowy wspiera „HMI“ i „WebVisu“. W zależności od wariantu 

istnieją określone ograniczenia. 

Niektóre opcje złożonych obiektów wizualizacji „Alarm“ i „Trend“ są dostępne 

wyłącznie w ustawieniu „HMI“. Dotyczy to na przykład przesyłania maili w 

reakcji na alarm lub nawigacji za pośrednictwem historycznych danych trendu 

oraz ich tworzenia.  

Wizualizacja „WebVisu“ jest zasadniczo - w porównaniu z „HMI“ - ma pewne 

ograniczenia. O ile „HMI“ posiada dostęp do niemal nieograniczonych zasobów 

komputera, to „WebVisu“ musi uwzględnić następujące limity: 

Pos: 86.32 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betri eb nehmen/In WAGO-I/O-PRO pr ogrammier en/Ei nschränkungen i m Funkti onsumfang - Dateisystem 2,0 MB @ 6\mod_1263397984700_6.doc  @ 47954 @  @ 1 
 

System plików (2,0 MB): 

Łączny rozmiar programu PLC, plików wizualizacji, map bitowych, logów, 

plików konfiguracyjnych itp. musi pasować do systemu plików.  

Ilość wolnego miejsca można sprawdzić przez przeglądarkę PLC po 

wprowadzeniu polecenia „fds“ (FreeDiscSpace) 

Pos: 86.33 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betri eb nehmen/In WAGO-I/O-PRO pr ogrammier en/Ei nschränkungen i m Funkti onsumfang - Pr ozessdatenbuffer 16 kB @ 4\mod_1240836025546_6.doc @ 31405 @  @ 1 
 

Bufor danych w obrazie procesu (16 kB): 
WebVisu używa osobnego protokołu do wymiany danych procesu między 

appletem a sterowaniem. Dane procesowe są w czasie transferu kodowane w 

formacie ASCII. Znakiem rozdzielającym wartości w obrazie procesy jest ("|"). 

Tym samym potrzebna ilość miejsca na zmienne danych procesowych zależy nie 

tylko od typu danych, lecz również od samej wartości w obrazie procesu. I tak na 

przykład zmienna typu "WORD" zajmuje między jednym bajtem dla wartości 0..9 

a pięcioma bajtami dla wartości powyżej 10000. Wybrany format pozwala jedynie 

na oszacowanie ilości miejsca potrzebnego na dane procesowe w buforze tych 

danych. W razie przekroczenia tej ilości WebVisu nie będzie pracował 

prawidłowo. 

Pos: 86.34 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betri eb nehmen/In WAGO-I/O-PRO pr ogrammier en/Ei nschränkungen i m Funkti onsumfang - Bausteinanzahl 1023 @ 4\mod_1240836124062_6.doc @ 31413 @  @ 1 
 

Liczba bloków (standardowo 1023): 
Łączny rozmiar programu PLC jest określana między innymi przez maksymalną 

liczbę bloków. Wartość tę można skonfigurować w docelowych ustawieniach 

systemowych. 

Pos: 86.35 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betri eb nehmen/In WAGO-I/O-PRO pr ogrammier en/Ei nschränkungen i m Funkti onsumfang - Rechenl eistung/Prozessorzeit @ 4\mod_1240836481343_6.doc @ 31417 @  @ 1 
 

Moc obliczeniowa/czas procesora: 
Urządzenie Programmierbarer Feldbuscontroller ETHERNET bazuje na systemie 

operacyjnym czasu rzeczywistego z wielozadaniowością i wywłaszczaniem. 

Procesy o wysokim priorytecie, np. program PLC, wywłaszczają procesy o niskim 

priorytecie, jak np. serwer WWW.  

Serwer WWW dostarcza dane procesowe i aplety do wizualizacji WWW.  

Przy konfiguracji zadań należy zwracać uwagę, aby dla wszystkich procesów 
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dostępna była odpowiednia ilość czasu procesora. Opcji otwierania „swobodnej“ 

obsługi tasku (freeheeling) nie można stosować wraz z „WebVisu“, gdyż program 

PLC o wysokim priorytecie wypiera tutaj serwer WWW. Zamiast tego powinno 

się używać opcji wywoływania zadań „cyklicznie“ z wartością realistyczną. 

Przegląd realnych czasów wykonywania wszystkich zadań w WAGO-I/O-PRO 

jest dostarczany przez przeglądarkę PLC na polecenie „tsk“. 

Jeżeli w programie PLC stosowane są funkcje operacyjne, jak np. obsługa 

socketów lub systemu plików, te czasy wykonywania nie zostaną uwzględnione 

przez polecenie „tsk“. 

Pos: 86.36 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betri eb nehmen/In WAGO-I/O-PRO pr ogrammier en/Ei nschränkungen i m Funkti onsumfang - Zähl er CTU @ 4\mod_1240836717125_6.doc @ 31420 @  @ 1 
 

Licznik CTU: 
Licznik CTU pracuje w zakresie wartości od 0 do 32767. 

Pos: 86.37 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betri eb nehmen/In WAGO-I/O-PRO pr ogrammier en/Ei nschränkungen i m Funkti onsumfang - Netzwerkbelas tung @ 4\mod_1240836805390_6.doc @ 31423 @  @ 1 
 

Obciążenie sieci: 
Urządzenie Programmierbarer Feldbuscontroller ETHERNET posiada dokładnie 

jeden CPU, odpowiedzialny zarówno za wykonywanie programu PLC, jak i 

obsługę komunikacji sieciowej. Komunikacja za pośrednictwem ETHERNET 

wymaga, aby przetwarzany był każdy otrzymany telegram, niezależnie od tego, 

dla kogo jest przeznaczony. 

Pos: 86.38 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betri eb nehmen/In WAGO-I/O-PRO pr ogrammier en/Ei nschränkungen i m Funkti onsumfang - Netzwerkbelas tung - Switch Bandbrei te konfigur.  @ 4\mod_1240837094593_6.doc @ 31431 @  @ 1 
 

Wyraźną redukcję obciążenia sieci można uzyskać przez konfigurację 

ograniczenia pasma przenoszenia zintegrowanego modułu switcha lub przez 

zastosowanie zewnętrznego „switcha“ zamiast „hubu“.  

Pos: 86.39 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betri eb nehmen/In WAGO-I/O-PRO pr ogrammier en/Ei nschränkungen i m Funkti onsumfang - Tel egramme ei ndämmen @ 4\mod_1240837954109_6.doc @ 31434 @  @ 1 
 

Telegramy typu broadcast można jednak tłumić tylko u nadawcy lub za pomocą 

konfigurowalnych switchów, posiadających funkcję Broadcast-Limiting. Monitor 

sieciowy, na przykład Wireshark (www.wireshark.org) pozwala na sprawdzenie 

aktualnego obciążenia sieci. 

Pos: 86.40 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betri eb nehmen/In WAGO-I/O-PRO pr ogrammier en/Hinweis: Bandbr eitenbegrenzung nicht zur Erhöhung der Betriebssicher hei t verwenden! @ 4\mod_1240838457046_6.doc @ 31437 @  @ 1 
 

Wskazówka 

 

Nie stosować ograniczania pasma przenoszenia do zwiększenia 

pewności pracy! 

Należy pamiętać, że konfigurowanie ograniczenia pasma przenoszenia w 

systemie zarządzania przez WWW (WBM) pod linkiem „Ethernet“ nie jest 

odpowiednim środkiem do zwiększania pewności pracy „WebVisu“, 

ponieważ telegramy są tym procesie ignorowane lub porzucane. 

 
Pos: 86.41 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betri eb nehmen/In WAGO-I/O-PRO pr ogrammier en/Infor mati on: Anwendungshinweise @ 4\mod_1240838492375_6.doc @ 31440 @  @ 1 
 

Informacja 

 

Dodatkowe informacje 

Ponieważ z wymienionych powyżej powodów nie jest możliwa definicja 

"twardych danych kluczowych", należy przy projektowaniu posługiwać się 

opublikowanymi w Internecie notami aplikacyjnymi. Znajdą tam Państwo 

odpowiednie projekty, pokazujące możliwości wizualizacji WWW. 

Wskazówki te znajdują się na stronie internetowej http://www.wago.com 

Do pobrania  Download Assistent  Filtr: Noty aplikacyjne 

 
Pos: 86.42 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betri eb nehmen/In WAGO-I/O-PRO pr ogrammier en/Ei nschränkungen i m Funkti onsumfang - Hinweis EEPROM  Teil 1 @ 7\mod_1271319786826_6.doc  @ 55134 @  @ 1 
 

http://www.wireshark.org/
http://www.wago.com/
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Wskazówka 

 

Przestrzegać maksymalnych cykli zapisu EEPROM! 

Interfejsy/sterowniki sieciowe zapisują niektóre dane, jak np. adres IP i 

parametry IP w EEPROM, aby były one dostępne po ponownym 

uruchomieniu. Cykle zapisu EEPROM są z reguły ograniczone. Powyżej 

granicy wynoszącej 1 milion cyklów zapisu nie można zapewnić, że dane 

zostaną zapisane. Uszkodzenie EEPROM można rozpoznać dopiero przy 

kolejnym uruchomieniu przez reset oprogramowania lub włączenie 

zasilania.  

Ze względu na błędną sumę kontrolną w EEPROM interfes/sterownik 

sieciowy zawsze rozpoczyna wówczas pracę z parametrami domyślnymi. 

 

EEPROM używane jest przez następujące funkcje: 
 

Pos: 86.43 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betri eb nehmen/In WAGO-I/O-PRO pr ogrammier en/Ei nschränkungen i m Funkti onsumfang - Hinweis EEPROM  Teil 2 ( 341, 841, 352/020- 000, 871, 872, 873) @ 7\mod_1271316284441_6.doc @ 55122 @  @ 1  
 

  • WAGO-I/O-PRO 

 • WagoLibDaylightSaving  SetDaylightSavings 

 • EthernetLib    SetNetworkConfig 

      SetVariables 
 

Pos: 86.44 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betri eb nehmen/In WAGO-I/O-PRO pr ogrammier en/Ei nschränkungen i m Funkti onsumfang - Hinweis EEPROM  Teil 3 ( alle Ethernet-Contr oller) @ 7\mod_1271316220952_6.doc @ 55118 @  @ 1 
 

 • MODBUS 

 • rejestr 0x1035 Time Offset 

 • rejestr 0x100B parametry watchdoga 

 • rejestr 0x1028 konfiguracja sieci 

 • rejestr 0x1036 Daylight Saving 

 • rejestr 0x1037 Modbus Response Delay 

 • rejestr 0x2035 parametry PI 

 • rejestr 0x2043 konfiguracja domyślna 
 

Pos: 86.45 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betri eb nehmen/In WAGO-I/O-PRO pr ogrammier en/Ei nschränkungen i m Funkti onsumfang - Hinweis EEPROM  Teil 4 ( 341, 841, 352/020- 000, 871, 872, 873) @ 7\mod_1271316578247_6.doc @ 55126 @  @ 1  
 

 • Ethernet/IP 

 • klasa 0xF5 

 • klasa 0xF6 

 • klasa 0x64 
 

Pos: 86.46 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betri eb nehmen/In WAGO-I/O-PRO pr ogrammier en/Ei nschränkungen i m Funkti onsumfang - Hinweis EEPROM  Teil 5 ( alle Ethernet-Koppl er/-Contr oller) @ 7\mod_1271316819859_6.doc @ 55130 @  @ 1  
 

 • przydzielanie parametrów 

 • BootP nowe parametry 

 • DHCP nowe parametry 

 • WAGO-MIB dostęp dla zapisu 
 

Pos: 86.47 /D okumentati on allgemei n/Gli ederungsel emente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 86.48 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betri eb nehmen/In WAGO-I/O-PRO pr ogrammier en/Generell e Hi nweise zu den IEC-Tasks  @ 4\mod_1240925127250_6.doc @ 31826 @ 2 @ 1 
 

9.4 Generalne wskazówki dotyczące zadań IEC  

Przy programowaniu zadań IEC należy przestrzegać następujących wskazówek: 

Wskazówka 

 

Stosować różne priorytety dla zadań IEC! 

Zadaniom IEC należy przydzielić (w WAGO-I/O-PRO w zakładce 

Resources > Task Configuration) różne priorytety, w przeciwnym razie 

przy kompilacji programu użytkowego pojawi się komunikat błędu. 

 Przerwanie zadań IEC jest możliwe przez zadania o wyższym 

priorytecie! 

Bieżące zadanie IEC można w trakcie wykonywania przerwać zadaniami o 

wyższym priorytecie. Wykonywanie przerwanego zadania zostanie podjęte 

dopiero wówczas, gdy nie ma już do wykonania żadnych zadań o wyższym 

priorytecie. 

 Zafałszowanie zmiennych w nachodzących na siebie obszarach obrazu 

procesu! 

Jeżeli w obrazie procesu jest stosowanych kilka zmiennych 

wejściowych/wyjściowych o tych samych lub nachodzących na siebie 

adresach, wartości zmiennych wejściowych i wyjściowych mogą się 

zmienić w czasie wykonywania zadania IEC! 

 
Pos: 86.49 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betri eb nehmen/In WAGO-I/O-PRO pr ogrammier en/Generell e Hi nweise zu den IEC-Tasks  - Freil aufende Tasks werden nach j edem Task-Zykl us angeh. @ 4\mod_1240925581328_6.doc @ 31880 @  @ 1  
 

 

 

W przypadku zadań swobodnych przestrzegać czasu oczekiwania! 

Zadania swobodne są zatrzymywane po każdym cyklu zadania na połowę 

czasu, jaki potrzebuje zadanie (na min. 1 ms).  

Następnie ponownie rozpoczyna się ich wykonywanie.  

Przykład:  1. zadanie 4 ms  czas oczekiwania 2 ms 

  2. zadanie 2 ms  czas oczekiwania 1 ms 

 
Pos: 86.50 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betri eb nehmen/In WAGO-I/O-PRO pr ogrammier en/Generell e Hi nweise zu den IEC-Tasks  - DefaultTask, zyklische Tasks  mit akti vem Watchdog @ 8\mod_1275479235303_6.doc @ 57358 @  @ 1 
 

 

 

Zadanie domyślne jest tworzone standardowo! 

Nawet, jeżeli w WAGO-I/O-PRO w zakładce Resources > Task 

Configuration użytkownik nie utworzy zadania, automatycznie tworzone 

jest swobodne „DefaultTask“.  

Należy pamiętać, aby nie stosować dla zadań takich samych nazw. 
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 Dla zadań cyklicznych przestrzegać czułości watchdoga! 

Czułość watchdoga informuje o tym, przy jakiej ilości przekroczeń czasu 

watchdoga zostanie wyzwolone zdarzenie. Czułość ustawia się w WAGO-

I/O-PRO w zakładce Resources > Task Configuration dla zadań 

cyklicznych. Czułość wynosząca 0 lub 1 oznacza to samo i powoduje, że w 

przypadku jednorazowego przekroczenia czasu watchdoga wyzwalane jest 

zdarzenie watchdoga.  

W przypadku czułości na poziomie 2, zdarzenie watchdoga jest wyzwalane, 

jeżeli w dwóch następujących po sobie cyklach zadań zostanie przekroczony 

czas watchdoga. 
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Dla zadań cyklicznych z aktywnym watchdogiem obowiązuje zasada: 
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Wskazówka 

 

Wskazówki dotyczące ustawiania watchdoga! 

Dla każdego utworzonego zadania można aktywować watchdog, nadzorujący czas 

wykonywania danego zadania. 

Jeżeli czas przebiegu zadania przekroczy zadany czas watchdoga (np. t#200 ms), to 

występuje wywołanie watchdoga. 

System zatrzymuje program IEC i zgłasza błąd. 

 

Ilustracja 59: Czas przebiegu watchdoga mniejszy od czasu przebiegu zadania 

 

Jeżeli ustawiony czas watchdoga jest większy od częstotliwości wywoływania zadania, w 

każdym interwale wywoływania uruchamiany jest watchdog. 

 

Ilustracja 60: Czas przebiegu watchdoga większy od częstotliwości wywoływania zadania 
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Pos: 86.51 /D okumentati on allgemei n/Gli ederungsel emente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc @ 21808 @  @ 1 
 

 
Pos: 86.52 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betri eb nehmen/In WAGO-I/O-PRO pr ogrammier en/Generell e Hi nweise zu den IEC-Tasks  - keine zyklischen Tasks mit  Aufr ufinter vall > 30 min möglich @ 4\mod_1240926230296_6.doc  @ 31910 @  @ 1  
 

Dla zadań cyklicznych obowiązuje zasada: 

Wskazówka 

 

Nie są możliwe zadania cykliczne o częstotliwości wywoływania > 30 

min! 

Zadania cykliczne o częstotliwości wywołania większej niż 30 minut nie są 

możliwe. 

 

Pos: 86.53 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betri eb nehmen/In WAGO-I/O-PRO pr ogrammier en/Ablaufschema ei ner  IEC-Task @ 4\mod_1240983766218_6.doc  @ 31948 @ 3 @ 1 
 

9.4.1 Schemat przebiegu zadania IEC 

1. Określenie czasu systemowego (tStart) 

2. Jeżeli od ostatniego zapisu na wyjściach nie odbył się jeszcze żaden 

kompletny cykl magistrali systemowej  

 Oczekiwanie na koniec następnego cyklu magistrali systemowej 

3. Odczyt wejścia i wyjść z obrazu procesu 

4. Jeżeli została uruchomiona aplikacja użytkowa 

 Wykonywanie kodu programowego tego zadania 

5. Zapis wyjścia w obrazie procesu 

6. Określenie czasu systemowego (tEnd) 

 tEnd - tStart = czas przebiegu zadania IEC 

Pos: 86.54 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betri eb nehmen/In WAGO-I/O-PRO pr ogrammier en/Die wichtigsten Task-Pri oritäten i m Ü ber blick - Ü berschrif t 3 @ 4\mod_1240984052500_6.doc @ 31951 @ 3 @ 1 
 

9.4.2 Przegląd najważniejszych priorytetów zadań 
Pos: 86.55 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betri eb nehmen/In WAGO-I/O-PRO pr ogrammier en/Die wichtigsten Task-Pri oritäten i m Ü ber blick - Task- Prioritäten ( 750- 8xx) @ 4\mod_1240987211812_6.doc @ 31994 @  @ 1 
 

Tabela 48: Wykonywanie zadań 

zadanie ważność wykonania 

zadanie magistrali systemowej, 

zadanie sieci obiektowej 

ma priorytet przed wszystkimi innymi 

normalne zadanie za zadaniami magistrali systemowej i sieci 

obiektowej 

PLC-Comm-Task za normalnymi zadaniami 

background-task (zadanie w tle) za PLC-Comm-Tasks 

 
Pos: 86.56 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betri eb nehmen/In WAGO-I/O-PRO pr ogrammier en/Die wichtigsten Task-Pri oritäten i m Ü ber blick - Klemmenbus-Task/Feldbus-Task (Intern) ( 750-8xx)  @ 4\mod_1240986465328_6.doc  @ 31983 @  @ 1 
 

Zadanie magistrali systemowej/sieci obiektowej (wewnętrzne) 

Zadanie magistrali systemowej jest zadaniem wewnętrznym, które cyklicznie 

tworzy obraz procesu na podstawie danych z modułów wejść i wyjść. 

Zadania sieci obiektowej są sterowane zdarzeniowo i wywoływane są tylko w 

czasie komunikacji przez sieć obiektową (MODBUS/Ethernet/IP).  

Pos: 86.57 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betri eb nehmen/In WAGO-I/O-PRO pr ogrammier en/Die wichtigsten Task-Pri oritäten i m Ü ber blick - N or mal e Task, PLC-Comm-Task, Background-Task @ 4\mod_1240986684796_6.doc  @ 31987 @  @ 1  
 

Normalne zadania (ustawiane w CODESYS priorytety zadań IEC 1-10) 

Zadania IEC o tym priorytecie mogą być przerywane przez zadanie magistrali 

systemowej. Dlatego w częstotliwości wywoływania zadania należy uwzględnić 
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konfigurację modułów oraz komunikację przez sieć obiektową przy aktywnym 

watchdogu. 

PLC-Comm-Task (wewnętrzne) 
PLC-Comm-Task jest aktywne po zalogowaniu i odpowiada za komunikację  

z gatewayem WAGO-I/O-PRO. 

Background-task (ustawiane w CODESYS priorytety zadań IEC 11-31) 
Wszystkie wewnętrzne zadania mają priorytet wyższy od IEC-background-tasks. 

Dlatego najlepiej używać ich do wykonywania zadań długotrwałych i 

niekrytycznych czasowo, na przykład wywoływania funkcji SysLibFile.lib. 

Pos: 86.58 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betri eb nehmen/In WAGO-I/O-PRO pr ogrammier en/Infor mati on: Beschrei bung zu dem Pr ogrammiertool WAGO-I/O-PR O @ 4\mod_1240987323640_6.doc @ 31997 @  @ 1 
 

Informacja 

 

Dodatkowe informacje 

Szczegółowy opis narzędzia programowania WAGO-I/O-PRO znajduje się 

w podręczniku WAGO-I/O-PRO na stronie internetowej 

http://www.wago.com  Dokumentacja  Oprogramowanie WAGO  

WAGO-I/O-PRO  759-333. 

 

Pos: 86.59 /D okumentati on allgemei n/Gli ederungsel emente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc @ 21808 @  @ 1 
 

  

http://www.wago.com/
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Pos: 86.60 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betri eb nehmen/In WAGO-I/O-PRO pr ogrammier en/Sys temereig nisse @ 4\mod_1241096393312_6.doc @ 32135 @ 23 @ 1 
 

9.5 Zdarzenia systemowe 

Nie tylko zadanie (task), ale również zdarzenie systemowe (event) może 

spowodować rozpoczęcie wykonywania modułu (programu) w projekcie. 

Stosowane w tym celu zdarzenia systemowe zależą od systemu docelowego 

(targetu). Składają się one z listy wspieranych standardowych zdarzeń 

systemowych układu sterowania i ewentualnie dodanych zdarzeń specyficznych 

dla urządzenia.  

Możliwe zdarzenia to na przykład: „Stop“, „Start“, „Online Change“.  

Pełna lista zdarzeń jest umieszczona w WAGO-I/O-PRO.  

9.5.1 Aktywacja/dezaktywacja zdarzeń systemowych 

1. Otworzyć w WAGO-I/O-PRO zakładkę Resources > Task Configuration 

> System events (patrz następna ilustracja). 

2. Aby moduł mógł zostać wywołany przez zdarzenie, należy aktywować 

żądane wpisy przez postawienie haczyka w odpowiednim polu. 

3. Pole dezaktywuje się przez usunięcie haczyka kliknięciem myszki. 

  

Ilustracja 61: Aktywacja/dezaktywacja zdarzeń systemowych  

 

Informacja 

 

Dodatkowe informacje 

Szczegółowe przyporządkowanie zdarzeń systemowych do wywoływanych 

bloków funkcyjnych znajduje się w podręczniku WAGO-I/O-PRO na 

stronie internetowej http://www.wago.com  Dokumentacja  

Oprogramowanie WAGO  WAGO-I/O-PRO  759-333 

 

Pos: 86.61 /D okumentati on allgemei n/Gli ederungsel emente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc @ 21808 @  @ 1 
 

  

http://www.wago.com/
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Pos: 86.48 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betri eb nehmen/In WAGO-I/O-PRO pr ogrammier en/Generell e Hi nweise zu den IEC-Tasks  @ 4\mod_1240925127250_6.doc @ 31826 @ 2 @ 1  
 

9.6 Przenoszenie programu IEC na sterownik 

Sporządzoną aplikację IEC-61131 można przenieść z komputera do sterownika na 

dwa sposoby (patrz kolejny rozdział): 

• przesłać bezpośrednio przez złącze szeregowe RS-232 

• przesłać za pomocą TCP/IP przez sieć obiektową 

 

Dla dokonania transmisji konieczne są odpowiednie drivery komunikacyjne, które 

można załadować i skonfigurować w WAGO-I/O-PRO. 

Wskazówka 

 

Dostosować parametry komunikacyjne drivera! 

Przy wyborze drivera należy zwrócić uwagę na prawidłowe ustawienia i 

modyfikacje parametrów komunikacyjnych (patrz opis poniżej). 

Wskazówka 

 

„Reset“ i „Start“ jest konieczny do ustawienia wyjść fizycznych!  

Wartości inicjalizacyjne dla wyjść fizycznych nie są ustawiane 

bezpośrednio po pobraniu. W celu ustawienia wartości, w pasku menu 

WAGO-I/O-PRO należy wybrać Online > Reset, a następnie Online > 

Start. 

Wskazówka 

 

Zatrzymać aplikację przed stworzeniem dużych projektów 

bootujących! 

Przed utworzeniem bardzo dużego projektu bootującego należy zatrzymać 

aplikację WAGO-I/O-PRO za pomocą polecenia Online > Stop, w 

przeciwnym razie magistrala systemowa może zostać zatrzymana. Po 

utworzeniu projektu bootującego uruchomić aplikację. 

 
Pos: 86.63 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/In Betri eb nehmen/In WAGO-I/O-PRO pr ogrammier en/IEC- Programm auf den Contr oller übertrag en - Hinweis: Handli ng persistenter Daten beei nflusst den @ 9\mod_1282205726124_6.doc  @ 64010 @  @ 1  
 

Wskazówka 

 

Obsługa danych typu "persistent" ma wpływ na uruchomienie 

programu! 

W zależności od typu zmiennej, liczby i rozmiaru danych persistent oraz ich 

kombinacji, np. w modułach funkcyjnych, obsługa danych stałych może 

opóźnić uruchomienie programu ze względu na przedłużenie fazy inicjacji.  
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Informacja 

 

Dodatkowe informacje 

Poniższy opis dostarcza najważniejszych informacji. Opis instalacji 

brakujących driverów i oprogramowania WAGO-I/O-PRO znajduje się w 

podręczniku WAGO-I/O-PRO i na stronie http://www.wago.com  

Dokumentacja  Oprogramowanie WAGO  WAGO-I/O-PRO  759-

333 
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9.6.1 Transfer aplikacji przez interfejs szeregowy 

Wskazówka 

 

Położenie przełącznika trybu pracy przy dostępie do sterownika! 

Aby mieć dostęp do sterownika sieciowego, przełącznik trybu pracy 

znajdujący się pod klapką, obok złącza serwisowego, musi być ustawiony w 

położeniu środkowym lub górnym. 

W celu nawiązania połączenia fizycznego poprzez złącze serwisowe należy 

posłużyć się przewodem konfiguracyjnym WAGO. Wchodzi on w zakres dostawy 

oprogramowania WAGO-I/O-PRO (nr art.: 759-333) lub można go zakupić 

osobno w ramach akcesoriów po podaniu nr katalogowego 750-920.  
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UWAGA 

 

Przewodu konfiguracyjnego 750-920 nie wkładać pod napięciem! 

Aby nie uszkodzić interfeju komunikacyjnego, przewodu konfiguracyjnego 

750-920 nie wolno wkładać pod napięciem! 

Sterownik sieciowy musi zostać uprzednio odłączony od napięcia! 
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1. Sprawdzić, czy przełącznik trybu pracy znajduje się w położeniu 

środkowym lub górnym. 

Jeżeli tak nie jest, należy ustawić przełącznik trybu pracy w położeniu 

środkowym lub górnym. 

2. Za pomocą przewodu konfiguracyjnego WAGO połączyć złącze COM PC 

klienta ze złączem serwisowym sterownika sieciowego.  

Dla zapewnienia szeregowego transferu danych konieczny jest driver 

komunikacyjny. Driver ten oraz sposób jego parametryzacji znajduje się w 

WAGO-I/O-PRO w oknie dialogowym „Parametry komunikacyjne“: 

 3. Uruchomić oprogramowanie WAGO-I/O-PRO w menu Start > Programy 

> WAGO Software > WAGO-I/O-PRO. 

4. W menu Online wybrać podpunkt Communications Parameters. 

Zostanie otwarte okno „Communications Parameters“. Po lewej stronie okna 

dialogowego wyświetlane są kanały aktualnie połączonych gatewayów, a poniżej 

zainstalowane właśnie drivery.  

W ustawieniu podstawowym w tym oknie dialogowym nie ma żadnych 

parametrów. 

5. Proszę kliknąć na New..., w celu utworzenia nowego połączenia i 

przydzielić nazwę, np. połączenie RS-232. 
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Ilustracja 62: Okno dialogowe „Communications Parameters“, tworzenie nowego 

połączenia 

6. W celu skonfigurowania połączenia szeregowego między komputerem a 

sterownikiem sieciowym, po prawej stronie okna dialogowego w oknie 

wyboru zaznaczyć wybrany driver Serial (RS-232) – 3S Serial RS-232 

driver. 

W środkowym oknie dialogowym widoczne są następujące parametry 

standardowe: 

• Port:    COM1 

• Baudrate:    19200 

• Parity:    Even 

• Stop-bits:    1 

• Motorola byteorder:  No 

 

7. Wartość tych parametrów można zmieniać, klikając na każdą z nich, a 

następnie edytując ją. 

8. Potwierdzić przyciskiem OK. 

Interfejs RS-232 jest teraz skonfigurowany do transferu aplikacji. 
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9. W celu nawiązania połączenia ze sterownikiem sieciowym, w menu Online 

należy kliknąć na Login. 

Przez zalogowanie zostaje włączony tryb online dla sterownika sieciowego i nie 

można już wywołać parametrów komunikacyjnych. 

Dopóki w sterowniku sieciowym nie ma żadnego programu, pojawia się okno z 

pytaniem, czy ma zostać załadowany program.  

10. Aby załadować aktualny program, należy potwierdzić przyciskiem Tak. 

11. Kliknąć w menu Online na Create boot project. 
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W ten sposób, skompilowany program zostanie wykonany również po ponownym 

uruchomieniu sterownika lub w razie awarii zasilania. 

12. Gdy program jest załadowany, można rozpocząć wykonywanie programu 

wybierając z menu Online punkt menu Start. 

Polecenie to powoduje rozpoczęcie wykonywania programu w układzie 

sterowania lub symulacji.  

Po prawej stronie paska statusu wyświetlane jest „ONLINE“ i „RUN“. 

13. W celu zakończenia trybu online należy w menu Online kliknąć na punkt 

menu Logout. 
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9.6.2 Transfer aplikacji przez sieć obiektową za pomocą sieci 
ETHERNET 

Połączenie fizyczne pomiędzy komputerem a sterownikiem sieciowym nawiązuje 

się przy pomocy przewodu sieci obiektowej. 

W celu transferu danych konieczny jest odpowiedni driver komunikacyjny. 

Drivery i ich parametry znajdują się WAGO-I/O-PRO w oknie dialogowym 

„Communication Parameters“. 

Wskazówka 

 

Sterownik sieciowy dla celów dostępu potrzebuje adresu IP! 

Aby uzyskać dostęp do sterownika sieciowego, musi on posiadać adres IP. 

Przełącznik trybu pracy znajdujący się pod klapką, obok złącza 

serwisowego, musi być ustawiony w położeniu środkowym lub górnym. 

1. Uruchomić oprogramowanie WAGO-I/O-PRO w menu Start > Programy 

> WAGO Software > WAGO-I/O-PRO. 

2. W menu Online wybrać podpunkt Communications Parameters. 

Zostanie otwarte okno „Parametry komunikacji“. Po lewej stronie okna 

dialogowego wyświetlane są kanały aktualnie połączonych gatewayów, a poniżej 

zainstalowane właśnie drivery.  

W ustawieniu podstawowym w tym oknie dialogowym nie ma żadnych 

parametrów. 

3. Proszę kliknąć na New..., w celu utworzenia nowego połączenia i 

przydzielić nazwę, np. połączenie Tcp/Ip. 

4. W celu skonfigurowania połączenia między komputerem a sterownikiem 

sieciowym przez ETHERNET, po prawej stronie okna dialogowego w oknie 

wyboru zaznaczyć wybrany driver TCP/IP.  

Proszę używać nowej wersji sterownika Tcp/Ip (3S Tcp/Ip driver). 

W środkowym oknie dialogowym widoczne są następujące parametry 

standardowe: 

• Address:    adres IP sterownika sieciowego 

• Port:    2455 

• Motorola byteorder: No  

• Debug level:   16#0000 

 

5. Wartość tych parametrów można zmieniać, klikając na każdą z nich, a 

następnie edytując ją. 

6. Potwierdzić przyciskiem OK. 

Interfejs TCP/IP jest teraz skonfigurowany do transferu aplikacji. 
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7. W celu nawiązania połączenia ze sterownikiem sieciowym, w menu Online 

należy kliknąć na Login. 

Przez zalogowanie zostaje włączony tryb online dla sterownika sieciowego i nie 

można już wywołać parametrów komunikacyjnych. 

Dopóki w sterowniku sieciowym nie ma żadnego programu, pojawia się okno z 

pytaniem, czy ma zostać załadowany program.  

8. Aby załadować aktualny program, należy potwierdzić przyciskiem Yes. 

9. Kliknąć w menu Online na Create boot project. 

W ten sposób, skompilowany program zostanie wykonany również po ponownym 

uruchomieniu sterownika lub w razie awarii zasilania. 

10. Gdy program jest załadowany, można rozpocząć wykonywanie programu 

wybierając z menu Online punkt menu Start. 

Polecenie to powoduje rozpoczęcie wykonywania programu w układzie 

sterowania lub symulacji.  

Po prawej stronie paska statusu wyświetlane jest „ONLINE“ i „PRACUJE“. 

11. W celu zakończenia trybu online należy w menu Online kliknąć na punkt 

menu Logout. 
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10 Konfiguracja w systemie zarządzania przez 
WWW (WBM) 

W celu konfiguracji i zarządzania systemem do dyspozycji jest wewnętrzny 

system plików oraz zintegrowany serwer WWW, określany mianem systemu 

zarządzania przez WWW, w skrócie WBM. 

Na zapisanych wewnętrznie stronach HTML otrzymuje się możliwe do 

odczytania informacje na temat konfiguracji i statusu węzła sieciowego. Poza tym 

zmienia się tutaj również konfigurację urządzenia. 

Ponadto za pomocą zaimplementowanego systemu plików można również 

przechowywać własne strony HTML. 

Wskazówka 

 

Po zmianach konfiguracji należy zawsze wykonać restart! 

Aby zmienione ustawienia konfiguracyjne zostały zastosowane, po 

wprowadzeniu zmian należy zawsze restartować system. 

 

1. Aby otworzyć WBM, należy otworzyć przeglądarkę internetową (np. 

Microsoft Internet-Explorer lub Mozilla Firefox). 

2. W pasku adresu należy wprowadzić adres IP interfejsu/sterownika 

sieciowego (standardowo 192.168.1.1 lub jak skonfigurowano uprzednio). 

3. Potwierdzić naciskając [Enter]. 

Zostanie wyświetlona strona startowa WBM. 

4. W lewym pasku nawigacji kliknąć na wybraną stronę HTML. 

Pojawi się okno dialogowe. 

5. W oknie tym należy wprowadzić swój login oraz hasło (standardowo: User 

= „admin“, hasło = „wago“ lub: User = „user“, hasło = „user“). 

Zostanie otwarta odpowiednia strona HTML. 

6. Wprowadzić żądane ustawienia. 

7. Wprowadzone zmiany potwierdzić kliknięciem na [SUBMIT] lub porzucić 

przez kliknięcie na [UNDO]. 

8. Aby ustawienia zostały zastosowane, należy przeprowadzić restart. 
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10.1 Informacja 

Na stronie WBM „Information“ znajduje się zestawienie wszystkich ważnych 

informacji na temat interfejsu/sterownika sieciowego.  
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Ilustracja 63: Strona WBM „Information“ 
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Tabela 49: Strona WBM „Information“ 

coupler details 

parametr wartość 

standardowa 

wartość (przykład) opis 

order number 750-880, 750-

880/025-000, 750-

880/025-001 

750-880, 750-

880/025-000, 750-

880/025-001 

numer katalogowy 

mac address 0030DEXXXXXX 0030DE000006 adres MAC sprzętu 

firmware 

revision 

kk.ff.bb (rr) 2009-01-01 (00) numer kontrolny firmware'u 

(kk = kompatybilność, ff = 

funkcjonalność bb = bugfix, rr = 

rewizja) 

actual network settings 

parametr wartość 

standardowa 

wartość (przykład) opis 

IP address 192.168.1.1 192.168.1.80 adres IP 

Subnet mask 255.255.255.0 255255255240 maska podsieci 

Gateway 0.0.0.0 192.168.1.251 brama sieciowa 

Hostname ___  ___ nazwa hosta (tu nie jest nadawana) 

Domainname ___  ___ nazwa domeny (tu nie jest 

nadawana) 
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(S)NTP-Server 0.0.0.0 0.0.0.0 adres serwera (S)NTP 
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DNS-Server 1 0.0.0.0 0.0.0.0 adres pierwszego serwera DNS 

DNS-Server 2 0.0.0.0 0.0.0.0 adres drugiego serwera DNS 

module status 

parametr wartość 

standardowa 

wartość (przykład) opis 

State Modbus 

Watchdog 

Disabled Disabled status watchdoga Modbus 

Error code 0  10  kod błędu 

Error argument 0  5  argument błędu 

Error description Coupler running, OK Missmatch in 

CoDeSys IO-

configuration 

opis błędu 
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10.2 Ethernet 

Na stronie „Ethernet“ można skonfigurować prędkość transferu oraz ograniczenie 

pasma przenoszenia dla komunikacji ETHERNET. 
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Ilustracja 64: Strona WBM „Ethernet“ 
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Tabela 50: Strona WBM „Ethernet“ 

Phy Configuration 

parametr Default value opis 

Enable Port  
 aktywacja portu 1, portu 2 

 dezaktywacja portu1, portu2 

Enable autonegotiation  

 aktywacja autonegocjacji 

Tryb transferu ETHERNET jest automatycznie 

dostosowywany do partnera komunikacyjnego. 

 dezaktywacja autonegocjacji 

  10 MBit Half Duplex 

  10 MBit Full Duplex 

100 MBit Half Duplex 

100 MBit Full Duplex  

 

 
 
 

Wybór stałego trybu transmisji ETHERNET 10/ 100 

MBit half duplex/full duplex. 
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Chip Configuration 

parametr Default value opis 

Fast Aging  

 aktywacja Fast Aging 

Fast Aging pozwala na szybsze porzucenie cache 

w adresach MAC w przełączniku. 

może to być konieczne w razie budowania 

systemu redundantnego (np. przy użyciu 

sieci Jet-Ring lub porównywalnej 

techniki. 

 dezaktywacja Fast Aging 

Misc. Configuration 

parametr 
port 

opis 
1 2 

In- 

ternal 

Input Limit Rate 
No Limit 
 

Input-Limit-Rate ogranicza komunikację sieciową przy 

odbiorze. Prędkość jest podawana w megabajtach lub 

kilobajtach na sekundę. W razie przekroczenia tego 

ograniczenia pakiety nie zostaną odebrane. 

Output Limit Rate 
No Limit 
 

Output-Limit-Rate ogranicza komunikację sieciową 

przy wysyłaniu. Prędkość jest podawana w 

megabajtach lub kilobajtach na sekundę. W razie 

przekroczenia tego ograniczenia pakiety nie zostaną 

przesłane. 

Tabela 50: Strona WBM „Ethernet“ 

Phy Configuration 

parametr Default value opis 

Enable Port  
 aktywacja portu 1, portu 2 

 dezaktywacja portu1, portu2 

Enable autonegotiation  

 aktywacja autonegocjacji 

Tryb transferu ETHERNET jest automatycznie 

dostosowywany do partnera komunikacyjnego. 

 dezaktywacja autonegocjacji 

  10 MBit Half Duplex 

  10 MBit Full Duplex 

100 MBit Half Duplex 

100 MBit Full Duplex  

 

 
 
 

Wybór stałego trybu transmisji ETHERNET 10/ 100 

MBit half duplex/full duplex. 
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BC protection    

 Broadcast-Protection ogranicza liczbę telegramów 

Broadcast na jednostkę czasową. W razie 

włączenia ochrony, pakiety Broadcast będą przy 

100 MBit ograniczone do 8 pakietów na 10 ms a 

przy 10 MBit do 8 pakietów na 100 ms. W razie 

przekroczenia tego ograniczenia pakiety nie będą 

transferowane. 

 Broadcast-Protection nieaktywna 
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Port Mirror    

 aktywacja mirroringu portu 

Port mirroring służy do diagnostyki sieci. Pakiety 

jednego portu (Mirror Port) są tu zapisywane na 

innym porcie (Sniffer Port). 

 dezaktywacja mirroringu portu 

Sniffer Port    
wybór portu sniffer, na którym będzie zapisany port 

mirror 

Mirror Port    
wybór portu mirror, który ma być zapisany na porcie 

sniffer 
 

Pos: 88.14 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Web-based Manag ement- System/Seite Ethernet/Ether net - Tabelle Teil 3 (MTU  mit Hi nweis) ( 352, 880, 881, 882, 884) @ 8\mod_1280405988823_6.doc @ 61573 @  @ 1 
 

Ethernet MTU 1500 

maksymalny rozmiar pakietu protokołu, który może 

zostać przeniesiony bez fragmentowania („Maximum 

Transmission Unit“ - MTU) 

 

 

 

 

Chip Configuration 

parametr Default value opis 

Fast Aging  

 aktywacja Fast Aging 

Fast Aging pozwala na szybsze porzucenie cache 

w adresach MAC w przełączniku. 

może to być konieczne w razie budowania 

systemu redundantnego (np. przy użyciu 

sieci Jet-Ring lub porównywalnej 

techniki. 

 dezaktywacja Fast Aging 

Misc. Configuration 

parametr 
port 

opis 
1 2 

In- 

ternal 

Input Limit Rate 
No Limit 
 

Input-Limit-Rate ogranicza komunikację sieciową przy 

odbiorze. Prędkość jest podawana w megabajtach lub 

kilobajtach na sekundę. W razie przekroczenia tego 

ograniczenia pakiety nie zostaną odebrane. 

Output Limit Rate 
No Limit 
 

Output-Limit-Rate ogranicza komunikację sieciową 

przy wysyłaniu. Prędkość jest podawana w 

megabajtach lub kilobajtach na sekundę. W razie 

przekroczenia tego ograniczenia pakiety nie zostaną 

przesłane. 
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Wskazówka 

 

Wartość MTU ustawiać tylko dla fragmentowania! 

Wartość dla MTU, tzn. maksymalną wielkość pakietu ustaloną między 

klientem a serwerem, należy ustawiać na odpowiednią wartość tylko 

wówczas, gdy używany jest protokół tunelujący (np. VPN) do komunikacji 

ETHERNET i pakiety muszą być fragmentowane. 

Nastawa tej wartości jest niezależna od wybranego trybu transferu. 

 
Pos: 88.15 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Web-based Manag ement- System/Seite Ethernet/Hi nweis : ETHERN ET-Übertr agungsmodus  korr ekt konfigurier en! (zu " Enabl e autonegati ati on") 881, 882,. . @ 8\mod_1280406054684_6.doc @ 61576 @  @ 1  
 

Wskazówka 

 

Tryb transmisji ETHERNET należy skonfigurować poprawnie! 

Nieprawidłowa konfiguracja trybu transmisji ETHERNET może 

spowodować utratę połączenia, niedostateczną wydajność sieci lub 

nieprawidłowe zachowanie się interfejsu/sterownika sieciowego. 
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Pos: 88.17 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Web-based Manag ement- System/Seite TCP/IP/TCP/IP - Ei nlei tung @ 4\mod_1242383515859_6.doc @ 33197 @ 2 @ 1 
 

10.3 TCP/IP 

Na stronie internetowej„TCP/IP“ można skonfigurować adresowanie sieci oraz 

identyfikację sieci. 

Pos: 88.18 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Web-based Manag ement- System/Seite TCP/IP/TCP/IP - Bil d (750-880)  @ 6\mod_1264769754409_6.doc  @ 49015 @  @ 1 
 

 

Ilustracja 65: Strona WBM „TCP/IP“ 

Pos: 88.19 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Web-based Manag ement- System/Seite TCP/IP/TCP/IP - Tabelle Teil 1 @ 4\mod_1242383723093_6.doc @ 33220 @  @ 1 
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Tabela 51: Strona WBM „TCP/IP“ 

Configuration Data 

parametr wartość 

standardowa 

wartość 

(przykład) 

opis 

IP-Address 192.168.1.0 192.168.1.180 wpisywanie adresu IP 

Subnet Mask 255.255.255.0  255.255.255.0 wpisywanie maski podsieci 

Gateway 0.0.0.0 0.0.0.0 wpisywanie bramy sieciowej 

Hostname 0030DEXXX

XXX 

0030DE026005 wpisywanie nazwy hosta 

Domain name   wpisywanie nazwy domeny 

DNS-Server1 0.0.0.0  0.0.0.0 wpisywanie adresu IP pierwszego serwera 

DNS 

DNS-Server2 0.0.0.0 0.0.0.0 wpisywanie adresu IP drugiego serwera 

DNS  
 

Pos: 88.20 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Web-based Manag ement- System/Seite TCP/IP/TCP/IP - Tabelle, Zeile Switch-IP- Adr esse (750-352, -880, - 881) @ 7\mod_1275317154555_6.doc @ 57227 @  @ 1 
 

Switch IP-Address 192.168.1 192.168.5 adres sieciowy do konfiguracji adresu IP 

za pomocą przełącznika DIP 
 

Pos: 88.21 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Web-based Manag ement- System/Seite TCP/IP/TCP/IP - Tabelle Teil 2 @ 7\mod_1275317026238_6.doc @ 57224 @  @ 1 
 

(S)NTP-Server 0.0.0.0 0.0.0.0 wpisywanie adresu IP serwera (S)NTP 

SNTP Update Time 

(sec. max. 65535)  
0 0 

wpisywanie czasu oczekiwania między 

dwoma żądaniami klienta SNTP, po 

którym serwer (S)NTP wysyła żądanie o 

czas sieciowy 
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Pos: 88.23 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Web-based Manag ement- System/Seite Port/Port  - Ei nleitung @ 4\mod_1242385203187_6.doc  @ 33223 @ 2 @ 1 
 

10.4 Port 

Na stronie HTML „Port“ aktywuje się i dezaktywuje usługi dostępne za 

pośrednictwem protokołu IP. 

Pos: 88.24 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Web-based Manag ement- System/Seite Port/Port  - Bil d (750-880) @ 6\mod_1264683394287_6.doc  @ 48880 @  @ 1 
 

 

Ilustracja 66: Strona WBM „Port“  

 

 

 

 

Pos: 88.25 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Web-based Manag ement- System/Seite Port/Port  - Tabelle ( 750-880, - 881, -882 -352, -873) Teil 1 @ 8\mod_1279004143276_6.doc  @ 59697 @  @ 1 
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Tabela 52: Strona WBM „Port“  

Port Settings 

parametr wartość 

standardowa 

opis 

FTP (port 21) Enabled  
 aktywacja „File Transfer Protocol“ 

 dezaktywacja „File Transfer Protocol“ 
 

Pos: 88.26 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Web-based Manag ement- System/Seite Port/Port  - Tabelle ( 750-880, - 881, -871) Teil 2 @ 8\mod_1279004174774_6.doc @ 59701 @  @ 1 
 

SNTP (port 123) Enabled  

 aktywacja „Simple Network Time Protocol“ 

 dezaktywacja „Simple Network Time 

Protocol“ 
 

Pos: 88.27 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Web-based Manag ement- System/Seite Port/Port  - Tabelle ( 750-880, - 881, -352) Teil 3 @ 8\mod_1279004198460_6.doc @ 59705 @  @ 1 
 

HTTP (port 80) Enabled  

 aktywacja „Hypertext Transfer Protocol“ 

 dezaktywacja „Hypertext Transfer 

Protocol“ 

SNMP (port 161, 162) Enabled  

 aktywacja „Simple Network Management 

Protocol“ 

 dezaktywacja „Simple Network 

Management Protocol“  

Ethernet IP (port TCP 44818, 

                    port UDP 2222) 
Enabled  

 aktywacja protokołu ETHERNET/IP 

 dezaktywacja protokołu ETHERNET/IP 

Modbus UDP (port 502) Enabled  
 aktywacja protokołu MODBUS/UDP 

 dezaktywacja protokołu MODBUS/UTP 

Modbus TCP (port 502) Enabled  
 aktywacja protokołu MODBUS/TCP 

 dezaktywacja protokołu MODBUS/TCP 

WAGO Services (port 6626) Enabled  
 aktywacja WAGO Services 

 dezaktywacja WAGO Services 
 

Pos: 88.28 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Web-based Manag ement- System/Seite Port/Port  - Tabelle ( 750-880, - 881, -882, -873) Teil 4 @ 8\mod_1279004202241_6.doc  @ 59709 @  @ 1 
 

CODESYS (port 2455) Enabled  
 aktywacja CODESYS 

 dezaktywacja CODESYS 
 

Pos: 88.29 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Web-based Manag ement- System/Seite Port/Port  - Tabelle ( 750-880, - 881, -882, -352) Teil 5 @ 6\mod_1265188882146_6.doc  @ 49198 @  @ 1 
 

BootP (port 68) Enabled  
 aktywacja „Boots Trap Protocol“ 

 dezaktywacja „Boots Trap Protocol“ 

DHCP (port 68) Enabled  

 aktywacja „Dynamic Host Configuration 

Protocol“ 

 dezaktywacja „Dynamic Host Configuration 

Protocol“ 

use IP from EEPROM Enabled  
 zastosować adres IP z EEPROM 

 zastosować adres IP nie z EEPROM 

 

Pos: 88.30 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Web-based Manag ement- System/Seite Port/Port  - Hinweis : Al ter nati ve IP- Adr essvorgabe! @ 7\mod_1275052662153_6.doc @ 57194 @  @ 1 
 

Wskazówka 

 

Alternatywne przydzielanie adresu IP! 

Ustawienie DHCP, BootP i „use IP from EEPROM“ można wybrać jedynie 

alternatywnie! 
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Pos: 88.32.1 /Serie 750 ( WAGO-I/O- SYSTEM)/Web-based Manag ement- System/Seite SNMP/SNM P - Ü berschrif t 2 @ 6\mod_1260193069166_6.doc @ 46788 @ 2 @ 1 
 

10.5 SNMP 
Pos: 88.32.2 /Serie 750 ( WAGO-I/O- SYSTEM)/Web-based Manag ement- System/Seite SNMP/SNM P - Einl eitung @ 4\mod_1242627851796_6.doc @ 33415 @  @ 1 
 

Na stronie HTML „SNMP“ wprowadza się ustawienia dla protokołu Simple-

Network-Management.  

SNMP jest standardem, służącym do zarządzania urządzeniami w sieci TCP/IP. 

Służy on do transportu danych kontrolnych, umożliwiających wymianę informacji 

o zarządzaniu, statusie i danych statystycznych pomiędzy poszczególnymi 

komponentami sieci a systemem zarządzania. 

Pos: 88.32.3 /Serie 750 ( WAGO-I/O- SYSTEM)/Web-based Manag ement- System/Seite SNMP/SNM P - D as Protokoll wird in der Versi on 1, 2c und 3 unterstützt.  @ 4\mod_1243331480234_6.doc  @ 33888 @  @ 1 
 

Interfejs/sterownik sieciowy wspiera SNMP w wersjach 1, 2c i 3. 

Pos: 88.32.4 /Serie 750 ( WAGO-I/O- SYSTEM)/Web-based Manag ement- System/Seite SNMP/SNM P - In dem Feldbuscontr oller umfasst SNM P die allgemeine MIB nach RFC 1213 (MIB II).  (Controll er) @ 4\mod_1243332881765_6.doc @ 33906 @  @ 1  
 

W sterowniku sieciowym SNMP obejmuje ogólne MIB wg RFC1213 (MIB II). 

Pos: 88.32.5 /Serie 750 ( WAGO-I/O- SYSTEM)/Web-based Manag ement- System/Seite SNMP/SNM P - SNMP wird über Por t 161 abg ear b.;  Hinweis: Ports fr eigeben, Ändern Parameter, Ver weis SNMP @ 4\mod_1243333611156_6.doc  @ 33919 @  @ 1  
 

SNMP jest przetwarzane przez port 161. Numer portu dla trapów SNMP 

(komunikatów agenta) to 162.  

Wskazówka 

 

Włączyć port 161 i 162 w celu korzystania z SNMP 

Aby interfejs/sterownik sieciowy był dostępny przez SNMP, należy w 

WBM w menu „Port“ włączyć porty 161 i 162. Nie wolno zmieniać 

numerów portów. 

Wskazówka 

 

Parametry mogą być zmieniane przez obiekty WBM lub SNMP. 

Parametry ustawiane na stronach HTML można zmieniać również 

bezpośrednio przez odpowiednie obiekty SNMP. 

Informacja 

 

Dodatkowe informacje 

Więcej informacji na temat SNMP, Management-Information-Base (MIB) i 

trapów (komunikatów o zdarzeniach przez SNMP) zamieszczono w 

rozdziale „Komunikacja sieciowa“ > „Protokoły komunikacyjne“ > „SNMP 

(Simple Network Management Protocol)“. 

 
Pos: 88.32.6 /Serie 750 ( WAGO-I/O- SYSTEM)/Web-based Manag ement- System/Seite SNMP/SNM P - Betrachten Si e die Ei nstellungen bezüglich SNM Pv1/v2c und SNMPv3 unabhängig... (C ontroller) @ 6\mod_1259926787164_6.doc @ 46638 @  @ 1  
 

Ustawienia dotyczące SNMPV1/V2c i SNMPV3 należy traktować jako 

niezależne od siebie: różne wersje SNMP mogą być aktywowane/użytkowane 

równolegle lub pojedynczo na jednym sterowniku sieciowym. 

Pos: 88.32.7 /D okumentati on allgemein/Gli ederungsel emente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 88.32.8 /Serie 750 ( WAGO-I/O- SYSTEM)/Web-based Manag ement- System/Seite SNMP/SNM P V1/V2c - Ü berschrif t 3 @ 6\mod_1259929289842_6.doc @ 46644 @ 3 @ 1 
 

10.5.1 SNMP V1/V2c 
Pos: 88.32.9 /Serie 750 ( WAGO-I/O- SYSTEM)/Web-based Manag ement- System/Seite SNMP/SNM P - In der Version 1 und 2c  von SNM P handelt  es  sich um ei nen C ommunity-N achrichtenaus tausch @ 4\mod_1243331840562_6.doc @ 33900 @  @ 1  
 

SNMP w wersjach 1 i 2c to usługa wymiany wiadomości grupowych. W tym celu 

musi zostać podana nazwa grupy wirtualnej. 

Pos: 88.32.10 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Web- based M anagement-Sys tem/Seite SNMP/SNMP - Bil d V1 (750- 880) @ 6\mod_1264771319688_6.doc @ 49021 @  @ 1 
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Ilustracja 67: Strona WBM „SNMP“  
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Pos: 88.32.11 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Web- based M anagement-Sys tem/Seite SNMP/SNMP - Tabelle SNM P C onfigurati on (750- 352, -880, - 881) @ 6\mod_1265190504432_6.doc @ 49208 @  @ 1 
 

Tabela 53: Strona WBM „SNMP“ 

SNMP Configuration 

parametr wartość (przykład) opis 

Name of device 750-880, 750-

880/025-000, 750-

880/025-001 

nazwa urządzenia (sysName) 

Description 

Programmierbarer 

Feldbuscontroller 

ETHERNET 750-

880, 750-880/025-

000, 750-880/025-

001 

opis urządzenia (sysDescription) 

Physical location LOCAL lokalizacja urządzenia (sysLocation) 

Contact support@wago.com adres kontaktowy - email (sysContact) 
 

Pos: 88.32.12 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Web- based M anagement-Sys tem/Seite SNMP/SNMP - Tabelle SNM P V1/V2 (750-352, -841, - 880, -881, -830) @ 6\mod_1260530858609_6.doc  @ 47051 @  @ 1 
 

SNMP v1/v2 Manager Configuration 

parametr wartość 

(przykład) 

opis 

Protocol Enable 
SNMP 

V1/V2c 
 

 aktywacja wersji SNMP 1/2c 

 dezaktywacja wersji SNMP 1/2c 

Local Community 

Name 
public 

zastosowana nazwa społeczności 

SNMP v1/v2 Trap Receiver Configuration 

parametr wartość 

(przykład) 

opis 

Trap Receiver 1 0.0.0.0 adres IP 1. odbiornika trap 

Community Name 1 public 1. zastosowana nazwa grupy wirtualnej 

Trap Version 
V1 

V2 

 
 

V1   V2  aktywacja wersji trap 1 

V1   V2  aktywacja wersji trap 2 

Trap Receiver 2 0.0.0.0 adres IP 2. odbiornika trap  

Community Name 2 public 2. zastosowana nazwa grupy wirtualnej 

Trap Version 
V1 

V2 

 
 

V1   V2  aktywacja wersji trap 1 

V1   V2  aktywacja wersji trap 2 
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Pos: 88.32.14 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Web- based M anagement-Sys tem/Seite SNMP/SNMP V3 - Ü berschrif t 3 @ 6\mod_1259929073655_6.doc @ 46641 @ 3 @ 1 
 

10.5.2 SNMP V3 
Pos: 88.32.15 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Web- based M anagement-Sys tem/Seite SNMP/SNMP - In der  Version 3 von SNM P is t der N achrichtenaustausch an Benutzer gebunden. @ 4\mod_1243331908234_6.doc @ 33897 @  @ 1 
 

W wersji 3 SNMP wymiana wiadomości jest powiązana z użytkownikiem. Każde 

urządzenie znające ustawione przez WBM hasła może odczytywać lub zapisywać 

wartości z interfejsu/sterownika sieciowego.  

Dzięki szyfrowaniu danych użytkowych SNMP V3 używany jest często w 

sieciach wymagających wysokiego poziomu bezpieczeństwa. 

Pos: 88.32.16 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Web- based M anagement-Sys tem/Seite SNMP/SNMP - Bil d V3 (750- 880) @ 6\mod_1264771592188_6.doc @ 49024 @  @ 1 
 

 

Ilustracja 68: Strona WBM „SNMP V3“  
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Pos: 88.32.17 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Web- based M anagement-Sys tem/Seite SNMP/SNMP - Tabelle SNM P V3 @ 4\mod_1242740282468_6.doc  @ 33533 @  @ 1 
 

Tabela 54: Strona WBM „SNMP V3“ 

SNMP v3 (user based) 

parametr wartość 

(przykład) 

opis 

1. User / 2. User activate  
 aktywacja użytkownika 1 lub 2 

 dezaktywacja użytkownika 1 lub 2 

Authentification 

Type 

None 

MD5 

SHA1 

 
 
 

None   MD5  SHA1  
brak szyfrowania 

uwierzytelnienia 

None   MD5  SHA1  

szyfrowanie 

uwierzytelnienia za pomocą 

MD5 

None   MD5  SHA1  

szyfrowanie 

uwierzytelnienia za pomocą 

SHA1 

Security 

Authentification 

Name 

Security Name 
wprowadzić nazwę, jeżeli wybrany jest „Authentification 

Type“ MD5 lub SHA1 

Authentification Key 
Authentification 

Key 

wprowadzić hasło zawierające co najmniej 8 znaków, 

jeżeli wybrane jest „Authentification Type“ MD5 lub 

SHA1 

Privacy Enable DES  
 aktywacja szyfrowania DES danych 

 dezaktywacja szyfrowania DES danych 

Privacy Key Privacy Key 
wprowadzić hasło zawierające min. 8 znaków przy 

szyfrowaniu za pomocą DES 

Notification/ 

Trap enable 
V3  

 aktywacja notification traps wersji SNMP 3 

 dezaktywacja notification traps wersji SNMP 3 

Notification 

Receiver IP 
192.168.1.10 adres IP notification managera 

 

Przez stronę HTML „SNMP“ można zdefiniować dwóch niezależnych od siebie 

użytkowników SNMPV3 i aktywować ich (user 1 oraz user 2). 
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Pos: 88.34 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Web-based Manag ement- System/Seite Watchdog/Watchdog - Einl eitung @ 6\mod_1256542494406_6.doc @ 43691 @ 2 @ 1 
 

10.6 Watchdog 

Na stronie HTML „Watchdog“ wprowadza się ustawienia dla watchdoga 

"Connection" i "Modbus". 

Pos: 88.35 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Web-based Manag ement- System/Seite Watchdog/Watchdog - Bild ( 750-880) @ 6\mod_1264773719254_6.doc @ 49066 @  @ 1 
 

 

Ilustracja : Strona WBM „Watchdog“ 

Pos: 88.36 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Web-based Manag ement- System/Seite Watchdog/Watchdog - Tabell e  @ 6\mod_1256542784812_6.doc @ 43695 @  @ 1 
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Tabela 55: Strona WBM „Watchdog“ 

Connection Watchdog 

parametr wartość 

standardowa 

opis 

Connection Timeout Value 

(100 ms) 

600 Czas monitorowania dla połączeń TCP. 

Jeżeli po upływie tego czasu nie nastąpi przepływ 

danych, połączenie TCP zostanie zamknięte. 

Modbus Watchdog 

parametr wartość 

standardowa 

opis 

State Modbus Watchdog Disabled „Enabled“  – watchdog aktywny 

“Disabled“ – watchdog nieaktywny 

Watchdog Type Standard      Ustawiona maska kodowania (Watchdog Trigger 

Mask) jest analizowana, aby zdecydować, czy 

należy wyzerować czas watchdoga. 

Alternative  przy każdym dowolnym telegramie MODBUS/TCP 

czas watchdoga będzie resetowany. 

Watchdog Timeout Value 

(100 ms) 

100 czas monitorowania dla połączeń MODBUS. Po 

upływie tego czasu bez otrzymania telegramu 

MODBUS, wyjścia fizyczne zostaną ustawione na  

'0'. 

Watchdog Trigger Mask  

(F  1 to F16) 

0xFFFF maska kodowania dla określonych telegramów 

MODBUS (Function Code FC1 ... FC16) 

Watchdog Trigger Mask  

(F17 to F32) 

0xFFFF maska kodowania dla określonych telegramów 

MODBUS (Function Code FC17 ... FC32) 
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Pos: 88.38 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Web-based Manag ement- System/Seite Cl ock/Clock - Ei nlei tung @ 4\mod_1242627994671_6.doc @ 33428 @ 2 @ 1 
 

10.7 Clock 

Na stronie HTML „Clock“ wprowadza się ustawienia wewnętrzne czasu 

rzeczywistego interfejsu/sterownika sieciowego. Należy tu wprowadzić aktualną 

godzinę i datę i wybrać czas zimowy lub letni.  

Pos: 88.39 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Web-based Manag ement- System/Seite Cl ock/Clock - Hinweis: Interne U hr nach 2,5 Tagen ohne Spgsversorgung neu stellen!1.1.2000 0:00 (871, 880) @ 9 \mod_1295350149162_6.doc @ 68311 @  @ 1 
 

Wskazówka 

 

Zegar wewnętrzny po 2,5 dnia bez zasilania ustawić na nowo! 

Przy pierwszym uruchomieniu lub po upływie 2,5 dni bez zasilania zegar 

wewnętrzny należy ustawić na nowo. Jeżeli nie zostanie on ustawiony, 

rozpocznie pracę od daty 01.01.2000 o godz. 0:00.  

 
Pos: 88.40 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Web-based Manag ement- System/Seite Cl ock/Clock - Hinweis: Zur U mstellung von Wi nter-/Sommerzeit Funktionsblock einbinden! @ 4\mod_1242743083359_6.doc @ 33567 @  @ 1 
 

Wskazówka 

 

W celu przestawienia czasu z zimowego na letni użyć bloku 

funkcyjnego! 

Jeżeli sterownik sieci synchronizowany jest przez serwer czasowy, to 

zmiany czasu letniego i zimowego dokonuje się za pomocą systemu 

zarządzania przez WWW (WBM). Sterownik nie obsługuje samodzielnie 

zmiany czasu zimowego na letni i odwrotnie. Przestawienie to jest 

wyzwalane przez blok funkcyjny „PrgDaylightSaving“, który włącza się za 

pomocą biblioteki „DaylightSaving.lib“ w WAGO-I/O-PRO. Później 

przestawienie jest wykonywane automatycznie, dzięki czemu funkcje są 

wykonywane w prawidłowym czasie. 

 
Pos: 88.41 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Web-based Manag ement- System/Seite Cl ock/Clock - Hinweis: Fehler meldung in WAGO-I/O-CHEC K nach Spannungsausfall möglich! @ 4\mod_1242743110078_6.doc @ 33580 @  @ 1 
 

Wskazówka 

 

Po awarii zasilania może wystąpić komunikat błędu w WAGO-I/O-

CHECK! 

Jeżeli po awarii zasilania używane jest oprogramowanie WAGO-I/O-

CHECK“, może tam wystąpić komunikat błędu. W takim przypadku należy 

otworzyć system zarządzania przez WWW (WBM) i na stronie „Clock“ 

ustawić rzeczywisty czas. Następnie otworzyć ponownie WAGO-I/O-

CHECK. 

 
Pos: 88.42 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Web-based Manag ement- System/Seite Cl ock/Hinweis: M öglicher Telegrammverlus t bei Konfig urati on im laufenden Betri eb! @ 6\mod_1256560367828_6.doc @ 43714 @  @ 1 
 

Wskazówka 

 

Możliwość straty telegramu podczas konfiguracji w trakcie pracy! 

Przy konfiguracji za pomocą WAGO-I/O-CHECK podczas pracy może 

dojść do utraty telegramów. 

 
Pos: 88.43 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Web-based Manag ement- System/Seite Cl ock/Clock - Hinweis: WAGO-RTC-Kl emme zur Zeitsynchr onisi erung nutzen! @ 4\mod_1242743149546_6.doc @ 33583 @  @ 1 
 

Wskazówka 

 

Do synchronizacji czasu używać modułu WAGO RTC! 

Aby móc korzystać w nadrzędnym układzie sterowania z aktualnego czasu 

(Realtime Clock – RTC) w formie zakodowanej, można zastosować w 

węźle moduł WAGO-RTC 750-640. Za pomocą tego modułu RTC uzyskuje 

się jeszcze wyższy stopień precyzji niż przy użyciu wewnętrznego zegara 

interfejsu lub sterownika. 

 
Pos: 88.44 /D okumentati on allgemei n/Gli ederungsel emente/------Leerzeile------ @ 3\mod_1224662755687_0.doc @ 24458 @  @ 1 
 

 
Pos: 88.45 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Web-based Manag ement- System/Seite Cl ock/Clock - Bil d (750-880) @ 6\mod_1264771930204_6.doc  @ 49036 @  @ 1 
 



192  WAGO-I/O-SYSTEM 750 

  750-880, 750-880/025-000, 750-880/025-001 Programmierbarer Feldbuscontroller ETHERNET 

 Podręcznik 

 wersjaVersion 1.0.3  

 

Ilustracja 69: Strona WBM „Clock“  

Pos: 88.46 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Web-based Manag ement- System/Seite Cl ock/Clock - Tabelle @ 4\mod_1242630354890_6.doc  @ 33431 @  @ 1 
 

Tabela 56: Strona WBM „Clock“ 

Configuration Data 

parametr wartość 

standardowa 

wartość 

(przykład) 

opis 

Time on device 

uniwersalny czas 

koordynowany 

UTC 

09:16:41 

ustawianie aktualnego czasu 

Date  

(YYYY-MM-DD) 

data zależna od 

UTC 
2009-05-06 

ustawianie aktualnej daty 

Timezone  

(+/- hour:minute) 
00:00 1 (MEZ) 

ustawianie różnicy strefy czasowej 

od uniwersalnego czasu 

koordynowanego (UTC) 

Daylight Saving Time 

(DST) 
  

 aktywacja czasu letniego 

 aktywacja czasu zimowego 

12 hour clock   
 aktywacja trybu 12-godzinnego 

 aktywacja trybu 24-godzinnego  
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Pos: 88.48 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Web-based Manag ement- System/Seite Security/Security - Einl eitung @ 4\mod_1242630881437_6.doc @ 33434 @ 2 @ 1 
 

10.8 Security 

W celu ochrony przed zmianami konfiguracji, można na stronie HTML 

„Security“, używając różnych haseł, ustawić prawa do odczytu oraz zapisu dla 

różnych grup użytkowników. 

Wskazówka 

 

Zmiana hasła jest możliwa tylko przez użytkowanika "admin" i po 

sterownika! 

Hasła mogą być zmieniane przez użytkownika „admin“ i po podaniu 

odpowiedniego hasła dla tego użytkownika. Aby zmienione ustawienia 

zostały zastosowane, należy ponownie uruchomić oprogramowanie 

przyciskiem [Software Reset]. 

Wskazówka 

 

Należy przestrzegać restrykcji w zakresie hasła! 

W odniesieniu do hasła istnieją następujące ograniczenia:  

• maks. 16 znaków 

• tylko litery i cyfry 

• znaki specjalne i diakrytyczne niedozwolone 

 
Pos: 88.49 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Web-based Manag ement- System/Seite Security/Security - Bild (750- 880) @ 6\mod_1264772054415_6.doc @ 49042 @  @ 1 
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Ilustracja 70: Strona WBM „Security“ 

Pos: 88.50 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Web-based Manag ement- System/Seite Security/Security - Tabell e @ 4\mod_1242632218843_6.doc @ 33437 @  @ 1 
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Tabela57: Strona WBM „Security“ 

Webserver Security 

parametr wartość 

standardowa 

opis 

Webserver authentification  

enabled 
 

 
aktywacja ochrony hasłem dla dostępu do 

interfejsu WWW 

 
dezaktywacja ochrony hasłem dla dostępu do 

interfejsu WWW 

Webserver and FTP User configuration *
)
 

parametr wartość 

standardowa 

opis 

User guest wybrać użytkownika admin, guest lub user 

Password guest wpisać hasło 

Confirm Password  ponownie wprowadzić hasło w celu potwierdzenia 

*
)
  standardowo przewidziane są następujące grupy: 

 

 

użytkownik: admin hasło: wago 

użytkownik: guest hasło: guest 

użytkownik: user hasło: user 

 

Pos: 88.51 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Web-based Manag ement- System/Seite Security/Hinweis: Nach Software-R eset Zugriff erneuern! @ 6\mod_1260540394978_6.doc @ 47057 @  @ 1 
 

Wskazówka 

 

Po resecie oprogramowania ponowić dostęp! 

Jeżeli na tej stronie zostanie zainicjowany reset oprogramowania, to 

interfejs/sterownik sieciowy zaczyta konfigurację załadowaną uprzednio do 

EEPROM, a połączenie z przegladarką zostaje przerwane. 

Jeżeli przed wykonaniem tych czynności adres IP został zmieniony, należy 

wejść przez przeglądarkę do urządzenie ze zmienionym adresem IP. 

Jeżeli adres IP nie został zmieniony, lecz wprowadzono inne ustawienia, to 

przez aktualizację strony w przeglądarce można przywrócić połączenie. 
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Pos: 88.53 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Web-based Manag ement- System/Seite PLC-Info/PLC-Info - Ei nlei tung @ 12\mod_1337093796626_6.doc  @ 95099 @ 2 @ 1 
 

10.9 Informacja PLC 

Na stronie HTML „PLC-Info“ uzyskuje się informacje na temat aktualnego 

projektu CODESYS. Warunkiem wyświetlenia tych informacji jest ich uprzednie 

wprowadzenie w CODESYS w menu „Projekt“ Punkt menu „Informacje o 

projekcie“.   

Pos: 88.54 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Web-based Manag ement- System/Seite PLC-Info/PLC-Info - Bil d ( 880, 881) @ 12\mod_1337160748898_6.doc @ 95200 @  @ 1 
 

 

Ilustracja 71: Strona WBM „PLC-Info“  

Pos: 88.55 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Web-based Manag ement- System/Seite PLC-Info/PLC-Info - Tabelle @ 12\mod_1337094048867_6.doc @ 95102 @  @ 1 
 

Tabela 58: Strona WBM „PLC-Info“   

Project-Info 

parametr wartość 

standardowa 

wartość (przykład) opis 

Title ____ SSL Client Example tytuł projektu 

Version ____ 1.0.0 wersja projektu 

Date ____ 2012-05-15 

08:50:27 

data i godzina projektu 

Description ____ klient testowy do 

nawiązywania 

połączeń SSL 

opis 

Author ____ JW autor projektu 

ID ____ 70632 ID projektu 
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10.10 PLC 

Na stronie HTML wprowadza się ustawienia dla funkcjonalności PFC sterownika 

sieciowego. 

Pos: 88.57 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Web-based Manag ement- System/Seite PLC/PLC -  Bild (750- 880) @ 6\mod_1264773080675_6.doc @ 49054 @  @ 1 
 

 

Ilustracja 72: Strona WBM „PLC“  

Pos: 88.58 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Web-based Manag ement- System/Seite PLC/PLC -  Tabelle @ 6\mod_1265191601502_6.doc @ 49211 @  @ 1 
 

Wskazówka 

 

Powrót ze strony "WebVisu.htm" jest możliwy tylko przez podanie 

adresu IP sterownika sieciowego! 

Przy wprowadzaniu ustawień dla strony „WebVisu.htm“ należy pamiętać, że 

nie posiada ona hiperlinków do innych stron WBM. 

W celu dezaktywacji „WebVisu.htm“ jako strony startowej i przejścia do 

innych stron WBM należy w pasku adresu wprowadzić adres IP sterownika 

sieciowego oraz adres pierwotnej strony startowej o następującej składni:  

http://adres IP sterownika/webserv/Index.ssi 
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Tabela 59: Strona WBM „PLC“ 

PLC Features 

funkcja wartość 

standardowa 

opis 

Process 

image 

Set outputs to 

zero, if user 

program is 

stopped 

 

 
aktywować, jeżeli wszystkie wyjścia po zatrzymaniu 

programu użytkowego mają zostać ustawione na zero 

 
dezaktywować, jeżeli wszystkie wartości po zatrzymaniu 

programu użytkowego mają pozostać bez zmian 

WebVisu 

Set 

'webvisu.htm' 

as default 
 

 
aktywować, jeżeli przy wywołaniu WMB zamiast 

standardowej strony startowej „Status Information“ jako 

strona startowa ma zostać otwarta strona „Webvisu.htm“ 

 
aktywować, jeżeli przy wywołaniu WMB ma zostać otwarta 

standardowa strona „Status Information“ 

Open 

'webvisu.htm' 

in frame 
 

 
aktywować, jeżeli strona "WebVisu.htm" ma zostać otwarta 

w tym samym oknie 

 
aktywować, jeżeli strona "WebVisu.htm" ma zostać otwarta 

w nowym oknie  

Open 

'webvisu.htm' 

in new 

window 

 
 

aktywować, jeżeli strona "WebVisu.htm" ma zostać otwarta 

w nowym oknie 

 
aktywować, jeżeli strona "WebVisu.htm" ma zostać otwarta 

w tym samym oknie  

I/O 

configu-

ration 

Compatible 

handling for 

ea-config.xml 
 

 

aktywować, jeżeli uprawnienia do zapisu mają zostać 

przydzielone do wyjść wszystkich modułów I/O na 

podstawie istniejącego pliku „ea-config.xml“.  

Należy przy tym zwrócić uwagę, czy została już utworzona 

konfiguracja sterująca, a jeżeli tak, to czy jest prawidłowa, 

czy błędna (patrz poniższa tabela). 

 

dezaktywować, jeżeli uprawnienia do zapisu wyjść mają dla 

wszystkich modułów zostać przydzielone PLC  

Należy przy tym zwrócić uwagę, czy została już utworzona 

konfiguracja sterująca, a jeżeli tak, to czy jest prawidłowa, 

czy błędna (patrz poniższa tabela). 

 
konfiguracja I/O (funkcja 

aktywna) 

konfiguracja I/O 

(funkcja nieaktywna, 

domyślnie) 

W projekcie nie 

została 

utworzona 

konfiguracja 

sterująca 

Uprawnienia do zapisu mają 
zostać przydzielone do wyjść 

wszystkich modułów na 

podstawie istniejącego pliku  
„ea-config.xml“. 

Plik ea-config.xml musi być pod 

każdym względem prawidłowy, 
w przeciwnym razie do 

standardowej sieci obiektowej 

zostaną przydzielone 
uprawnienia zapisu dla 

wszystkich modułów. 

Wyjścia wszystkich 
modułów są 

przyporządkowywane 

do PLC. Ew. obecny 
plik ea-config.xml nie 

jest uwzględniany i jest 

nadpisywany. 

W projekcie została 

utworzona 

prawidłowa 

konfiguracja 

sterująca 

Uprawnienia do zapisu na wyjściach modułów są 

pobierane z konfiguracji sterowania. W systemie plików 

jest tworzony odpowiedni plik ea-config.xml. 

W projekcie została  

utworzona 

nieprawidłowa 

konfiguracja 

sterująca 

Standardowa sieć obiektowa uzyskuje uprawnienia do 
zapisu na wyjściach modułów wszystkich modułów. 

Insert 

monitoring 

entries into 
  

aktywować, aby na stronie HTML „IO config“ dla 

pokazywanych kanałów danych były dodatkowo 

wyświetlane aktualne wartości procesowe 
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ea-config.xml 
 

dezaktywować, jeżeli na stronie HTML „IO config“ nie mają 

być wyświetlane wartości procesowe 
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Pos: 88.60 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Web-based Manag ement- System/Seite Features /Features - Ei nlei tung @ 4\mod_1242635282062_6.doc @ 33440 @ 2 @ 1 
 

10.11 Features 

Na stronie HTML „Features“ aktywuje się i dezaktywuje dodatkowe funkcje. 

Pos: 88.61 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Web-based Manag ement- System/Seite Features /Features - Bil d ( 750-880)  @ 6\mod_1264772208300_6.doc  @ 49048 @  @ 1 
 

 

Ilustracja 73: Strona WBM „Features“  

Pos: 88.62 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Web-based Manag ement- System/Seite Features /Features - Tabelle (750- 880, -881) @ 6\mod_1265211909421_6.doc @ 49226 @  @ 1 
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Tabela 60: Strona WBM „Features“ 

Aditional functions 

parametr wartość 

standardowa 

opis 

Autoreset on  

system error 
 

 
automatyczny restart aplikacji w razie wystąpienia błędu 

systemowego aktywny 

 
automatyczny restart aplikacji w razie wystąpienia błędu 

systemowego nieaktywny 

BootP Request 

before Static-IP 
 

 

automatyczne ustawienie statycznego adresu IP 

aktywne. 

W tej konfiguracji interfejs/ 

sterownik sieciowy używa skonfigurowanego adresu IP, 

gdy żądanie przez BootP nie powiedzie się. 

 

automatyczne ustawienie statycznego adresu IP 

nieaktywne.  

W tej konfiguracji żądanie adresu IP przez BootP jest 

powtarzane w razie błędu. 
 

Pos: 88.63 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Web-based Manag ement- System/Seite Features /Features - Tabelle (750- 880 Ergänzung) @ 9\mod_1290522914211_6.doc  @ 66768 @  @ 1 
 

Synchronize device 

settings from 

removable disk at 

start-up  

 

 
automatyczne pobieranie ustawień urządzenia z karty 

pamięci przy restarcie oprogramowania aktywne 

 
automatyczne pobieranie ustawień urządzenia z karty 

pamięci przy restarcie oprogramowania nieaktywne 

Services 

parametr aktywacja 

funkcji 

opis 

Backup device 

settings to 

removable disk 
[START] zapisywanie ustawień urządzenia na kartę pamięci 

Restore device 

settings from 

removable disk 
[START] wczytanie ustawień urządzenia z karty pamięci 
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Pos: 88.65 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Web-based Manag ement- System/Seite I/O C onfig/ I/O Config - Einl eitung @ 4\mod_1242637844015_6.doc @ 33472 @ 2 @ 1 
 

10.12 I/O Config 

Na stronie HTML „I/O config” znajduje się przegląd konfiguracji lub prawa do 

zapisu wyjść węzła sieciowego. 

W oknie widoczna jest budowa węzła, sporządzonego za pomocą konfiguratora 

I/O WAGO-I/O-PRO. Jeżeli nie są wyświetlane moduły I/O, znaczy to, że nie 

została jeszcze przeprowadzona konfiguracja sprzętu i przydzielenie praw do 

zapisu. W tym przypadku, zgodnie z funkcją „I/O configuration – Compatible 

handling for ea-config.xml“ (strona HTML „PLC“) uprawnienia do zapisu 

wszystkich wyjść są przyporządkowywane do standardowej sieci obiektowej lub 

do PLC. 

Pos: 88.66 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Web-based Manag ement- System/Seite I/O C onfig/ I/O Config - Bild ( 750-880) @ 6\mod_1264773610785_6.doc @ 49060 @  @ 1 
 

 

Ilustracja 74: Strona WBM „I/O configuration" 

Pos: 88.67 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Web-based Manag ement- System/Seite I/O C onfig/ I/O Config - Infor mation: Infos zum I/O-Konfigur ator  in Kapitel "In Betrieb nehmen" @ 4\mod_1242641319031_6.doc  @ 33478 @  @ 1 
 

Informacja 

 

Dodatkowe informacje 

Szczegółowe informacje na temat konfiguratora I/O w WAGO-I/O-PRO 

znajdują się w rozdziale „Uruchamianie“. 

 
Pos: 88.68 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Web-based Manag ement- System/Seite I/O C onfig/ I/O Config - Wenn auf Sei te " PLC" akti vi ert, dann auch Anzeige von Pr ozesswer ten pro Datenkanal @ 8\mod_1279006193094_6.doc @ 59721 @  @ 1 
 

Jeżeli na stronie „PLC“ jest dodatkowo wybrana/aktywna funkcja „I/O 

configuration – Insert monitoring entries into ea-config.xml“ przez postawienie 

haczyka, to dla wyświetlanych kanałów danych pokazywane są aktualne wartości 

procesowe. 

Pos: 88.69 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Web-based Manag ement- System/Seite I/O C onfig/ I/O Config - Tabell e Teil 1 @ 4\mod_1243415137656_6.doc  @ 34030 @  @ 1 
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Tabela 61: Strona WBM „I/O configuration“ 

Configuration details 

parametr wartość 

(przykład) 

opis 

Number of modules on terminalbus 5 liczba modułów I/O (sprzęt) 

Number of modules in I/O 

configuration 

5 liczba modułów I/O w konfiguracji 

sprzętowej konfiguratora I/O 
 

Pos: 88.70 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Web-based Manag ement- System/Seite I/O C onfig/ I/O Config - Tabell e Teil 2 + Hinweis @ 8\mod_1279005866681_6.doc @ 59717 @  @ 1 
 

I/O configuration file 

parametr wartość 

(przykład) 

opis 

Pos 1 pozycja modułu I/O 

moduły 750-4xx  

        M001Ch1 

        M001Ch2 

numer katalogowy zamontowanego modułu I/O 

 M = moduł, 001 = pozycja 1, Ch1 = kanał 1 

 M = moduł, 002 = pozycja 2, Ch2 = kanał 2 

Type 2DI typ modułu I/O, np. 2DI (2-kanałowy moduł wejść dwustanowych)  

Mapping Fieldbus 3 mapping przez PLC, Fieldbus 1 itp. (wpisy zależą od interfejsu / 

sterownika, patrz WAGO-I/O-PRO w parametrach 

sterowania/modułu) 

 

 

Wskazówka 

 

Wpisać moduły I/O do konfiguratora I/O! 

Zastosowane moduły I/O należy wpisać do konfiguratora I/O w WAGO-

I/O-PRO. W tym celu w zakładce Resources otworzyć PLC Configuration 

i dodać moduły I/O do obrazu magistrali systemowej. 

Kolejność i liczba modułów I/O musi odpowiadać faktycznej konfiguracji 

sprzętu. Do kontroli poprawności można wykorzystać wpisy “Number of 

modules on terminalbus“ oraz „Number of modules in I/O configuration“ na 

stronie HTML „PLC“. 

 

Pos: 88.71 /D okumentati on allgemei n/Gli ederungsel emente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 88.72 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Web-based Manag ement- System/Seite Disk Info/Disk Info - Einl eitung (750-880, -882) @ 9\mod_1283956199852_6.doc @ 64518 @ 2 @ 1 
 

10.13 Disk Info 

Na stronie „Disk Info“ wyświetlane są informacje na temat wewnętrznego 

systemu plików. 

Pos: 88.73 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Web-based Manag ement- System/Seite Disk Info/Disk Info - Bild ( 750-880) @ 9\mod_1295282289522_6.doc  @ 68273 @  @ 1 
 

 

Ilustracja 75: Strona WBM „Disk Info“ 

Pos: 88.74 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Web-based Manag ement- System/Seite Disk Info/Disk Info - Tabelle (750- 880, 884) @ 9\mod_1295282588967_6.doc  @ 68276 @  @ 1 
 

Tabela 62: Strona WBM „Disk Info“ 

Local Disks 

parametr wartość 

(przykład) 

opis 

Mount Point/Local Disk A 

Indeks: 

- A: pamięć wewnętrzna 

- S: karta pamięci 

Total Size 1868 KB łączny rozmiar systemu plików 

Used Size 164 KB zajęte miejsce w pamięci 

Free Size 1704 KB wolne miejsce w pamięci 

File System FAT system plików (File Allocation Table) 

 

Pos: 88.75 /D okumentati on allgemei n/Gli ederungsel emente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc @ 21808 @  @ 1 
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dPos: 88.76 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Web- based M anagement-System/Seite WebVisu/WebVisu - Ei nleitung 1 ( 750-841) @ 6\mod_1260271845363_6.doc @ 46852 @ 2 @ 1 
 
 

10.14 WebVisu 

Po kliknięciu na link "WebVisu" otworzy się strona HTML, na której 

wyświetlana jest wizualizacja zaprogramowanej aplikacji, jeżeli została ona 

uprzednio sporządzona za pomocą edytora wizualizacji WAGO-I/O-PRO lub 

CODESYS i wczytana do sterownika sieciowego. 

Aby przy przekładaniu projektu na WAGO-I/O-PRO lub CODESYS została 

automatycznie utworzona strona HTML z wizualizacją, należy wprowadzić w 

WAGO-I/O-PRO lub CODESYS następujące ustawienia: 

1.  Podwójnym kliknięciem otworzyć w zakładce Resources kartę Target 

Settings. 

2. Otworzyć zakładkę Visualisation. 

3. Zaznaczuć haczykiem opcję Web visualisation.  

4. Potwierdzić przyciskiem OK. 

Dostęp do utworzonej strony HTML WebVisu możliwy jest przez link w systemie 

zarządzania przez WWW (WBM). 

Można tu określić ustawienia dotyczące uruchamiania strony HTML „WebVisu“: 

1. Otworzyć stronę „PLC“ w systemie zarządzania przez WWW (WBM). 

2. a)  Aby ustawić stronę HTML „WebVisu“ jako stronę startową w WBM, 

należy aktywować opcję w funkcji WebVisu – Set  'webvisu.htm' as 

default.  

Wtedy przy otwarciu systemu zarządzania przez WWW (WBM) strona 

„WebVisu“ będzie otwierana zamiast standardowej strony startowej WBM 

„Informacja“. 

Linki do przejścia na inne strony WBM nie są jednak wówczas już dostępne. 

Pos: 88.77 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Web-based Manag ement- System/Seite WebVisu/WebVisu - Hinweis: WebVisu als Startseite deakti vi eren! @ 4\mod_1242646529875_6.doc  @ 33496 @  @ 1 
 

Wskazówka 

 

Powrót ze strony "WebVisu.htm" jest możliwy tylko przez adres IP 

sterownika sieciowego! 

Należy pamiętać, że strona „WebVisu.htm“ nie posiada hiperlinków do 

innych stron WBM. W celu dezaktywacji „WebVisu.htm“ jako strony 

startowej i przejścia do innych stron WBM należy w pasku adresu 

wprowadzić adres IP sterownika sieciowego oraz adres pierwotnej strony 

startowej o następującej składni:  

http://adres IP sterownika/webserv/Index.ssi 

 
Pos: 88.78 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Web-based Manag ement- System/Seite WebVisu/WebVisu - Ei nlei tung 2 (750- 841) @ 6\mod_1260282535531_6.doc @ 46855 @  @ 1 
  

b) Aby otworzyć stronę HTML „WebVisu“ w osobnym oknie (ustawienie 

standardowe), należy aktywować opcję przy funkcji WebVisu – Open 

'webvisu.htm' in new window.  

Po kliknięciu na link "WebVisu" otworzy się nowe okno, w którym 

zostanie wyświetlona strona HTML z wizualizacją zaprogramowanej 
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aplikacji. 

Przy tej nastawie linki pozwalające na przejście na inne strony WBM są 

niedostępne. 

 c) Aby otworzyć stronę HTML „WebVisu“ bezpośrednio na stronie 

WBM, należy aktywować opcję przy funkcji WebVisu – Open 

'webvisu.htm' in frame.  

Po kliknięciu na link "WebVisu", bezpośrednio w oknie WBM otworzy 

się strona HTML z wizualizacją zaprogramowanej aplikacji w ramce.  

Przy tej nastawie linki pozwalające na przejście na inne strony WBM są 

dostępne.  

Pos: 88.79 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Web-based Manag ement- System/Seite WebVisu/WebVisu - Bil d (750-880)  @ 7\mod_1265279201080_6.doc  @ 49701 @  @ 1 
 

 

Ilustracja 76: Strona WBM „WebVisu“ 

Pos: 89 /D okumentation allgemei n/Glieder ungselemente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc  @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 90 /All e Seri en (Allgemei ne Module)/Ü berschrif ten für alle Serien/Diag nose - Ser vice/Diagnose - Ü berschrift  1 @ 4\mod_1240831069471_6.doc @ 31370 @ 1 @ 1 
 

11 Diagnostyka 
Pos: 91 /All e Seri en (Allgemei ne Module)/Ü berschrif ten für alle Serien/Diag nose - Ser vice/LED-Signalisier ung - Ü berschrif t 2 @ 4\mod_1240831118032_6.doc @ 31373 @ 2 @ 1 
 

11.1 Sygnalizacja przez LED 
Pos: 92.1 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Di agnose/Fel dbuskoppl er/-contr oller/LED- Signalisierung - Einlei tung (Contr oller) @ 6\mod_1256651527937_6.doc @ 43745 @  @ 1 
 

Do lokalnej diagnostyki służą umieszczone w sterowniku sieciowym LED, 

wskazujące stan pracy interfejsu/sterownika lub całego węzła (patrz poniższa 

ilustracja). 

Pos: 92.2 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Ger ätebeschrei bung/Anzeigeelemente/Fel dbuskoppl er/-contr oller/Bilder/Anzeigeelemente 750- 0880 - Bild @ 9\mod_1289492519593_0.doc  @ 66385 @  @ 1 
 

 

Ilustracja 77: Elementy sygnalizacyjne 

Pos: 92.3 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Di agnose/Fel dbuskoppl er/-contr oller/LED- Signalisierung - Tabellenkopf, LED-Zuordnung für die Di agnose (all e Koppl er/C ontroller) @ 6\mod_1256652265984_6.doc @ 43748 @  @ 1 
 

Wskazania diagnostyczne oraz ich znaczenie zostały dokładnie objaśnione w 

następnych rozdziałach. 

 

LED są przyporządkowane grupami do różnych obszarów diagnostycznych: 

Tabela 63: Przyporządkowanie LED do celów diagnostyki 

obszar diagnostyczny LED 
 

Pos: 92.4 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Di agnose/Fel dbuskoppl er/-contr oller/LED- Signalisierung - Tabelle Fel dbuss tatus  (LINK ACT 1, 2, MS, N S) @ 7\mod_1266497572281_6.doc @ 51028 @  @ 1 
 

status sieci obiektowej 

• LINK ACT Port 1 

• LINK ACT Port 2 

• MS 

• NS 
 

Pos: 92.5 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Di agnose/Fel dbuskoppl er/-contr oller/LED- Signalisierung - Tabelle Knotens tatus  (Controll er) I/O, U SR @ 4\mod_1240925652592_6.doc @ 31890 @  @ 1 
 

status węzła 
• I/O 

• USR 
 

Pos: 92.6 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Di agnose/Fel dbuskoppl er/-contr oller/LED- Signalisierung - Tabelle Speicher kartenstatus ( SD) (-880) @ 9\mod_1289495312189_6.doc @ 66391 @  @ 1 
 

status karty pamięci • SD 
 

Pos: 92.7 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Di agnose/Fel dbuskoppl er/-contr oller/LED- Signalisierung - Tabelle Versorgungsspannungsstatus A, B @ 6\mod_1256652844437_6.doc @ 43752 @  @ 1 
 

status zasilania 
• A (zasilanie magistrali systemowej) 

• B  (zasilanie magistrali obiektowej) 

 

Pos: 92.8.1 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Diag nose/Fel dbuskoppl er/-contr oller/Feldbusstatus auswer ten ( Link ACT 1, 2, M S, N S)  @ 7\mod_1266499196859_6.doc @ 51040 @ 3 @ 1 
 

11.1.1 Analiza statusu sieci obiektowej 

Stan komunikacji przez sieć obiektową jest sygnalizowany przez górną grupę 

LED, 'LINK ACT 1, 2', 'MS', i 'NS'. 

Pos: 92.8.2 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Diag nose/Fel dbuskoppl er/-contr oller/Feldbusstatus auswer ten ('LIN K ACT 1, 2', 'M S', 'NS') mit Ether net/IP - M S und N S für Ether net/IP @ 9\mod_1282558697263_6.doc @ 64154 @  @ 1 
 

Dwukolorowe LED 'MS' (Module Status) oraz 'NS' (Network Status) pokazują 

stan komunikacji Ethernet/IP. Wskazania obydwu tych LED odpowiadają 

specyficznym stanom Ethernet/IP. 

Pos: 92.8.3 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Diag nose/Fel dbuskoppl er/-contr oller/Feldbusstatus auswer ten ('LIN K ACT 1, 2', 'M S, 'NS') - Tabelle 'LIN K ACT 1, 2', 'MS' @ 9\mod_1282558855632_6.doc @ 64157 @  @ 1 
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Tabela 64: Diagnostyka statusu sieci obiektowej – pomoc w razie błędu 

status 

LED 

znaczenie środek zaradczy 

LINK ACT 1, 2  

zielona 
Węzeł sieciowy ma połączenie z siecią 

fizyczną. 

- 

zielona 

migająca 

Węzeł sieciowy wysyła lub otrzymuje 

telegramy Ethernet. 

- 

wył. 
Węzeł sieciowy nie ma połączenia z 

siecią fizyczną. 

1. Proszę sprawdzić przewód sieci 

obiektowej. 

MS  

zielona System pracuje prawidłowo. - 

zielona 

migająca 

System nie został skonfigurowany. - 

czerwona 

W systemie zaistniał błąd niemożliwy 

do wyeliminowania. 

1. Przeprowadzić restart urządzenia przez 

wyłączenie i włączenie zasilania. 

2. Jeżeli błąd nie zostanie usunięty, należy 

skontaktować się z działem wsparcia 

technicznego WAGO. 

czerwona

/zielona 

migająca 

autotest - 

wył. 
Nie ma napięcia roboczego w 

systemie. 

1. Skontrolować napięcie zasilające. 

 
Pos: 92.8.4 /Serie 750 (WAGO-I/O-SYSTEM)/Diag nose/Fel dbuskoppl er/-contr oller/Feldbusstatus auswer ten ('LIN K ACT 1,2', 'NS',  'MS') - Tabell e 'NS' mit  Ethernet/ IP @ 9\mod_1282558979339_6.doc  @ 64160 @  @ 1 
 

NS   

zielona 

Co najmniej jedno połączenie 

(MODBUS/ TCP lub ETHERNET/ 

IP) jest nawiązane (ważne jest 

również połączenie z ruterem). 

- 

zielona 

migająca 

Nie ma połączenia 

(MODBUS/TCP lub ETHERNET/IP). 

- 

czerwona 
System rozpoznał podwójne 

użycie adresu IP. 

1. Proszę zastosować nieużywany adres IP. 

czerwona 

migająca 

Co najmniej jedno połączenie 

(MODBUS/ TCP lub ETHERNET/ 

IP) zgłosiło upływ czasu, przy którym 

urządzenie spełnia funkcję targetu. 

1. Przeprowadzić restart urządzenia przez 

wyłączenie i włączenie zasilania. 

2. Ponownie nawiązać połączenie. 

czerwona/

zielona 

migająca 

autotest - 

wył. 
Do systemu nie jest 

przyporządkowany żaden adres IP. 

1. Przyporządkować do systemu adres IP, 

np. przez BootP lub DHCP. 

 

Pos: 92.9 /Dokumentation allgemei n/Glieder ungselemente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc  @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 92.10 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Diagnose/Feldbuskoppler/-controll er/Knotens tatus  auswerten - I/O-LED (all e Koppler/C ontroll er) @ 6\mod_1259229729546_6.doc  @ 45455 @ 3 @ 1 
 

11.1.2 Analiza statusu węzła - LED I/O (tabela kodów migania) 

Stan komunikacji pomiędzy interfejsem/sterownikiem sieciowym sygnalizowany 

jest przez LED I/O. 

Tabela 65: Diagnostyka statusu węzła – pomoc w razie błędu 

status LED znaczenie środek zaradczy 

I/O  

zielona cykl danych na magistrali systemowej normalny warunek pracy 

pomarańczo

wa migająca 

Magistrala systemowa jest 

inicjalizowana.  

Rozruch jest sygnalizowany miganiem 

co 1-2 sekundy. 

- 

czerwona 

ciągła 

uszkodzenie sprzętu 

interfejsu/sterowniku sieciowego. 

Należy wymienić interfejs/sterownik 

sieciowy. 

czerwona 

migająca 

Miganie o częstotliwości 10 Hz 

wskazuje na ogólny błąd magistrali 

systemowej. 

Należy zwrócić uwagę na kod migania. 

czerwona 

migająca  

cyklicznie 

Błędy magistrali systemowej są 

sygnalizowane trzema sekwencjami 

migania. Między sekwencjami jest 

krótka przerwa. 

Sekwencje migania należy zanalizować 

zgodnie z poniższą tabelą kodów 

migania.  

Miganie pokazuje komunikat błędu, 

składający się z kodu i argumentu błędu. 

wył. 
brak cyklu danych na magistrali 

systemowej 

Zasilanie interfejsu/sterownika 

sieciowego nie jest włączone. 

 

Po włączeniu zasilania urządzenie uruchamia się. LED I/O miga przy tym na 

pomarańczowo. 

Po prawidłowym uruchomieniu LED I/O świeci na zielono.  

W razie błędu LED I/O miga na czerwono.  

Przy pomocy kodu błędów pokazywane są szczegółowe komunikaty błędów. Błąd 

jest prezentowany 3 cyklicznymi sekwencjami migania. 

Po usunięciu błędu przeprowadzić restart węzła sieciowego przez wyłączenie i 

włączenie zasilania. 
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Ilustracja 78: Status węzła - sygnalizacja przez LED I/O 

 

 

Ilustracja 79: Kodowanie komunikatu błędu 
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Przykład błędu modułu:  

• LED I/O pokazuje błąd z częstotliwością 1 sekwencji (ok. 10 Hz). 

• Po pierwszej przerwie następuje 2. sekwencja migania (ok. 1 Hz): 

LED I/O miga cztery razy. 

Taką sekwencją sygnalizowany jest kod błędu 4 "Błąd danych magistrali 

systemowej". 

• Po drugiej przerwie następuje 3. sekwencja migania (ok. 1 Hz): 

LED I/O miga dwanaście razy. 

Argument błędu 12 oznacza, że magistrala systemowa jest przerwana za 12. 

modułem I/O. 

Oznacza to, że 13. moduł I/O jest uszkodzony lub niepodłączony do węzła. 

Pos: 92.11 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Diagnose/Feldbuskoppler/-controll er/Bli nkcode-Tabellen - Fehl ercode 1 ( 750-0830, -841, -849) @ 6\mod_1259577088296_6.doc @ 46116 @  @ 1 
 

Tabela 66: Tabela kodów migania dla sygnalizacji LED I/O, kod błędu 1 

kod błędu 1: "Błąd sprzętu i konfiguracji" 

argument 

błędu 

opis błędu środek zaradczy 

1 

przepełnienie bufora 

pamięci wewnętrznej 

przeznaczonej na 

dołączone moduły 

I/O 

1. Wyłączyć zasilanie węzła. 

2 Zredukować liczbę modułów I/O. 

3 Ponownie włączyć zasilanie. 

4 Jeżeli błąd nie zostanie usunięty, wymienić sterownik 

sieciowy. 

2 
nieobsługiwany 

moduł I/O 

1. Ustalić, który moduł I/O ma usterkę. W tym celu 

najpierw wyłączyć zasilanie. 

2. Moduł końcowy włożyć do środka węzła. 

3 Ponownie włączyć zasilanie. 

4. --- Czy dioda LED nadal miga? --- 

Wyłączyć zasilanie, włożyć moduł końcowy do środka 

pierwszej połowy węzła (patrząc od strony sterownika 

sieciowego). 

--- Dioda LED już nie miga? --- 

Wyłączyć napięcie zasilające i włożyć moduł końcowy 

do środka drugiej połowy węzła (patrząc strony od 

sterownika sieciowego). 

5. Ponownie włączyć zasilanie. 

6. Powtórzyć czynność opisaną w punkcie 4, za każdym 

razem zmniejszając o połowę liczbę testowanych 

modułów, aż do znalezienia uszkodzonego modułu I/O. 

7. Wymienić uszkodzony moduł I/O. 

8. Uzyskać informację o aktualizacji firmware'u dla 

sterownika sieciowego. 

3 

nieprawidłowa suma 

kontrolna sterownika 

sieciowego 

1. Wyłączyć zasilanie węzła. 

2. Wymienić sterownik sieciowy. 

3 Ponownie włączyć zasilanie. 
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Tabela 66: Tabela kodów migania dla sygnalizacji LED I/O, kod błędu 1 

kod błędu 1: "Błąd sprzętu i konfiguracji" 

argument 

błędu 

opis błędu środek zaradczy 

4 

błąd przy zapisie w 

szeregowym 

EEPROM 

1. Wyłączyć zasilanie węzła. 

2. Wymienić sterownik sieciowy. 

3 Ponownie włączyć zasilanie. 

5 

błąd przy odczycie z 

szeregowego 

EEPROM 

1. Wyłączyć zasilanie węzła. 

2. Wymienić sterownik sieciowy. 

3 Ponownie włączyć zasilanie. 

 

6 

ustalona konfiguracja 

modułów I/O po 

resecie magistrali 

systemowej 

(AUTORESET) jest 

różna od konfiguracji 

ustalonej przy 

ostatnim 

uruchomieniu 

sterownika 

sieciowego. 

1. Przeprowadzić restart sterownika sieciowego przez 

wyłączenie i włączenie zasilania. 

7 

nieprawidłowa 

kombinacja sprzętu i 

firmware'u 

1. Wyłączyć zasilanie węzła. 

2. Wymienić sterownik sieciowy. 

3 Ponownie włączyć zasilanie. 

8 

przekroczenie czasu 

przy dostępnie do 

szeregowego 

EEPROM 

1. Wyłączyć zasilanie węzła. 

2. Wymienić sterownik sieciowy. 

3 Ponownie włączyć zasilanie. 

9 

błąd inicjalizacji 

sterownika 

sieciowego 

1. Wyłączyć zasilanie węzła. 

2. Wymienić sterownik sieciowy. 

3 Ponownie włączyć zasilanie. 

10 

awaria napięcia 

bufora zegara czasu 

rzeczywistego (RTC) 

1. Ustawić zegar. 

2. Podtrzymać napięcie zasilające sterownika sieciowego 

przez co najmniej 15 minut w celu naładowania 

kondensatora podtrzymującego. 

11 

błąd przy dostępie w 

celu odczytu do 

zegara czasu 

rzeczywistego (RTC) 

1. Ustawić zegar. 

2. Podtrzymać napięcie zasilające sterownika sieciowego 

przez co najmniej 15 minut w celu naładowania 

kondensatora podtrzymującego. 

12 

błąd przy dostępie w 

celu zapisu do zegara 

czasu rzeczywistego 

(RTC) 

1. Ustawić zegar. 

2. Podtrzymać napięcie zasilające sterownika sieciowego 

przez co najmniej 15 minut w celu naładowania 

kondensatora podtrzymującego. 
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Tabela 66: Tabela kodów migania dla sygnalizacji LED I/O, kod błędu 1 

kod błędu 1: "Błąd sprzętu i konfiguracji" 

argument 

błędu 

opis błędu środek zaradczy 

13 
zegar - błąd 

przerwania 

1. Ustawić zegar. 

2. Podtrzymać napięcie zasilające sterownika sieciowego 

przez co najmniej 15 minut w celu naładowania 

kondensatora podtrzymującego. 

14 

przekroczona 

maksymalna liczba 

modułów I/O 

gatewayowych lub 

korzystających z 

mailboxów 

1. Wyłączyć zasilanie węzła. 

2. Zredukować liczbę odpowiednich modułów I/O, zgodnie z 

ograniczeniem.  

3 Ponownie włączyć zasilanie. 

 

Pos: 92.12 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Diagnose/Feldbuskoppler/-controll er/Bli nkcode-Tabellen - Fehl ercode 2.. .5 (750- 0830, - 841, -849, 833) @ 9\mod_1281701367460_6.doc @ 63668 @  @ 1 
 

Tabela 67: Tabela kodów migania dla sygnalizacji LED I/O, kod błędu 2 

kod błędu 2: -nieużywany- 

argument 

błędu 

opis błędu środek zaradczy 

- nieużywany - 
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Tabela 68: Tabela kodów migania dla sygnalizacji LED I/O, kod błędu 3 

kod błędu 3: "Błąd protokołu magistrali systemowej" 

argument 

błędu 

opis błędu środek zaradczy 

- 

zakłócona 

komunikacja w 

magistrali 

systemowej, nie 

można 

zidentyfikować 

uszkodzonego 

podzespołu 

--- Czy w węźle znajdują się moduły zasilające z zasilaniem 

magistrali systemowej (750-613)? --- 

1. Sprawdzić, czy moduły te są prawidłowo zasilane 

napięciem. 

2. Można to sprawdzić po stanie odpowiednich LED 

statusu.  

 

--- Czy wszystkie moduły są prawidłowo podłączone i czy w 

węźle nie ma modułów I/O typu 750-613? --- 

1. Ustalić, który moduł I/O ma usterkę. W tym celu 

najpierw wyłączyć zasilanie. 

2. Moduł końcowy włożyć do środka węzła.  

3 Ponownie włączyć zasilanie. 

4. --- Czy dioda LED nadal miga? --- 

Wyłączyć zasilanie, włożyć moduł końcowy do środka 

pierwszej połowy węzła (patrząc od strony sterownika 

sieciowego). 

--- Dioda LED już nie miga? --- 

Wyłączyć napięcie zasilające i włożyć moduł końcowy 

do środka drugiej połowy węzła (patrząc strony od 

sterownika sieciowego). 

5. Ponownie włączyć zasilanie. 

6. Powtórzyć czynność opisaną w punkcie 4, za każdym 

razem zmniejszając o połowę liczbę testowanych 

modułów, aż do znalezienia uszkodzonego modułu I/O. 

7. Wymienić uszkodzony moduł I/O. 

8. Jeżeli przy sterowniku sieciowym znajduje się już tylko 

jeden moduł I/O i LED nadal miga, oznacza to, że 

uszkodzony jest ten moduł lub sterownik sieciowy. 

Należy wymienić uszkodzone elementy. 
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Tabela 69: Tabela kodów migania dla sygnalizacji LED I/O, kod błędu 4 

kod błędu 4: "Fizyczny błąd magistrali systemowej" 

argument 

błędu 

opis błędu środek zaradczy 

- 

błąd przy transferze 

danych magistrali 

systemowej lub 

przerwanie 

magistrali 

systemowej za 

sterownikiem 

sieciowym 

1. Wyłączyć zasilanie węzła.  

2. Włożyć moduł końcowy za sterownikiem sieciowym. 

3. Włączyć zasilanie. 

4. Zaobserwować sygnalizowany argument błędu. 

 

- Czy LED I/O nie pokazują żadnego argumentu błędu? - 

5. Wymienić sterownik sieciowy. 

 

- Czy LED I/O pokazują jakiś argument błędu? 

5. Ustalić, który moduł I/O ma usterkę. W tym celu 

najpierw wyłączyć zasilanie. 

6. Moduł końcowy włożyć do środka węzła.  

7. Ponownie włączyć zasilanie. 

8. --- Czy dioda LED nadal miga? - 

Wyłączyć zasilanie, włożyć moduł końcowy do środka 

pierwszej połowy węzła (patrząc od strony sterownika 

sieciowego). 

--- Dioda LED już nie miga? --- 

Wyłączyć napięcie zasilające i włożyć moduł końcowy 

do środka drugiej połowy węzła (patrząc od strony 

sterownika sieciowego). 

9. Ponownie włączyć zasilanie. 

10. Powtórzyć czynność opisaną w punkcie 6, za każdym 

razem zmniejszając o połowę liczbę testowanych 

modułów, aż do znalezienia uszkodzonego modułu I/O. 

11. Wymienić uszkodzony moduł I/O. 

12. Jeżeli przy sterowniku sieciowym znajduje się już tylko 

jeden moduł I/O i LED nadal miga, oznacza to, że 

uszkodzony jest ten moduł lub sterownik sieciowy. 

Należy wymienić uszkodzone elementy. 

n* 

przerwanie 

magistrali 

systemowej za n-tym 

modułem I/O z 

danymi 

procesowymi. 

1. Wyłączyć zasilanie węzła.  

2. Wymienić n-ty moduł (n+1) I/O z danymi procesowymi. 

3. Włączyć zasilanie. 

* Liczba impulsów migowych (n) pokazuje pozycję modułu I/O. 

   Moduły I/O bez danych nie są liczone (np. moduł zasilający bez diagnostyki) 
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Tabela 70: Tabela kodów migania dla sygnalizacji LED I/O, kod błędu 5 

kod błędu 5: "Błąd inicjalizacji magistrali systemowej" 

argument 

błędu 

opis błędu środek zaradczy 

n* 

Błąd przy 

komunikacji 

rejestrowej w czasie 

inicjalizacji 

magistrali 

systemowej 

1. Wyłączyć zasilanie węzła.  

2. Wymienić n-ty moduł (n+1) I/O z danymi procesowymi. 

3. Włączyć zasilanie. 

* Liczba impulsów migowych (n) pokazuje pozycję modułu I/O. 

   Moduły I/O bez danych nie są liczone (np. moduł zasilający bez diagnostyki) 

 

Pos: 92.13 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Diagnose/Feldbuskoppler/-controll er/Bli nkcode-Tabellen - Fehl ercode 6 ( 750-0830, -841, -0849) @ 6\mod_1259243409390_6.doc  @ 45591 @  @ 1 
 

Tabela 71: Tabela kodów migania dla sygnalizacji LED I/O, kod błędu 6 

kod błędu 6: " Błąd sieci komunikacyjnej"   

argument 

błędu 

opis błędu środek zaradczy 

1 
nieprawidłowy 

MAC-ID 

1. Wyłączyć zasilanie węzła.  

2. Wymienić sterownik sieciowy. 

3. Włączyć zasilanie. 

2 

błąd inicjalizacji 

sprzętowej 

ETHERNET 

1. Przeprowadzić restart sterownika sieciowego przez 

wyłączenie i włączenie zasilania. 

2. Czy błąd jest nadal zgłaszany? 

 Należy wymienić sterownik sieciowy. 

3 
błąd inicjalizacji 

stosu TCP/IP 

1. Przeprowadzić restart sterownika sieciowego przez 

wyłączenie i włączenie zasilania.  

2. Czy błąd jest nadal zgłaszany? 

 Należy wymienić sterownik sieciowy. 

4 

błąd konfiguracji 

sieci  

(brak adresu IP) 

1. Skontrolować ustawienia serwera BootP.  

 

5 
błąd przy inicjalizacji 

protokołu aplikacji 

1. Przeprowadzić restart sterownika sieciowego przez 

wyłączenie i włączenie zasilania.  

2. Czy błąd jest nadal zgłaszany? 

 Należy wymienić sterownik sieciowy. 

6 

maksymalny rozmiar 

obrazu procesu 

przekroczony 

1. Wyłączyć zasilanie węzła. 

2 Zredukować liczbę modułów I/O. 

7 

konflikt adresów 

sieciowych; 

podwójny adres IP 

w obrębie sieci 

1. Zmienić konfigurację: użyć adresu IP, który nie został 

użyty w sieci. 

2. Przeprowadzić restart sterownika sieciowego przez 

wyłączenie i włączenie zasilania. 

 

8 
błąd przy tworzeniu 

obrazu procesu 

1. Wyłączyć zasilanie węzła. 

2 Zredukować liczbę modułów I/O. 

3. Przeprowadzić restart sterownika sieciowego przez 

wyłączenie i włączenie zasilania. 

4. Czy błąd jest nadal zgłaszany? 

 Należy wymienić sterownik sieciowy. 
 

Pos: 92.14 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Diagnose/Feldbuskoppler/-controll er/Bli nkcode-Tabellen - Fehl ercode 6, spezifisches Argument 9) ( 750-0881, -0880) @ 8\mod_1278680325313_6.doc @ 59483 @  @ 1 
 

9 

błąd przy 

mapowaniu 

modułów I/O do 

sieci obiektowej 

1. Sprawdzić plik EA-config.xml w sterowniku sieciowym. 

 
Pos: 92.15 /D okumentati on allgemei n/Gli ederungsel emente/------Leerzeile------ @ 3\mod_1224662755687_0.doc @ 24458 @  @ 1 
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Pos: 92.16 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Diagnose/Feldbuskoppler/-controll er/Bli nkcode-Tabellen - Fehl ercode 7.. .9 (Fehlercode nicht g enutz t) @ 6\mod_1259247106578_6.doc @ 45638 @  @ 1 
 

Tabela : Tabela kodów migania dla sygnalizacji LED I/O, kod błędu 7...9 

kod błędu 7... 9 – nieużywany –  

argument 

błędu 

opis błędu środek zaradczy 

- nieużywany - 

 

Pos: 92.17 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Diagnose/Feldbuskoppler/-controll er/Bli nkcode-Tabellen - Fehl ercode 10, 11 (750- 0830, - 841, -0849) @ 6\mod_1259247309750_6.doc @ 45641 @  @ 1 
 

Tabela 72: Tabela kodów migania dla sygnalizacji LED I/O, kod błędu 10 

kod błędu 10: "Błąd przy przetwarzaniu programu PLC" 

argument 

błędu 

opis błędu środek zaradczy 

1 
błąd przy inicjacji 

runtime dla PFC 

1. Przeprowadzić restart sterownika sieciowego przez 

wyłączenie i włączenie zasilania. 

2. Jeżeli błąd jest nadal zgłaszany, należy z działem 

wsparcia technicznego WAGO. 

2 
błąd przy generowaniu 

kodu PFC 

1. Przeprowadzić restart sterownika sieciowego przez 

wyłączenie i włączenie zasilania. 

2. Jeżeli błąd jest nadal zgłaszany, należy skontaktować 

się z działem wsparcia technicznego WAGO. 

3 

zadanie IEC 

przekroczyło 

maksymalny czas 

trwania lub 

nie dotrzymano 

częstotliwości 

wywoływania zadania 

IEC 

(monitorowanie czasu) 

1. Sprawdzić konfigurację zadania pod względem 

ustawionej częstotliwości wywołania i czasów 

monitorowania. 

4 
błąd przy inicjalizacji 

wizualizacji WWW PFC 

1. Przeprowadzić restart sterownika sieciowego przez 

wyłączenie i włączenie zasilania. 

2. Jeżeli błąd nie zostanie usunięty, należy 

przeprowadzić reset w WAGO-I/O-PRO. 

3. Ponownie skompilować projekt. 

4. Ponownie przenieść projekt na sterownik sieciowy. 

5 

błąd przy synchronizacji 

konfiguracji sterowania z 

magistralą systemową 

1. Skontrolować informacje o włożonych modułach w 

konfiguracji sterowania CODESYS. 

2. Dostosować je do faktycznie włożonych modułów. 

3. Ponownie skompilować projekt. 

4. Ponownie przenieść projekt na sterownik sieciowy. 
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Tabela 73: Tabela kodów migania dla sygnalizacji LED I/O, kod błędu 11 

kod błędu 11: "Błąd modułów typu gateway/mailboxa" 

argument 

błędu 

opis błędu środek zaradczy 

1 
użyto zbyt wielu 

modułów typu gateway 
1. Zmniejszyć liczbę modułów typu gateway. 

2 
przekroczony maksymalny 

rozmiar mailboxa 
1. Zredukować rozmiar mailboxa. 

3 

przekroczony maksymalny 

rozmiar obrazu procesu 

ze względu na liczbę 

użytych modułów typu 

gateway 

1. Zmniejszyć reprezentację w obrazie procesu 

modułów typu gateway. 

* Liczba impulsów migowych (n) pokazuje pozycję modułu I/O. 

   Moduły I/O bez danych nie są liczone (np. moduł zasilający bez diagnostyki) 

 

Pos: 92.18 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Diagnose/Feldbuskoppler/-controll er/Bli nkcode-Tabellen - Fehl ercode 14 SD- Kartenfehl er (750- 0880) @ 9\mod_1289492637843_6.doc @ 66388 @  @ 1 
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Tabela 74: Tabela kodów migania dla sygnalizacji LED I/O, kod błędu 14 

kod błędu 14: "Błąd w pamięci zewnętrznej (karta pamięci)" 

argument 

błędu 

opis błędu środek zaradczy 

1 

karta pamięci nie do 

użycia (komunikat od 

sterownika) 

1. Wymienić kartę pamięci na nową. 

2. Jeżeli błąd jest nadal zgłaszany, należy skontaktować 

się z działem wsparcia technicznego WAGO. 

2 
przerwanie funkcji przez 

użytkownika (30 s) 

1. Włożyć kartę pamięci. 

2. a) w czasie uruchamiania systemu: 

Ponownie uruchomić sterownik sieciowy przez 

wyłączenie i włączenie zasilania. 

b) w czasie pracy: 

Ponownie uruchomić funkcję dostępu. 

3 
pamięć wewnętrzna jest 

pełna 

1. Sprawdzić wewnętrzny system plików katalogu /copy/ 

i /settings/ na karcie pamięci. 

Rozmiar danych w katalogu /copy/ nie może 

przekraczać rozmiaru całkowitego wewnętrznego 

systemu plików! 

2. W razie potrzeby skasować pliki (np. przez FTP, 

sformatować wewnętrzny napęd lub oczyścić kartę 

pamięci  na komputerze). 

4 karta pamięci jest pełna 

1. Przy użyciu komputera oczyścić kartę pamięci lub 

wymienić ją na nową. 

2. Ponownie uruchomić funkcję dostępu. 

5 
brak dostępu do 

EEPROM 

1. Włożyć kartę pamięci. 

a) w czasie uruchamiania systemu: 

Ponownie uruchomić sterownik sieciowy przez 

wyłączenie i włączenie zasilania. 

b) w czasie pracy: 

Ponownie uruchomić funkcję dostępu. 

2. Jeżeli błąd jest nadal zgłaszany, należy skontaktować 

się z działem wsparcia technicznego WAGO. 

6 

funkcja backup 

zakończona 

niepowodzeniem 

1. Wyjąć kartę pamięci i w razie potrzeby usunąć 

ochronę przed zapisem. 

2. Ponownie włożyć kartę pamięci.  

3. Ponownie uruchomić funkcję dostępu. 

4. Jeżeli błąd będzie nadal zgłaszany, wymienić kartę 

pamięci na nową. 

5. Ponownie uruchomić funkcję dostępu. 

6. Jeżeli błąd jest nadal zgłaszany, należy skontaktować 

się z działem wsparcia technicznego WAGO. 

7 

funkcja restore 

zakończona 

niepowodzeniem 

1. Ponownie włożyć kartę pamięci, jeżeli została 

wyjęta. 

2. Zamknąć połączenie FTP, jeżeli jest nawiązane, 

nawiązać nowe połączenie i ponownie uruchomić 

funkcję dostępu. 

3. Jeżeli błąd jest nadal zgłaszany, należy ponownie 

uruchomić urządzenie. 

4. Jeżeli błąd jest nadal zgłaszany, należy skontaktować 

się z działem wsparcia technicznego WAGO. 
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Pos: 92.19 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Diagnose/Feldbuskoppler/-controll er/LED-Sig nalisi erung - USR- LED @ 6\mod_1259249846609_6.doc  @ 45644 @ 4 @ 1 
 

11.1.2.1 LED USR 

Dolna LED („USR“) służy do wizualnej prezentacji informacji. 

LED jest sterowana z poziomu programu użytkowego za pomocą funkcji z 

biblioteki WAGO-I/O-PRO „Visual.lib“. 

Pos: 92.20 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Diagnose/Feldbuskoppler/-controll er/Speicher kartenstatus auswerten ('SD'-LED) @ 9\mod_1289496276454_6.doc @ 66394 @ 3 @ 1 
 

11.1.3 Analiza statusu karty pamięci 

Dostęp do karty pamięci jest sygnalizowany przez LED SD. 

LED SD znajduje się bezpośrednio nad gniazdem karty pamięci za przezroczystą 

klapką. 

Pos: 92.21 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Diagnose/Feldbuskoppler/-controll er/Versorgungsspannungsstatus auswerten ( alle Koppler/C ontroll er) @ 6\mod_1259230026625_6.doc  @ 45544 @ 3 @ 1 
 

11.1.4 Analiza statusu zasilania 

W części zasilającej urządzenie znajdują się dwie zielone LED do prezentacji 

zasilania.  

LED „A“ pokazuje zasilanie węzła sieciowego 24 V.  

LED „B“ lub „C“ zgłasza zasilanie dostępne na stykach mocy dla strony 

obiektowej. 

Tabela 75: Diagnostyka napięcia zasilania – pomoc w razie błędu 

status LED znaczenie środek zaradczy 

A  

zielona Napięcie robocze jest obecne w systemie. - 

wył. Nie ma napięcia roboczego w systemie. 
Skontrolować zasilanie systemu (24 V 

i 0 V). 

B lub C  

zielona 
Napięcie robocze styków mocy jest 

obecne w systemie. 
- 

wył. 
Nie ma napięcia roboczego styków mocy 

w systemie. 

Skontrolować napięcie zasilające 

styków mocy (24 V i 0 V). 

 

Pos: 92.22 /D okumentati on allgemei n/Gli ederungsel emente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 92.23 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Diagnose/Feldbuskoppler/-controll er/Fehl er ver halten, Fel dbusaus fall ( 750- 830, - 841, -849, -352,. ..) @ 6\mod_1259570148859_6.doc @ 46110 @ 23 @ 1 
 

11.2 Reakcja na błąd 

11.2.1 Awaria sieci obiektowej 

Awaria sieci obiektowej, a tym samym połączenia, ma miejsce, jeżeli ustawiony 

czas reakcji watchdoga upłynie bez impulsu ze strony nadrzędnego układu 

sterowania. Może się to zdarzyć, jeżeli master jest wyłączony lub przewód 

magistrali przerwany. Również błąd w masterze może być przyczyną awarii sieci 

obiektowej. Brak jest połączenia przez ETHERNET. 

Watchdog MODBUS nadzoruje przez protokół MODBUS bieżącą komunikację 

MODBUS. Jeżeli watchdog MODBUS został skonfigurowany i aktywowany, 

awaria sieci obiektowej jest sygnalizowana świeceniem czerwonej LED I/O. 

Niezależne monitorowanie sieci obiektowej możliwe jest za pomocą bloku 

funkcyjnego 'FBUS_ERROR_INFORMATION' biblioteki 'Mod_com.lib', 

sprawdzającego fizyczne połączenie pomiędzy modułami I/O a sterownikiem 

sieciowym i analizę rejestru watchdoga w programie sterującym. Magistrala 

systemowa pozostaje sprawna, a obrazy procesu zachowane. Program sterujący 

może być wykonywany niezależnie. 

FBUS_ERROR_INFORMATION 

 

FBUS_ERROR  

ERROR 

 

 

 

 

 

 
Ilustracja 80: Blok funkcyjny do ustalania awarii sieci obiektowej 

'FBUS_ERROR' (BOOL)  = FALSE  = brak błędu 

     = TRUE  = awaria sieci obiektowej 

 

'ERROR' (WORD)   = 0   = brak błędu 

     = 1  = awaria sieci obiektowej 

 

Za pomocą tych wyjść bloków funkcyjnych i odpowiednio zaprogramowanego 

programu sterującego można w razie awarii sieci obiektowej doprowadzić system 

do stanu bezpiecznego. 
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Informacja 

 

Rozpoznawanie awarii sieci obiektowej przez protokół MODBUS: 

Szczegółowe informacje na temat rejestru MODBUS znajdują się w 

rozdziale „Funkcje MODBUS“,  „Watchdog (zachowanie w razie awarii 

sieci obiektowej)“. 

Rozpoznawanie awarii sieci obiektowej niezależnej od protokołu: 

Biblioteka 'Mod_com.lib' z blokiem funkcyjnym 

'FBUS_ERROR_INFORMATION' znajduje się standardowo w konfiguracji 

WAGO-I/O-PRO. Bibliotekę włącza się za pomocą zakładki „Resources“ 

umieszczonej po lewej stronie, na dole interfejsu roboczego. Kliknąć 

dwukrotnie na "Library manager", a nastęnie kliknąć na Insert i Additional 

Library. Mod_com.lib znajduje się w folderze 

C:\Programy\Oprogramowanie WAGO\CoDeSys V2.3\Targets\WAGO\ 

Libraries\32_Bit 

 
Pos: 92.24 /D okumentati on allgemei n/Gli ederungsel emente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 92.25 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Diagnose/Feldbuskoppler/-controll er/Kl emmenbus fehl er (alle Contr oller) @ 6\mod_1259322394765_6.doc @ 46000 @ 3 @ 1 
 

11.2.2 Błąd magistrali systemowej 

Błąd magistrali systemowej jest sygnalizowany przez LED I/O. 

LED I/O miga na czerwono: 
W razie błędu magistrali systemowej sterownik sieciowy generuje komunikat 

błędu (kod i argument błędu). 

Błąd magistrali systemowej powstaje na przykład w następstwie wyjęcia modułu 

I/O. 

Jeżeli błąd ten wystąpi w czasie pracy, moduły wyjść zachowują się jak w 

przypadku zatrzymania magistrali systemowej.  

Po usunięciu błędu magistrali systemowej sterownik sieciowy zostanie 

uruchomiony po wyłączeniu i włączeniu, jak przy rozpoczynaniu pracy. Transfer 

danych procesowych zostaje podjęty ponownie, a wyjścia w węźle zostaną 

ustawione. 

Pos: 92.26 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Diagnose/Feldbuskoppler/-controll er/Kl emmenbus fehl er - Nachtrag Funktionsbaustei n KBU S_ERROR _INFORMATION  (750- 0841) @ 6\mod_1259243954515_6.doc  @ 45597 @  @ 1 
 

Jeżeli blok funkcyjny 'KBUS_ERROR_INFORMATION' jest wywoływany w 

programie sterującym, to należy popsługiwać się wartościami wyjściowymi 

'ERROR','BITLEN', 'TERMINALS' i 'FAILADDRESS'.  

'ERROR'   = FALSE  = brak błędu 

  ('BITLEN'   = długość rejestru magistrali systemowej 

  'TERMINALS'  = liczba włożonych modułów I/O) 

 

'ERROR'      = TRUE   = błąd magistrali systemowej 

  ('BITLEN'   = 0 

  'TERMINALS'  = 0) 

  'FAILADRESS'  = pozycja modułu I/O po wystąpieniu 

        przerwania magistrali systemowej, 

        analogicznie do migowego 

        argumentu błędu LED I/O) 
Pos: 93 /D okumentation allgemei n/Glieder ungselemente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc  @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 94 /All e Seri en (Allgemei ne Module)/Ü berschrif ten für alle Serien/Feldbuskommuni kati on - Ü berschrift  1 @ 4\mod_1241433862621_6.doc  @ 32211 @ 1 @ 1 
 

12 Komunikacja przez sieć obiektową 
Pos: 95.1 /All e Seri en ( Allgemei ne Module)/Feldbuskommuni kation/ETHERN ET/ETH ERNET- Einl eitungstext @ 4\mod_1236763733502_6.doc @ 28161 @  @ 1 
 

Komunikacja sieci obiektowej między aplikacją master a 

interfejsem/sterownikiem sieciowym WAGO bazującym na standardzie 

ETHERNET odbywa się z reguły przez zaimplementowany protokół aplikacji, 

specyficzny dla sieci obiektowej. 

W zależności od aplikacji może to być np. MODBUS/TCP (UDP), EtherNet/IP, 

BACnet/IP, KNX IP, PROFINET, SERCOS III lub inny.  

Oprócz standardu ETHERNET i specyficznego dla sieci obiektowej protokołu 

aplikacyjnego istnieją również inne protokoły komunikacyjne, ważne dla 

diagnostyki systemu, zaimplementowane w bazującym na sieci ETHERNET 

interfejsie/sterowniku sieciowym. 

Protokoły te zostały bliżej objaśnione w następnych rozdziałach. 

Pos: 95.2 /All e Seri en ( Allgemei ne Module)/Feldbuskommuni kation/ETHERN ET/Impl ementi erte Pr otokolle - Ü berschrif t 2 (für ETH ERN ET-Kurzbeschrei bung) @ 4\mod_1236766863780_6.doc @ 28178 @ 2 @ 1 
 

12.1 Zaimplementowane protokoły 
Pos: 95.3 /All e Seri en ( Allgemei ne Module)/Feldbuskommuni kation/ETHERN ET/Kommuni kationsprotokolle - Überschrift 3 @ 4\mod_1237210733218_6.doc @ 28494 @ 3 @ 1 
 

12.1.1 Protokoły komunikacyjne 
Pos: 96 /All e Seri en (Allgemei ne Module)/Feldbuskommuni kation/ETHERNET/IP (Inter net Protocol) @ 4\mod_1237210825239_6.doc @ 28497 @ 4 @ 1 
 

12.1.1.1 IP (Internet Protocol) 

Protokół internetowy (IP) dzieli telegramy danych na segmenty i jest 

odpowiedzialny za ich transport od jednego abonenta sieci do innego. 

Uczestniczące w nim stacje znajdują się w różnych sieciach fizycznych, które są 

połączone ze sobą wzajemnie za pomocą ruterów. 

Rutery potrafią wybierać różne ścieżki (drogi transferu w sieci) przez połączone 

sieci i omijać zatory oraz awarie sieci. 

Może się zdarzyć, że poszczególne odcinki są krótsze niż inne. Z tego względu 

telegramy mogą się wyprzedzać, przez co kolejność pakietów danych (sekwencja) 

będzie nieprawidłowa. 

Dlatego aby zweryfikować prawidłową transmisję, konieczne jest stosowanie 

protokołu wyższego poziomu, na przykład TCP. 

Pakiet danych IP 

Pakiety danych IP, poza danymi użytkowymi, zawierają w nagłówku szereg 

danych adresowanych i dodatkowych informacji. 

Tabela 76: Pakiet danych IP 

nagłówek IP dane użytkowe IP 

 

Najważniejszymi informacjami w nagłówku IP są adresy IP nadawcy i odbiorcy 

oraz użyty protokół transportowy. 
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Adresy IP 

Dla celów komunikacji sieciowej każdy węzeł sieciowy musi posiadać adres 

internetowy o długości 32 bitów (adres IP). 

Wskazówka 

 

Adres IP muszą być unikatowe! 

Aby zapewnić prawidłową pracę, ustawiony adres IP musi być unikatowy w 

skali całej sieci. 

Jak pokazano poniżej, istnieją różne klasy adresowe z identyfikacją sieciową 

(Net-ID) i identyfikacją hosta (Host-ID) o różnej długości. 

Net-ID definiuje sieć, w której znajduje się użytkownik. 

Host-ID identyfikuje określonego użytkownika w ramach tej sieci. 
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Przy adresowaniu sieci dzielone są na kilka klas sieciowych: 

• Class A: (Net-ID: bajt 1, Host-ID: bajt 2… bajt 4) 

Tabela 77: Klasa sieciowa Class A 

np.  101 . 16  . 232  . 22 

01100101 00010000 11101000 00010110 

0 Net-ID Host-ID 

Najwyższy bit w sieciach klasy A to zawsze '0'. 

Oznacza to, że najwyższy bajt może być w zakresie od '0 0000000' do '0 

1111111'. 

Zakres adresów sieci klasy A leży tym samym w pierwszym bajcie zawsze 

między 0 a 127. 

 

• Class B: (Net-ID: bajt 1 … bajt 2, Host-ID: bajt 3… bajt 4) 

Tabela 78: Klasa sieciowa Class B 

np.  181 . 16  . 232  . 22 

10110101 00010000 11101000 00010110 

10 Net-ID Host-ID 

Najwyższe bity w sieciach klasy B to zawsze '10'. 

Oznacza to, że najwyższy bajt może być w zakresie od '10 000000' do '10 

111111'. 

Zakres adresów sieci klasy B leży tym samym w pierwszym bajcie zawsze 

między 128 a 191. 

 

• Class C: (Net-ID: bajt 1 … bajt 3, Host-ID: bajt 4) 

Tabela 79: Klasa sieciowa Class C 

np.  201 . 16  . 232  . 22 

11000101 00010000 11101000 00010110 

110 Net-ID Host-ID 

Najwyższe bity w sieciach klasy C to zawsze '110'. 

Oznacza to, że najwyższy bajt może być w zakresie od '110 00000' do '110 

11111'. 

Zakres adresów sieci klasy C leży tym samym w pierwszym bajcie zawsze 

między 192 a 223. 

 

• Pozostałe klasy sieciowe (D, E): są używane tylko do zadań specjalnych. 
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Dane kluczowe 

Tabela 80: Dane kluczowe klas A, B i C 

klasa sieciowa zakres adresów 

części sieciowej 

możliwa liczba 

sieci hosty na sieć 

Class A    1.XXX.XXX.XXX ... 

126.XXX.XXX.XXX 

127 

(2
7
) 

ok. 16 milionów 

(2
24

) 

Class B 128.000.XXX.XXX ... 

191.255.XXX.XXX 

ok. 16 tysięcy 

(2
14

) 

ok. 65 tysięcy 

(2
16

) 

Class C 192.000.000.XXX ... 

223.255.255.XXX 

ok. 2 miliony 

(2
21

) 

254 

(2
8
) 

 

Do każdego interfejsu lub sterownika bazującego na ETHERNET można bardzo 

łatwo przydzielić adres IP za pomocą zaimplementowanego protokołu BootP. 

Zaleceniem dla małej sieci wewnętrznej jest wybór adresów sieciowych z zakresu 

Class C. 

Wskazówka 

 

Nie stosować adresów IP 0 i 255! 

Należy zwrócić uwagę, aby w jednym bajcie wszystkie bity nie były równe 

‚0’ lub ‚1’ (bajt = 0 lub 255). Są one zarezerwowane na potrzeby 

specjalnych funkcji i nie wolno ich używać. Stąd na przykład nie może być 

użyty adres 10.0.10.10 ze względu na 0 w drugim bajcie. 

 

Jeżeli dana sieć ma być bezpośrednio połączona z Internetem, to stosowane są 

unikatowe w skali światowej adresy IP, przydzielone przez upoważnione 

instytucje administrujące. Są one dostępne przez InterNIC (International Network 

Information Center). 

Wskazówka 

 

Podłączenie do Internetu tylko przez autoryzowanego administratora 

sieci! 

Należy pamiętać, że bezpośrednie podłączenie do Internetu może wykonać 

wyłącznie autoryzowany administrator sieci, dlatego procedura ta nie 

została opisana w podręczniku. 

 

Podsieci 

Aby umożliwić routing w dużych sieciach, wprowadzono konwencję w 

specyfikacji RFC 950. Część adresów internetowych, ID hosta, jest tam 

podzielona na dalsze grupy: numer podsieci i właściwy numer stacji węzła. Za 

pomocą numeru sieci możliwe jest rozgałęzianie w sieci częściowej na 

wewnętrzne podsieci, od zewnątrz jednak cała sieć jest widoczna jako całość. 

Wielkość i położenie ID podsieci nie są przypisane na stałe, rozmiar zależy 

jednak od liczby adresowanych podsieci i liczby hostów na podsieć. 

Tabela 81: Adres klasy B z polem na ID podsieci 

1 8 16 24 32 

1 0 ... ID sieci ID podsieci ID hosta 
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Maska podsieci 

Na potrzeby kodowania podsieci w Internecie wprowadzono tak zwaną maskę 

podsieci. Jest to maska bitowa, za pomocą której ukrywane są lub wybierane 

specjalne bity adresu IP. Maska określa, jakie bity ID hosta są stosowane do 

kodowania podsieci, a jakie określają ID hosta. 

Zakres adresów IP obejmuje tu teoretycznie przestrzeń pomiędzy 0.0.0.0 a 

255.255.255.255. Numery 0 i 255 są jednak zarezerwowane dla maski podsieci. 

Standardowe maski zależne od klasy sieciowej wyglądają następująco: 

• Maska podsieci Class A: 
Tabela 82: Maska podsieci dla sieci Class A 

255 .0 .0 .0 

 

• Maska podsieci Class B: 
Tabela 83: Maska podsieci dla sieci Class B 

255 .255 .0 .0 

 

• Maska podsieci Class C: 
Tabela 84: Maska podsieci dla sieci Class C 

255 .255 .255 .0 

 

W zależności od podziału podsieci, maski podsieci mogą zawierać wartości inne 

od 0 i 255, jak na przykład 255.255.255.128 lub 255.255.255.248, itp. 

Numery masek podsieci są przydzielane przez administratora sieci. Wraz z 

adresem IP numer ten określa, do jakiej sieci należy komputer i węzeł. 

Węzeł odbiorcy, znajdujący się w podsieci, oblicza najpierw prawidłowy numer 

sieci na podstawie swojego adresu IP i maski podsieci. Dopiero później sprawdza 

numer węzła i jeżeli są one zgodne, dostarcza ramkę. 

Tabela 85: Przykład adresu IP z sieci Class B 

adres IP 172.16.233.200 10101100 00010000 11101001 11001000 

maska podsieci 255255255128 11111111 11111111 11111111 10000000 

ID sieci 172.16.0.0 10101100 00010000 00000000 00000000 

ID podsieci 0.0.233.128 00000000 00000000 11101001 10000000 

ID hosta 0.0.0.72 00000000 00000000 00000000 01001000 

 

Wskazówka 

 

Konieczne podanie maski podsieci! 

Należy pamiętać, że przy instalacji protokołu sieciowego musi być 

podawana wyznaczona przez administratora maska podsieci podobnie, jak 

adres IP. 

Brama sieciowa 
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Podsieci w Internecie są z reguły połączone bramami sieciowymi. Służą one do 

przekazywania pakietów do innych sieci lub podsieci. 

Dla komputera lub węzła sieciowego podłączonego do Internetu oznacza to, że 

oprócz adresu IP i maski sieci dla każdej karty sieciowej musi być podawany 

prawidłowy adres IP standardowej bramy sieciowej. Ten adres IP również 

powinien zostać pozyskany od administratora sieci. 

Bez podania tego adresu funkcjonalność IP pozostaje ograniczona do lokalnej 

podsieci. 

RAW-IP 

Raw-IP nie wymaga protokołów, jak np. PPP (protokół point-to-point). W RAW-

IP pakiety TCP/IP są wymieniane bezpośrednio, bez handshaking, co pozwala na 

szybkie nawiązanie połączenia. Najpierw należy jednak przeprowadzić 

konfigurację z użyciem stałego adresu IP. Do zalet RAW-IP należy duża prędkość 

transferu danych oraz wysoka stabilność.  

IP-Multicast 

Pod pojęciem Multicast rozumie się rodzaj transferu od punktu do grupy, a więc 

transmisję point-to-multipoint, nazywaną również połączeniem wielopunktowym. 

Zaletą Multicast jest możliwość jednoczesnego transferu wiadomości przez jeden 

adres do kilku abonentów lub zamkniętych grup abonentów (Closed User 

Groups).  

IP-Multicasting na poziomie sieci internetowej jest realizowane przez Internet 

Group Message Protocol IGMP; protokół ten jest używany przez sąsiednie rutery 

w celu uzyskania informacji na temat przynależności do grupy. 

Przy dystrybucji pakietów multicast w podsieci IP zakłada, że warstwa datalink 

udostępnia ze swojej strony multitasking. W przypadku sieci ETHERNET 

dostępne są adresy multicast, za pomocą których zaadresowany pakiet jest 

przesyłany do kilku odbiorców przy użyciu jednej tylko operacji przesyłania. 

Operacja ta opiera się na możliwości jednoczesnego wysyłania pakietów do kilku 

odbiorców przez wspólne medium. Stacje nie muszą się informować pomiędzy 

sobą, kto należy do adresu multicast - każda stacja otrzymuje fizycznie każdy 

pakiet. 

Analiza adresu IP do adresu ETHERNET jest rozwiązana przy użyciu algorytmu; 

adresy multicast IP są zagnieżdżone w adresach multicast ETHERNET. 

Pos: 97 /All e Seri en (Allgemei ne Module)/Feldbuskommuni kation/ETHERNET/TCP (Tr ansport Protocol) @ 4 \mod_1237211218837_6.doc @ 28500 @ 4 @ 1 
 

12.1.1.2 TCP (Transmission Control Protocol) 

TCP (Transmission Control Protocol) nałożony na protokół internetowy 

zabezpiecza transport danych w sieci. 

Oprócz tego TCP zapewnia połączenie pomiędzy dwoma abonentami na czas 

trwania transmisji danych. Komunikacja odbywa się w trybie duplex i half-

duplex, tzn., że obydwaj abonenci mogą jednocześnie odbierać i przesyłać dane. 

Przesłane dane są opatrywane przez TCP 16-bitową sumą kontrolną, a każdy 

pakiet danych otrzymuje numer sekwencji. 

W oparciu o sumę kontrolną odbiorca sprawdza poprawność odbioru pakietu, po 

czym oblicza numer sekwencji. Wynik nosi nazwę numeru potwierdzenia i jest 

przesyłany wraz z kolejnym przesłanym samodzielnie pakietem w ramach 
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pokwitowania. Postępowanie to gwarantuje, że strata pakietów TCP zostanie 

zauważona i że w razie potrzeby będą one mogły zostać wysłane ponownie w 

poprawnej kolejności. 

 

Pakiet danych TCP 

Nagłówek pakietu danych TCP składa się minimum z 20 bajtów i zawiera między 

innymi numer portu aplikacji nadawcy oraz odbiorcy, numer sekwencji i numer 

potwierdzenia. 

Powstały w ten sposób pakiet TCP jest używany na obszarze danych użytkowych 

pakietu IP, dzięki czemu powstaje pakiet TCP/IP. 

Numery portów TCP 

Poza adresem IP (adres sieciowy i hosta)  TCP może wywoływać specjalną 

aplikację (usługę) na zaadresowanym hoście. W tym celu aplikacje znajdujące się 

na hoście (jak np. serwer WWW, serwer FTP lub inne) są adresowane przez różne 

numery portów. Dla znanych aplikacji przydzielane są stałe porty, do których 

może się odnieść każda aplikacja przy nawiązywaniu połączenia. 

(przykłady: numer portu Telnet: 23, numer portu HTTP: 80).  

Kompletna lista „znormalizowanych usług“ znajduje się w specyfikacji RFC 1700 

(1994). 

Pos: 98 /All e Seri en (Allgemei ne Module)/Feldbuskommuni kation/ETHERNET/UDP (User D atagram Protocol) @ 4\mod_1237211297860_6.doc @ 28503 @ 4 @ 1 
 

12.1.1.3 UDP (User Datagram Protocol) 

Protokół UDP, podobnie, jak protokół TCP, jest odpowiedzialny za transmisję 

danych. W porównaniu z protokołem TCP, UDP nie jest zorientowany na 

połączenie. Oznacza to, że brak jest mechanizmów kontrolnych przy wymianie 

danych między nadawcą a odbiorcą. Zaletą tego protokołu jest efektywność 

przenoszonych danych, a tym samym wyższa prędkość przetwarzania. 
Pos: 99 /All e Seri en (Allgemei ne Module)/Feldbuskommuni kation/ETHERNET/Konfigurati ons- und Di agnoseprotokolle - Überschrift 3 @ 4\mod_1237211597686_6.doc  @ 28509 @ 3 @ 1 
 

12.1.2 Protokoły konfiguracyjne i diagnostyczne 
Pos: 100 /Alle Serien (Allgemei ne M odul e)/Feldbuskommuni kati on/ETHERN ET/BootP - Beschr eibungsanfang ( Boots  Trap Protokoll) (750- 352, -842, -843- -880, -881, - 882) @ 7\mod_1265292377974_6.doc @ 49714 @ 4 @ 1 
 

12.1.2.1 BootP (Bootstrap Protocol) 

Przy użyciu „Bootstrap Protocol“ (BootP) użytkownik może przydzielić do 

interfesu/sterownika sieciowego adres IP i inne parametry w sieci TCP/IP. Poza 

tym może być przekazywana maska podsieci i brama sieciowa. 

Komunikacja przez ten protokół składa się z żądania klienta ze strony 

interfejsu/sterownika sieciowego oraz odpowiedzi serwera z komputera. 

Przez protokół przesyła się żądanie broadcast do portu 67 (serwer BootP), 

zawierające adres sprzętu (MAC-ID) interfejsu/sterownika sieciowego. 

Serwer BootP otrzymuje wiadomość. Posiada on bazę danych, w której adresy IP 

i MAC ID są do siebie przyporządkowywane. Po odnalezieniu adresu MAC 

wysyłana jest przez sieć odpowiedź broadcast.  
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Interfejs/sterownik sieciowy oczekuje na zadanym porcie 68 na odpowiedź 

serwera BootP. Nadchodzące pakiety zawierają między innymi adres IP i adres 

MAC interfejsu/sterownika sieciowego. Po adresie MAC interfejs/sterownik 

sieciowy rozpoznaje, czy wiadomość jest przeznaczona dla niego i w razie 

zgodności przejmuje przesłany adres IP i stosuje go w swoim interfejsie 

sieciowym. 

Wskazówka 

 

Przydzielanie adresów IP przy pomocy WAGO-BootP jest możliwe w 

systemach operacyjnych Windows i Linux! 

Przydzielanie adresów IP przy pomocy serwera BootP jest możliwe w 

systemach operacyjnych Windows i Linux. 

Informacja 

 

Dodatkowe informacje na temat przydzialania informacji za pomocą 

serwera BootP 

Sposób przydzielania adresów za pomocą serwera BootP jest opisany 

szczegółowo w rozdziale „Uruchamianie węzła sieciowego“. 

 

Klient BootP służy do dynamicznej konfiguracji parametrów sieciowych. 

Sterownik sieciowy ETHERNET TCP/IP posiada klienta BootP, który oprócz 

standardowej opcji “Adres IP” wspiera następujące opcje: 

Pos: 101.1 /Alle Serien (Allgemeine M odul e)/Feldbuskommuni kati on/ETHERN ET/BootP - Tabell e BootP-Optionen ( 750- 352, - 842, -843, -880, - 881) @ 9\mod_1283243277969_6.doc @ 64368 @  @ 1 
 

Tabela 86: Opcje BootP 

opcja znaczenie 

[OPT1] maska podsieci 32-bitowa maska adresowa informująca, jakie bity adresu IP 

określają sieć, a jakie stacje sieciowe 

[OPT2] strefa czasowa Przesunięcie między czasem lokalnym a UTC (Universal Time 

Coordinated) 

[OPT3] brama sieciowa Adres IP rutera, pozwalającego na dostęp do innych sieci 

[OPT6] serwer DNS Adres IP serwerów nazwy, przetwarzających nazwę na adres IP. 

Można skonfigurować maksymalnie 2 serwery DNS. 

[OPT12] nazwa hosta Nazwa hosta to jednoznaczne oznaczenie komputera w sieci. 

Nazwa hosta może zawierać maksymalnie 32 znaki. 

[OPT15] nazwa domeny Nazwa domeny to jednoznaczne oznaczenie sieci. Nazwa 

domeny może zawierać maksymalnie 32 znaki. 
 

Pos: 101.2 /Alle Serien (Allgemeine M odul e)/Feldbuskommuni kati on/ETHERN ET/BootP - Tabell e BootP-Optionen [OPT42] NTP- Ser ver ( 750-880, - 881) @ 10\mod_1298391107653_6.doc  @ 69989 @  @ 1 
 

[OPT42] serwer NTP Adres IP serwera Network Time. Podczas przydzielania serwera 

NTP w interfejsie aktywowany jest automatycznie klient SNTP. 
 

Pos: 102 /Alle Serien (Allgemei ne M odul e)/Feldbuskommuni kati on/ETHERN ET/BootP - Ü ber di e WBM- Sei te "Features"  kann ferner . ...(R estbeschreibung) 750- 880, -881, -882  @ 9\mod_1283243412431_6.doc @ 64371 @  @ 1 
 

Przez stronę „Features“ można wybrać ponadto opcję “BootP Request before 

static IP”. Po ponownym uruchomieniu przesyłanych jest 5 zapytań BootP. Jeżeli 

na żadne z zapytań nie zostanie otrzymana odpowiedź, to interfejs/sterownik 

sieciowy będzie próbował skonfigurować się za pomocą parametrów IP 

zapisanych w EEPROM. 

Przy zastosowaniu protokołu Bootstrap do konfiguracji węzła, w EEPROM 

zapisywane są parametry sieciowe (adres IP itp.). 

Wskazówka Konfiguracja BootP jest zapisywana w EEPROM! 

Proszę pamiętać, że przy zastosowaniu BootP, odmiennie, niż w przypadku 
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konfiguracji DHCP, konfiguracja sieci jest zapisywana w EEPROM. 

Domyślnie w interfejsie/sterowniku sieciowy aktywny jest BootP.  

Przy aktywnym protokole BootP interfejs/sterownik sieciowy oczekuje stałej 

obecności serwera BootP. 

Jeżeli jednak po resecie zasilania nie jest dostępny serwer BootP, sieć pozostaje 

nieaktywna. 

Aby eksploatować interfejs/sterownik sieciowy z konfiguracją IP zapisaną w 

EEPROM, należy po konfiguracji dezaktywować BootP. 

Można to przeprowadzić np. przez system zarządzania przez WWW (WBM) na 

odpowiedniej stronie wewnętrznej HTML interfejsu/sterownika sieciowego, 

dostępnej pod linkiem: „Port“. 

Po dezaktywacji BootP interfejs/sterownik sieciowy przy kolejnym bootwaniu 

będzie korzystał z parametrów zapisanych w EEPROM. 

W razie błędu w zapisanych parametrach, LED I/O wyświetli kod błędu i 

automatycznie zostanie włączona konfiguracja przez BootP. 

Pos: 103 /Alle Serien (Allgemei ne M odul e)/Feldbuskommuni kati on/ETHERN ET/DHC P (D ynamic  Hos t C onfigurati on Pr otocol) (750- 880, -881, -882) @ 7\mod_1265297441531_6.doc  @ 49717 @ 4 @ 1 
 

12.1.2.2 DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

Otwierana linkiem: „Port“ wewnętrzna strona HTML interfejsu/sterownika 

sieciowego udostępnia opcję przeprowadzenia konfiguracji sieci - zamiast za 

pomocą protokołu BootP - również przez dane zapisane w EEPROM lub przez 

DHCP. 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) to bardziej zaawansowana wersja 

BootP, kompatybilna z tym protokołem.  

Zarówno BOOTP, jak i DHCP przydzielają węzłowi sieciowemu (klientowi) 

adres IP podczas startu; sekwencja jest taka sama jak przy BootP. 

Przy konfiguracji parametrów sieci przez DHCP interfejs/sterownik sieciowy, po 

inicjalizacji, przesyła samodzielnie żądanie klienta do serwera DHCP, np. do 

podłączonego komputera. 

Przez protokół przesyła się żądanie broadcast do portu 67 (serwer DHCP), 

zawierające adres sprzętu (MAC-ID) interfejsu/sterownika sieciowego.  

Serwer DHCP otrzymuje wiadomość. Posiada on bazę danych, w której adresy IP 

i MAC ID są do siebie przyporządkowywane. Po odnalezieniu adresu MAC 

wysyłana jest przez sieć odpowiedź broadcast.  

Interfejs/sterownik sieciowy oczekuje na zadanym porcie 68 na odpowiedź 

serwera DHCP. Nadchodzące pakiety zawierają między innymi adres IP i adres 

MAC interfejsu/sterownika sieciowego. Po adresie MAC interfejs/sterownik 

sieciowy rozpoznaje, czy wiadomość jest przeznaczona dla niego i w razie 

zgodności przejmuje przesłany adres IP i stosuje go w swoim interfejsie 

sieciowym. 
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W razie braku odpowiedzi po 4 sekundach wysyłane jest powtórne żądanie, 

kolejne po 8 i wreszcie po 16 sekundach. 

Jeżeli wszystkie żądania pozostaną bez odpowiedzi, LED I/O wyświetli kod 

błędu. Zastosowanie parametrów z EEPROM nie jest możliwe. 

Wskazówka 

 

Konfiguracja DHCP nie jest zapisywana w EEPROM! 

Należy pamiętać, że przy zastosowaniu DHCP, odmiennie, niż w przypadku 

konfiguracji BootP, konfiguracja sieci nie jest zapisywana w EEPROM. 

Różnica pomiędzy BOOTP a DHCP polega na tym, że te dwa protokoły stosują 

różne metody przyporządkowywania, a w DHCP konfiguracja jest ograniczona 

czasowo. Klient DHCP musi po upływie czasu aktualizować konfigurację za 

każdym razem na nowo. Standardowo te same parametry są wciąż potwierdzane 

przez serwer.  

BootP umożliwia przyporządkowanie stałego adresu IP dla każdego klienta, przy 

czym adresy i ich rezerwacja są zawsze zapisywane w bazie danych serwera 

BootP.  

DHCP umożliwia przez tę zależność czasową dynamiczne przyporządkowywanie 

dostępnych adresów IP bezpośrednio klientowi dzierżawy (czas dzierżawy, po 

upływie którego klient przesyła nowe żądanie), przy czym każdy adres klienta 

DHCP jest czasowo zapisywany w bazie danych serwera. 

Ponadto, dla klienta DHCP nie jest konieczny restart systemu w celu odnowienia 

połączenia lub konfiguracji z serwerem DHCP. 

Zamiast tego klienci, w określonych odstępach czasu, automatycznie starają się 

ponownie połączyć, w celu odnowienia przyporządkowania adresów 

wydzierżawionych w serwerze DHCP. Proces ten jest wykonywany w tle i jest 

przejrzysty dla użytkownika. 

Serwer DHCP pracuje w różnych trybach: 

• przyporządkowanie manualne 

W tym trybie w serwerze DHCP adresy IP przyporządkowywane są na stałe 

określonym adresom MAC. Adresy są przydzielane do adresów MAC na 

czas nieokreślony. 

Przyporządkowania manualne mają miejsce przede wszystkim wówczas, 

gdy klient DHCP ma być dostępny pod stałym adresem IP. 

• przyporządkowanie automatyczne 

W przypadku przyporządkowania automatycznego w serwerze DHCP 

definiowany jest zakres adresów IP. 

Jeżeli adres z tego zakresu zostanie raz przyporządkowany do klienta, 

wówczas przynależy do niego na czas nieokreślony, gdyż także tu 

przydzielony adres IP jest związany z adresem MAC. 

• przyporządkowanie dynamiczne 

Metoda ta jest analogiczna, jak przyporządkowanie automatyczne, lecz 

serwer DHCP ma w swoim pliku konfiguracyjnym informację, przez jak 

długi czas określony adres IP może być „wynajęty“ klientowi, a po tym 
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czasie klient musi się ponownie zgłosić do serwera i złożyć wniosek o 

„przedłużenie“. 

Jeżeli klient się nie zgłosi, adres stanie się wolny i będzie mógł zostać 

przydzielony innemu (lub temu samemu) klientowi na nowo. Ten określany 

przez administratora czas określa się mianem „lease time“ (czyli „czasem 

dzierżawy“). 

Niektóre serwery DHCP przydzielają adresy IP zależne od adresów MAC, 

to znaczy, że klient nawet po dłuższej nieobecności w sieci i upływie czasu 

dzierżawy otrzymuje ten sam adres, jaki miał wcześniej (chyba, że został on 

w międzyczasie przydzielony innemu klientowi). 

DHCP służy do dynamicznej konfiguracji parametrów sieciowych. 

Sterownik sieciowy ETHERNET TCP/IP posiada klienta DHCP, który oprócz 

standardowej opcji “Adres IP” wspiera następujące opcje: 

Pos: 104 /Alle Serien (Allgemei ne M odul e)/Feldbuskommuni kati on/ETHERN ET/DHC P (D ynamic  Hos t C onfigurati on Pr otocol - Tabelle DHCP-Opti onen (750-880, -881) @ 9\mod_1284377953925_6.doc @ 64588 @  @ 1 
 

Tabela 87: Opcje DHCP 

opcja znaczenie 

[OPT1] maska podsieci 32-bitowa maska adresowa informująca, jakie bity adresu IP 

określają sieć, a jakie stacje sieciowe 

[OPT2] strefa czasowa Przesunięcie między czasem lokalnym a UTC (Universal Time 

Coordinated) 

[OPT3] brama sieciowa Adres IP rutera, pozwalającego na dostęp do innych sieci 

[OPT6] serwer DNS Adres IP serwerów nazwy, przetwarzających nazwę na adres IP. 

Można skonfigurować maksymalnie 2 serwery DNS. 

[OPT15] nazwa domeny *) Nazwa domeny to jednoznaczne oznaczenie sieci. Nazwa 

domeny może zawierać maksymalnie 32 znaki. 

[OPT42] serwer NTP Adres IP serwera Network Time. Podczas przydzielania serwera 

NTP w interfejsie aktywowany jest automatycznie klient SNTP. 

[OPT51] czas dzierżawy Tutaj można zdefiniować maksymalny czas, przez który 

interwejs/sterownik sieciowy zachowuje przydzielony mu adres 

IP. Najwyższa granica czasu dzierżawy dla sterownika 

sieciowego wynosi 48 dni. Wynika on z wewnętrznej 

rozdzielczości timera.  

[OPT58] renewing time Renewing time informuje, od którego momentu 

interfejs/sterownik sieciowy musi zadbać o odnowienie czasu 

dzierżawy. Renewing time powinien trwać mniej więcej połowę 

czasu dzierżawy. 

[OPT59] rebinding time Rebinding time informuje, po jakim czasie interfejs/sterownik 

sieciowy musi otrzymać swój nowy adres. Rebinding time 

powinien trwać mniej więcej 7/8 czasu dzierżawy.  

*
)
 W przeciwieństwie do BootP klient DHCP nie wspiera przydzielania nazw hostów. 

 

Pos: 105 /Alle Serien (Allgemei ne M odul e)/Feldbuskommuni kati on/ETHERN ET/HTTP (H yper text Trans fer Protocol) @ 4\mod_1237211903403_6.doc @ 28515 @ 4 @ 1 
 

12.1.2.3 HTTP (Hypertext Transfer Protocol) 

HTTP to protokół stosowany przez serwery WWW (World Wide Web) do 

przekazywania hipermediów, tekstów, obrazów itp. 

HTTP stanowi w obecnych czasach podstawę dla Internetu i podobnie, jak 

protokół BootP bazuje na żądaniach i odpowiedziach. 

Zaimplementowany na interfejsie/sterowniku sieciowym serwer HTTP służy do 

odczytywania stron HTTP zapisanych w interfejsie/sterowniku sieciowym. Strony 
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HTML informują o interfejsie/sterowniku sieciowym (stan, konfiguracja), sieci 

oraz o obrazie procesu. 

Na niektórych stronach HTML mogą być również wprowadzane i zmieniane 

ustawienia interfejsu/sterownika sieciowego przez system zarządzania przez 

WWW (WBM), na przykład to, czy konfiguracja sieciowa interfejsu/sterownika 

sieciowego będzie się odbywać przez protokół DHCP, BootP, czy przez dane 

zapisane w EEPROM. 

Serwer HTTP używa portu numer 80. 

Pos: 106 /Alle Serien (Allgemei ne M odul e)/Feldbuskommuni kati on/ETHERN ET/DN S (Domai n N ame Ser ver) @ 4\mod_1237212084977_6.doc @ 28521 @ 4 @ 1 
 

12.1.2.4 DNS (Domain Name Systems) 

Klient DNS, po skomunikowaniu się z serwerem DNS, umożliwia konwersję 

tekstowych nazw internetowych, jak na przykład www.wago.com na odpowiedni 

adres IP, kodowany dziesiątkowo, ze znakami separującymi. Możliwa jest 

również konwersja odwrotna.  

Adresy serwera DNS są konfigurowane za pomocą DHCP, BootP lub systemu 

zarządzania przez WWW. Można podać maksymalnie dwa serwery DNS. 

Identyfikacja hosta może być przeprowadzana przy użyciu dwóch funkcji, 

wewnętrzna tabela hosta nie jest wspierana. 

Pos: 107.1 /Alle Serien (Allgemeine M odul e)/Feldbuskommuni kati on/ETHERN ET/SNTP-Client (Si mpl e N etwor k Ti me Protocol) - Ei nleitung @ 7\mod_1265368453398_6.doc @ 49864 @ 4 @ 1 
 

12.1.2.5 SNTP-Client (Simple Network Time Protocol) 

Klient SNTP jest stosowany do synchronizacji czasu pomiędzy serwerem 

czasowym (serwer NTP i SNTP w wersji 3 i 4) a modułem zegara zintegrowanym 

w interfejsie/sterowniku sieciowym. Protokół jest obsługiwany przez port UDP. 

Wspierane jest wyłącznie adresowanie Unicast. 

Konfiguracja klienta SNTP 

Konfigurację klienta SNTP przeprowadza się w systemie zarządzania przez 

WWW za pomocą linku: „Clock“. 

Tabela 88: Znaczenie parametrów SNTP 

parametr znaczenie 
 

Pos: 107.2 /Alle Serien (Allgemeine M odul e)/Feldbuskommuni kati on/ETHERN ET/SNTP-Client (Si mpl e N etwor k Ti me Protocol) - Tabellenzeile " Adr esse des  Ti me- Ser vers (750-880, -881) @ 7\mod_1265371090223_6.doc @ 49873 @  @ 1 
 
 

adres serwera czasowego Adresy mogą być przydzielane za pośrednictwem adresu IP. 
 

Pos: 107.3 /Alle Serien (Allgemeine M odul e)/Feldbuskommuni kati on/ETHERN ET/SNTP-Client (Si mpl e N etwor k Ti me Protocol) - Rest @ 7\mod_1265370907817_6.doc @ 49870 @  @ 1 
 

 

strefa czasowa Aby stosować interfejs/sterownik sieciowy ETHERNET przy 

użyciu SNTP w różnych krajach, należy podać strefę czasową. 

Nastawa strefy czasowej odnosi się do GMT (Greenwich Mean 

Time). Podawany może być zakres od 12 do +12 godzin. 

update time Update time to przedziały czasowe w sekundach, w jakich będzie 

synchronizowany czas z serwerem czasowym. 

enable time client Tu podaje się, czy klient SNTP ma być aktywowany, czy 

dezaktywowany. 

 

Pos: 108.1 /Alle Serien (Allgemeine M odul e)/Feldbuskommuni kati on/ETHERN ET/FTP-Ser ver (Fil e Trans fer Protocol) - Einl eitung @ 7\mod_1265373934850_6.doc @ 49912 @ 4 @ 1 
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12.1.2.6 Serwer FTP (File Transfer Protocol) 

File Transfer Protokoll umożliwia wymianę plików między abonentami sieci, 

niezależnie od rodzaju systemu operacyjnego. W interfejsie/sterowniku 

sieciowym ETHERNET FTP służy do zapisywania i odczytywania stworzonych 

przez użytkownika stron HTML, programu IEC-61131 oraz kodu źródłowego 

IEC-61131 w (programowalnym) interfejsie/sterowniku sieciowym. 

Pos: 108.2 /Alle Serien (Allgemeine M odul e)/Feldbuskommuni kati on/ETHERN ET/FTP (File Ser ver  Protocol) - Für das Dateisystem steht ei n Gesamtspeicher von 2 MB zur Ver fügung @ 7 \mod_1265374188806_6.doc @ 49921 @  @ 1 
 

Dla systemu plików dostępna jest pamięć łączna o wielkości 2 MB. 

Pos: 108.3 /Alle Serien (Allgemeine M odul e)/Feldbuskommuni kati on/ETHERN ET/FTP-Ser ver -  Hinweis: Schrei bzykl en begrenzt,  Filesystem unterstütz t Wear-Leveling (750-880, -881) @ 7\mod_1275319161739_6.doc @ 57250 @  @ 1 
 

Wskazówka 

 

Cykle dla flash są ograniczone do 1 miliona! 

Przy zapisywaniu flash dla systemu plików można wykonać maksymalnie 

milion cyklów zapisu na sektor. System plików wspiera „Wear-Leveling“, 

aby nie zapisywać zawsze w tych samych sektorach. 

 

Pos: 108.4 /Alle Serien (Allgemeine M odul e)/Feldbuskommuni kati on/ETHERN ET/Infor mation: Weitere i nfor mation zu den i mplementierten Pr otokollen @ 7\mod_1265374349668_6.doc @ 49927 @  @ 1 
 

Informacja 

 

Dodatkowe informacje na temat zaimplementowanych protokołów 

Protokoły zaimplementowane i wspierane w interfejsie/sterowniku 

sieciowym zostały wymienione w rozdziale „Dane techniczne“ 

interfejsu/sterownika sieciowego. 

 

Pos: 109.1 /Alle Serien (Allgemeine M odul e)/Feldbuskommuni kati on/SNM P (MIB)/SNMP ( Simpl e N etwork Management Pr otokoll) - SNMP (Überschrift 4) @ 7\mod_1270702804402_6.doc @ 54938 @ 4 @ 1 
 

12.1.2.7 SNMP (Simple Network Management Protokoll)  

Pos: 109.2 /Alle Serien (Allgemeine M odul e)/Feldbuskommuni kati on/SNM P (MIB)/SNMP ( Simpl e N etwork Management Pr otokoll) - SNMP @ 6\mod_1264585618382_6.doc @ 48813 @  @ 1 
 

SNMP jest standardem, służącym do zarządzania urządzeniami w sieci TCP/IP. 

Służy on do transportu danych kontrolnych, umożliwiających wymianę informacji 

o zarządzaniu, statusie i statystycznych pomiędzy poszczególnymi komponentami 

sieci a systemem zarządzania. 

Zarządzająca stacja robocza SNMP przesyła żądanie do agenta SNMP w celu 

otrzymania informacji na temat odpowiednich urządzeń. 

SNMP jest wspierany w wersjach 1, 2c, a w niektórych interfejsach/sterownikach 

sieciowych również w wersji 3. 

SNMP w wersjach 1 i 2c to usługa wymiany wiadomości społecznościowych. W 

tym celu musi zostać podana nazwa społeczności wirtualnej. 

W wersji 3 SNMP wymiana wiadomości jest powiązana z użytkownikiem. Każde 

urządzenie znające ustawione przez WBM hasła może odczytywać lub zapisywać 

wartości z interfejsu/sterownika sieciowego. W SNMPV3 dane użytkowe 

wiadomości SNMP mogą być szyfrowane w czasie transferu. W ten sposób 

wartości adresowane i zapisywane nie mogą być podsłuchiwane przez 

ETHERNET, przez co SNMPV3 jest często stosowany w sieciach wymagających 

wysokiego stopnia zabezpieczenia. 
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Dane urządzenia, do których dostęp ma agent SNMP, lub które może 

zmodyfikować agent SNMP, są określane mianem obiektu SNMP. Zbiory 

obiektów SNMP są zawarte w logicznej bazie danych, Management-Information-

Base (MIB), z tego względu obiekty często nazywane są obiektami MIB. 

W interfejsie/sterowniku sieciowym SNMP obejmuje ogólne MIB wg RFC1213 

(MIB II). 

SNMP jest przetwarzane przez port 161. Numer portu dla trapów SNMP 

(komunikatów agenta) to 162. Obydwa porty muszą zostać włączone w celu 

korzystania z SNMP. 

Pos: 109.3 /Alle Serien (Allgemeine M odul e)/Feldbuskommuni kati on/SNM P (MIB)/SNMP ( Simpl e N etwork Management Pr otokoll) - Beschr eibung der MIB I I (Überschrift 5) @ 7\mod_1270702853331_6.doc @ 54942 @ 5 @ 1 
 

12.1.2.7.1 Opis MIB II 

Pos: 109.4 /Alle Serien (Allgemeine M odul e)/Feldbuskommuni kati on/SNM P (MIB)/SNMP ( Simpl e N etwork Management Pr otokoll) - Beschr eibung der MIB I I @ 7\mod_1270702410659_6.doc @ 54928 @  @ 1 
 

Management Information Base MIB II jest podzielony wg RFC1213 na 

następujące grupy: 

Tabela 89: Grupy MIB II 

grupa identyfikator 

System Group 1.3.6.1.2.1.1 

Interface Group 1.3.6.1.2.1.2 

IP Group 1.3.6.1.2.1.4 

IpRoute Table Group 1.3.6.1.2.1.4.21 

ICMP Group 1.3.6.1.2.1.5 

TCP Group 1.3.6.1.2.1.6 

UDP Group 1.3.6.1.2.1.7 

SNMP Group 1.3.6.1.2.1.11 

 

Informacja 

 

Dodatkowe informacje na temat MIB II 

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych grup MIB II są zawarte w 

rozdziale „Grupy MIB II“ w załączniku do tego podręcznika. 

 

Pos: 109.5 /D okumentati on allgemei n/Gli ederungsel emente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 109.6 /Alle Serien (Allgemeine M odul e)/Feldbuskommuni kati on/SNM P (MIB)/SNMP ( Simpl e N etwork Management Pr otokoll) - Standard-Traps  (Überschrif t 5) @ 7\mod_1270703854440_6.doc @ 54953 @ 5 @ 1 
 

12.1.2.7.2 Trapy 

Pos: 109.7 /Alle Serien (Allgemeine M odul e)/Feldbuskommuni kati on/SNM P (MIB)/SNMP ( Simpl e N etwork Management Pr otokoll) - Standard-Traps  (Einl eitung) @ 7\mod_1270721636553_6.doc @ 54975 @  @ 1 
 

Standardowe trapy 

W przypadku niektórych zdarzeń agent SNMP wysyła komunikaty o zdarzeniach 

bez odpytywania ze strony managera. 

Pos: 109.8 /Alle Serien (Allgemeine M odul e)/Feldbuskommuni kati on/SNM P (MIB)/SNMP ( Simpl e N etwork Management Pr otokoll) - Hi nwei s: Ereignismeldungen i m WBM  freigeben! V1, 2c, 3 @ 7\mod_1270721741999_6.doc @ 54978 @  @ 1 
 

Wskazówka 

 

Komunikaty o zdarzeniach (trapy) należy uaktywnić w WBM! 

W WBM, w menu „SNMP“ w poleceniu „Trap Enable“ należy najpierw 

uaktywnić komunikaty o zdarzeniach. Można w ramach tej czynności 

aktywować trapy w wersji 1, 2c i 3 osobno. 

 
Pos: 109.9 /Alle Serien (Allgemeine M odul e)/Feldbuskommuni kati on/SNM P (MIB)/SNMP ( Simpl e N etwork Management Pr otokoll) - Standard-Traps  @ 6\mod_1264588370404_6.doc  @ 48820 @  @ 1 
 

Następujące komunikaty o zdarzeniach są wyzwalane automatycznie jako trapy 

(SNMPv1) przez interfejs/sterownik sieciowy: 

Tabela 90: Standardowe trapy 

TrapType/TrapNummer/OID 

dostarczonej wartości 

nazwa zdarzenie 

TrapType = 0 ColdStart ponowne uruchomienie 

interfejsu/sterownika sieciowego 

TrapType = 1 WarmStart reset za pomocą przełącznika 

serwisowego 

TrapType = 3 EthernetUp stwierdzone podłączenie do sieci 

TrapType = 4 AuthenticationFailure nieautoryzowany (zakończony 

niepowodzeniem) dostęp MIB 

TrapType = 6/ 

od numeru trapu 25 

specyficzny dla użytkownika 

enterpriseSpecific specyficzne dla producenta 

wiadomości i wywoływanie funkcji 

w programie PFC od numeru Enterprise 

trap 25 

 

Pos: 110 /Dokumentati on allgemei n/Gli ederungsel emente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 111 /Alle Serien (Allgemei ne M odul e)/Feldbuskommuni kati on/ETHERN ET/Anwendungsprotokolle - Ü berschrift 3 und Ei nleitungstext @ 4\mod_1237212360010_6.doc @ 28533 @ 3 @ 1 
 

12.1.3 Protokoły użytkowe 

Zaimplementowane protokoły użytkowe umożliwiają komunikację przy użyciu 

interfejsu/sterownika sieciowego, specyficzną dla danego typu sieci obiektowej. 

Dzięki temu użytkownik ma łatwy dostęp z danej sieci obiektowej do węzła 

sieciowego.  

Poszczególne protokoły użytkowe zaimplementowane w interfejsie/sterowniku 

sieciowym, specyficzne dla danego typu sieci obiektowej, zostały opisane 

szczegółowo w kolejnych rozdziałach. 

Pos: 112 /Dokumentati on allgemei n/Gli ederungsel emente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 113.1 /Alle Serien (Allgemeine M odul e)/Feldbuskommuni kati on/MOD BUS/MOD BUS-Funktionen - Allgemeines @ 3\mod_1234513607390_6.doc  @ 27528 @ 23 @ 1 
 

12.2 Funkcje MODBUS 

12.2.1 Informacje ogólne 

MODBUS jest niezależnym od producenta, otwartym standardem sieci 

obiektowej do różnorakich zastosowań w automatyce produkcyjnej i procesowej. 

Protokół MODBUS jest zaimplementowany zgodnie z aktualnym dokumentem 

standaryzacyjnym (Internet Draft of the Internet Engineering Task Force) i spełnia 

następujące funkcje: 

• przekazywanie obrazu procesu 

• przekazywanie zmiennych sieci obiektowej 

• przekazywanie różnych ustawień i informacji od interfejsu/sterownika przez 

sieć obiektową  

Transfer danych na stronie obiektowej odbywa się przez TCP oraz UDP. 

Protokół MODBUS/TCP jest wariantem protokołu MODBUS, 

zoptymalizowanego pod kątem komunikacji przez połączenia TCP/IP. 

Wszystkei pakiety danych są przesyłane przez połączenie TCP na porcie o 

numerze 502. 

Pos: 113.2 /Alle Serien (Allgemeine M odul e)/Feldbuskommuni kati on/MOD BUS/MOD BUS-Funktionen - Allgemeines -  Datenpaket @ 3\mod_1234517576546_6.doc  @ 27534 @  @ 1 
 

Pakiet danych MODBUS/TCP  

Ogólny nagłówek MODBUS/TCP składa się z następujących elementów: 

Tabela 91: Nagłówek MODBUS/TCP 

bajt 0 1 2 3 4 5 6 7 8...n 

 identyfikato

r 

(wprowadza

ny przez 

odbiorcę) 

oznaczenie 

protokołu 

(zawsze 0 dla 

MODBUS/TCP) 

długość pola 

(wyższy bajt, 

niższy bajt) 

oznaczenie 

jednostek 

(adres 

slave'a) 

funkcja 

MODBUS 

dane 

 

Informacja 

 

Dodatkowe informacje 

Budowa telegramu jest specyficzna dla poszczególnych funkcji i dlatego 

została opisana bliżej przy okazji opisów poszczególnych funkcji 

MODBUS. 

 
Pos: 113.3 /Alle Serien (Allgemeine M odul e)/Feldbuskommuni kati on/MOD BUS/MOD BUS-Funktionen - Allgemeines -  15 Ver bindungen ( x41) @ 4\mod_1235565560015_6.doc @ 27680 @  @ 1 
 

Dla protokołu MODBUS udostępnianych jest 15 połączeń przez TCP. Pozwala to 

na bezpośrednie odczytywanie dwustanowych i analogowych danych 

wyjściowych na węźle sieciowym z 15 stacji jednocześnie i na wykonywanie 

specjalnych funkcji przez zwykłe kody MODBUS. 

Pos: 113.4 /Alle Serien (Allgemeine M odul e)/Feldbuskommuni kati on/MOD BUS/MOD BUS-Funktionen - Allgemeines -  MOD BUS-Pr otokoll @ 4\mod_1235565612609_6.doc  @ 27683 @  @ 1 
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W tym celu realizowany jest cały szereg funkcji MODBUS z menu „Open 

MODBUS/TCP Specification“. 

Informacja 

 

Dodatkowe informacje 

Więcej informacji na temat funkcji „Open MODBUS/TCP Specification“ 

znajduje się na stronie http://www.modbus.org  

Protokół MODBUS bazuje na następujących typach danych podstawowych: 

Tabela 92: Typy danych podstawowych protokołu MODBUS 

typ danych długość opis 

Discrete Inputs 1 bit wejścia dwustanowe 

Coils 1 bit wyjścia dwustanowe 

Input Register  16 bitów wejścia analogowe 

Holding Register 16 bitów wyjścia analogowe 

 

Dla każdego typu danych podstawowych zdefiniowanych jest kilka funkcji. 

Za pomocą tych funkcji można ustawiać lub bezpośrednio odczytywać żądane, 

dwustanowe lub analogowe dane wejściowe i wyjściowe oraz wewnętrzne 

zmienne z węzła sieciowego. 

Pos: 113.5 /Alle Serien (Allgemeine M odul e)/Feldbuskommuni kati on/MOD BUS/MOD BUS-Funktionen - Lis te Funktionscodes (C ontroller , x41) @ 3\mod_1234954357875_6.doc  @ 27538 @  @ 1 
 

Tabela 93: Lista realizowanych w sterowniku funkcji MODBUS 

funkcja nazwa funkcji rodzaj i opis dostępu dostęp do zasobów (R: 

odczyt / W: zapis) 

FC1 0x01 Read Coils odczyt pojedynczego bitu R: obraz procesu,  

zmienne PFC 

FC2 0x02 Read Input 

Discretes 

odczyt kilku bitów wejściowych R:  obraz procesu,  

zmienne PFC 

FC3 0x03 Read Multiple 

Registers 

odczyt kilku rejestrów 

wejściowych 
R: obraz procesu,  

zmienne PFC, 

zmienne 

wewnętrzne, 

NOVRAM 

FC4 0x04 Read Input 

Registers 

odczyt kilku rejestrów 

wejściowych 
R: obraz procesu,  

zmienne PFC, 

zmienne 

wewnętrzne, 

NOVRAM 

FC5 0x05 Write Coil zapis tylko jednego bitu 

wyjściowego 
W: obraz procesu,  

zmienne PFC 

FC6 0x06 Write Single 

Register 

zapis tylko jednego rejestru 

wyjściowego 
W: obraz procesu,  

zmienne PFC, 

zmienne 

wewnętrzne, 

NOVRAM 

FC11 0x0B Get Comm Event 

Counters 

liczniki zdarzeń 

komunikacyjnych 
R: brak 

FC15 0x0F Force Multiple 

Coils 

zapis kilku bitów wyjściowych W: obraz procesu,  

zmienne PFC 

http://www.modbus.org/
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Pos: 113.6 /Alle Serien (Allgemeine M odul e)/Feldbuskommuni kati on/MOD BUS/MOD BUS-Funktionen - Ei ngabe Adresse und Funktionscode, Hinweis @ 3\mod_1234955801125_6.doc @ 27541 @  @ 1 
 

W celu wykonania żądanej funkcji podaje się kod odpowiedniej funkcji oraz adres 

wybranego kanału wejściowego i wyjściowego. 

Wskazówka 

 

Przy adresowaniu zwracać uwagę na używany system liczbowy! 

W przytoczonych przykładach używany jest szestnastkowy system liczbowy 

(przykładowo: 0x000). Adresowanie rozpoczyna się od 0.  

Format i początek adresowania mogą się różnić w zależności od 

oprogramowania i sterowania. Wszystkie adresy należy w tym przypadku 

odpowiednio przeliczyć. 

 

Pos: 113.7 /D okumentati on allgemei n/Gli ederungsel emente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc @ 21808 @  @ 1 
 

  

FC16 0x10 Write Multiple 

Registers 

zapis kilku rejestrów 

wyjściowych 
W: obraz procesu,  

zmienne PFC, 

zmienne 

wewnętrzne, 

NOVRAM 

FC22 0x16 Mask Write 

Register 

 W: obraz procesu,  

zmienne PFC, 

NOVRAM 

FC23 0x17 Read/Write 

Registers 

odczyt i zapis kilku rejestrów 

wyjściowych 
R/W: obraz procesu,  

zmienne PFC, 

NOVRAM 
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Pos: 113.8 /Alle Serien (Allgemeine M odul e)/Feldbuskommuni kati on/MOD BUS/Anwendung der M ODBU S-Funktionen - Einl eitung @ 7\mod_1265623985585_6.doc  @ 49938 @ 33 @ 1 
 

12.2.2 Zastosowanie funkcji MODBUS 

Ilustracja pokazuje na podstawie przykładowego węzła sieciowego dostęp 

niektórych funkcji MODBUS do danych obrazu procesu. 

 

  

Ilustracja 81: Zastosowanie funkcji MODBUS dla interfejsu / sterownika sieciowego 

Wskazówka 

 

Stosuj funkcje rejestrowe dla sygnałów analogowych, a funkcje typu 

"Coil" dla sygnałów dwustanowych! 

Zaleca się, aby obsługiwać sygnały analogowe przy pomocy funkcji 

rejestrowych , zaś sygnały dwustanowe przy pomocy funkcji typu "Coil" 

. Jeżeli sygnały dwustanowe odczytuje lub zapisuje się przy pomocy 

funkcji rejestrowych , a w interfejsie/sterowniku sieciowym używane są 

analogowe moduły I/O, adresy zostają przesunięte. 
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12.2.3 Opis funkcji MODBUS 

Wszystkie zaimplementowane funkcje MODBUS są wykonywane w następujący 

sposób: 

1. Po wprowadzeniu kodu funkcji master MODBUS/TCP  

(np. komputer) przesyła odpowiednie zapytanie (request) do węzła 

sieciowego WAGO. 

2. Węzeł sieciowy WAGO przesyła odpowiedź (response) do mastera. 

Jeżeli węzeł sieciowy WAGO otrzyma błędne żądanie, to prześle telegram o 

błędzie (exception) z powrotem do mastera. Znajdujący się w telegramie o błędzie 

kod (Exception Code) ma następujące znaczenie: 

Pos: 113.9 /Alle Serien (Allgemeine M odul e)/Feldbuskommuni kati on/MOD BUS/Anwendung der M ODBU S-Funktionen - Tabell e " Exception-Codes" (750- 880, -881)  @ 7\mod_1265624235117_6.doc  @ 49944 @  @ 1 
 

Tabela 94: Exception-Codes 

exception-code znaczenie 

0x01 Illegal function (niedopuszczalna funkcja) 

0x02 Illegal data address (niedopuszczalny adres) 

0x03 Illegal data value (niedopuszczalna wartość) 

0x04 Slave device failure (awaria urządzenia slave) 

 

Pos: 113.10 /Alle Serien (Allgemeine M odule)/Fel dbuskommuni kati on/M ODBUS/Anwendung der M ODBU S-Funkti onen - FC 1 bis FC 6 @ 3\mod_1234957373125_6.doc @ 27554 @ 444444 @ 1 
 

W kolejnych rozdziałach dla każdej funkcji opisano budowę telegramu, 

składającego się z zapytania, odpowiedzi i wyjątków na podstawie przykładów. 

Wskazówka 

 

Odczyt i zapis wyjść przy FC1 do FC4 jest możliwy również przez 

dodanie offsetu! 

W przypadku funkcji odczytu (FC1 ... FC4) można dodatkowo dokonywać 

zapisu i odczytu na wyjściach przez dodanie dla adresów w zakresie  

[0 hex ... FF hex] offsetu wynoszącego 200hex (0x0200) a dla adresów w 

zakresie [6000 hex ... 62FChex] offsetu wynoszącego 1000hex (0x1000) do 

adresu MODBUS. 
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12.2.3.1 Funkcja FC1 (Read Coils) 

Funkcja ta odczytuje zawartość bitów wejściowych i wyjściowych. 

Budowa zapytania (request) 

Zapytanie określa adres startowy oraz liczbę bitów do odczytu. 

Przykład: zapytanie, za pomocą którego odczytywane są bity 0 do 7. 

Tabela 95: Budowa zapytania dla funkcji FC1 

bajt nazwa pola przykład 

bajt 0, 1 Transaction identifier 0x0000 

bajt 2, 3 Protocol identifier 0x0000 

bajt 4, 5 Length field 0x0006 

bajt 6 Unit identifier 0x01 nieużywany 

bajt 7 MODBUS function code 0x01 

bajt 8, 9 Reference number 0x0000 

bajt 10, 11 Bit count 0x0008 

 

Budowa odpowiedzi (response) 

Aktualne wartości bitów, których dotyczy zapytanie, są zapisywane w polu 

danych. Liczba 1 odpowiada tu stanowi ON, zaś 0 stanowi OFF; najmłodszy bit 

pierwszego bajtu danych zawiera pierwszy bit zapytania. Pozostałe bity są 

ułożone w kolejności rosnącej. Jeżeli liczba wejść nie stanowi wielokrotności 

liczby 8, to pozostałe bity ostatniego bajtu danych są wypełniane zerami. 

Tabela 96: Budowa odpowiedzi dla funkcji FC1 

bajt nazwa pola przykład 

...   

bajt 7 MODBUS function code 0x01 

bajt 8 Byte count 0x01 

bajt 9 Bit values 0x12 

 

Status wejść 7 do 0 jest wyświetlany jako wartość bajtowa 0x12 lub wartość 

binarna 0001 0010. Wejście 7 to bit z najwyższą wartością, a wejście 0 to bit z 

najniższą wartością tego bajtu. Przyporządkowanie odbywa się od 7 do 0 w 

następujący sposób: 

Tabela 97: Przyporządkowanie wejść 

           OFF OFF OFF ON  OFF OFF ON OFF 

bit 0 0 0 1  0 0 1 0 

Coil 7 6 5 4  3 2 1 0 
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Budowa wyjątku (exception) 

Tabela 98: Budowa wyjątku dla funkcji FC1 

bajt nazwa pola przykład 

...   

bajt 7 MODBUS function code 0x81 

bajt 8 Exception code 0x01 lub 0x02 

 



WAGO-I/O-SYSTEM 750  247 

750-880, 750-880/025-000, 750-880/025-001 Programmierbarer Feldbuscontroller ETHERNET   

Podręcznik 

wersjaVersion 1.0.3   

12.2.3.2 Funkcja FC2 (Read Input Discretes) 

Funkcja ta odczytuje zawartość bitów wejściowych (wejścia dwustanowe). 

Budowa zapytania (request) 

Zapytanie określa adres startowy oraz liczbę bitów do odczytu.  

Przykład: zapytanie, za pomocą którego odczytywane są bity 0 do 7. 

Tabela 99: Budowa zapytania dla funkcji FC2 

bajt nazwa pola przykład 

bajt 0, 1 Transaction identifier 0x0000 

bajt 2, 3 Protocol identifier 0x0000 

bajt 4, 5 Length field 0x0006 

bajt 6 Unit identifier 0x01 nieużywany 

bajt 7 MODBUS function code 0x02 

bajt 8, 9 Reference number 0x0000 

bajt 10, 11 Bit count 0x0008 

 

Budowa odpowiedzi (response) 

Aktualne wartości bitów, których dotyczy zapytanie, są zapisywane w polu 

danych. Liczba 1 odpowiada tu stanowi ON, zaś 0 stanowi OFF; najmłodszy bit 

pierwszego bajtu danych zawiera pierwszy bit zapytania. Pozostałe bity są 

ułożone w kolejności rosnącej. Jeżeli liczba wejść nie stanowi wielokrotności 

liczby 8, to pozostałe bity ostatniego bajtu danych są wypełniane zerami.  

Tabela 100: Budowa odpowiedzi dla funkcji FC2 

bajt nazwa pola przykład 

...   

bajt 7 MODBUS function code 0x02 

bajt 8 Byte count 0x01 

bajt 9 Bit values 0x12 

   

Status wejść 7 do 0 jest wyświetlany jako wartość bajtowa 0x12 lub wartość 

binarna 0001 0010. Wejście 7 to bit z najwyższą wartością, a wejście 0 to bit z 

najniższą wartością tego bajtu. Przyporządkowanie odbywa się od 7 do 0 w 

następujący sposób: 

Tabela 101: Przyporządkowanie wejść 

           OFF OFF OFF ON  OFF OFF ON OFF 

bit 0 0 0 1  0 0 1 0 

Coil 7 6 5 4  3 2 1 0 
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Budowa wyjątku (exception) 

Tabela 102: Budowa wyjątku dla funkcji FC2 

bajt nazwa pola przykład 

...   

bajt 7 MODBUS function code 0x82 

bajt 8 Exception code 0x01 lub 0x02 
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12.2.3.3 Funkcja FC3 (Read Multiple Registers) 

Funkcja ta służy do odczytu wielu rejestrów (słów). 

Budowa zapytania (request) 

Zapytanie określa adres słowa startowego (rejestr startowy) oraz liczbę rejestrów, 

które są odczytywane. Adresowanie rozpoczyna się od 0. 

Przykład: sprawdzanie rejestru 0 i 1. 

Tabela 103: Budowa zapytania dla funkcji FC3 

bajt nazwa pola przykład 

bajt 0, 1 Transaction identifier 0x0000 

bajt 2, 3 Protocol identifier 0x0000 

bajt 4, 5 Length field 0x0006 

bajt 6 Unit identifier 0x01 nieużywany 

bajt 7 MODBUS function code 0x03 

bajt 8, 9 Reference number 0x0000 

bajt 10, 11 Word count 0x0002 

 

Budowa odpowiedzi (response) 

Dane rejestru odpowiedzi są pakowane jako 2 bajty na rejestr. Starszy bajt jest 

umieszczany jako pierwszy. 

Tabela 104: Budowa odpowiedzi dla funkcji FC3 

bajt nazwa pola przykład 

...   

bajt 7 MODBUS function code 0x03 

bajt 8 Byte count 0x04 

bajt 9, 10 Value register 0 0x1234 

bajt 11, 12 Value register 1 0x2345 

 

Z odpowiedzi wynika, że rejestr 0 zawiera wartość 0x1234, a rejestr 1 wartość 

0x2345. 

Budowa wyjątku (exception) 

Tabela 105: Budowa wyjątku dla funkcji FC3 

bajt nazwa pola przykład 

...   

bajt 7 MODBUS function code 0x83 

bajt 8 Exception code 0x01 lub 0x02 
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12.2.3.4 Funkcja FC4 (Read Input Registers) 

Funkcja ta służy do odczytu wielu rejestrów (słów). 

Budowa zapytania (request) 

Zapytanie określa adres słowa startowego (rejestr startowy) oraz liczbę rejestrów, 

które powinny zostać odczytane. Adresowanie rozpoczyna się od 0. 

Przykład: sprawdzanie rejestru 0 i 1. 

Tabela 106: Budowa zapytania dla funkcji FC4 

bajt nazwa pola przykład 

bajt 0, 1 Transaction identifier 0x0000 

bajt 2, 3 Protocol identifier 0x0000 

bajt 4, 5 Length field 0x0006 

bajt 6 Unit identifier 0x01 nieużywany 

bajt 7 MODBUS function code 0x04 

bajt 8, 9 Reference number 0x0000 

bajt 10, 11 Word count 0x0002 

 

Budowa odpowiedzi (response) 

Dane rejestru odpowiedzi są pakowane jako 2 bajty na rejestr. Starszy bajt jest 

umieszczany jako pierwszy. 

Tabela 107: Budowa odpowiedzi dla funkcji FC4 

bajt nazwa pola przykład 

...   

bajt 7 MODBUS function code 0x04 

bajt 8 Byte count 0x04 

bajt 9, 10 Value register 0 0x1234 

bajt 11, 12 Value register 1 0x2345 

 

Z odpowiedzi wynika, że rejestr 0 zawiera wartość 0x1234, a rejestr 1 wartość 

0x2345. 

Budowa wyjątku (exception) 

Tabela 108: Budowa wyjątku dla funkcji FC4 

bajt nazwa pola przykład 

...   

bajt 7 MODBUS function code 0x84 

bajt 8 Exception code 0x01 lub 0x02 
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12.2.3.5 Funkcja FC5 (Write Coil) 

Funkcja ta służy do zapisu dwustanowego bitu wyjściowego. 

Budowa zapytania (request) 

Zapytanie określa adres bitu wyjściowego. Adresowanie rozpoczyna się od 0. 

Przykład: ustawianie 2. bitu wyjściowego (adres 1). 

Tabela 109: Budowa zapytania dla funkcji FC5 

bajt nazwa pola przykład 

bajt 0, 1 Transaction identifier 0x0000 

bajt 2, 3 Protocol identifier 0x0000 

bajt 4, 5 Length field 0x0006 

bajt 6 Unit identifier 0x01 nieużywany 

bajt 7 MODBUS function code 0x05 

bajt 8, 9 Reference number 0x0001 

bajt 10 ON/OFF 0xFF 

bajt 11  0x00 

 

Budowa odpowiedzi (response) 

Tabela 110: Budowa odpowiedzi dla funkcji FC5 

bajt nazwa pola przykład 

...   

bajt 7 MODBUS function code 0x05 

bajt 8, 9 Reference number 0x0001 

bajt 10 Value 0xFF 

bajt 11  0x00 

 

Budowa wyjątku (exception)  

Tabela 111: Budowa wyjątku dla funkcji FC5 

bajt nazwa pola przykład 

...   

bajt 7 MODBUS function code 0x85 

bajt 8 Exception code 0x01, 0x02 lub 0x03 
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12.2.3.6 Funkcja FC6 (Write Single Register) 

Funkcja ta zapisuje wartość jednego rejestru (słowa). 

Budowa zapytania (request) 

Adresowanie rozpoczyna się od 0. Zapytanie określa adres pierwszego słowa 

wyjściowego, które ma zostać ustawione. Ustawiana wartość jest określana w 

polu danych żądania. 

Przykład: ustawianie drugiego kanału wyjściowego na wartość 0x1234. 

Tabela 112: Budowa zapytania dla funkcji FC6 

bajt nazwa pola przykład 

bajt 0, 1 Transaction identifier 0x0000 

bajt 2, 3 Protocol identifier 0x0000 

bajt 4, 5 Length field 0x0006 

bajt 6 Unit identifier 0x01 nieużywany 

bajt 7 MODBUS function code 0x06 

bajt 8, 9 Reference number 0x0001 

bajt 10, 11 Register value 0x1234 

  

Budowa odpowiedzi (response) 

Odpowiedź jest echem zapytania. 

Tabela 113: Budowa odpowiedzi dla funkcji FC6 

bajt nazwa pola przykład 

...   

bajt 7 MODBUS function code 0x06 

bajt 8, 9 Reference number 0x0001 

bajt 10, 11 Register value 0x1234 

 

Budowa wyjątku (exception) 

Tabela 114: Budowa wyjątku dla funkcji FC6 

bajt nazwa pola przykład 

...   

bajt 7 MODBUS function code 0x85 

bajt 8 Exception code 0x01 lub 0x02 
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12.2.3.7 Funkcja FC11 (Get Comm Event Counter) 

Funkcja ta zwraca słowo statusu oraz licznik zdarzeń z licznika zdarzeń 

komunikacyjnych sterownika. Nadrzędny układ sterowania przy pomocy tego 

licznika może określić, czy sterownik bezbłędnie przetworzył wiadomości. 

Każde zakończone powodzeniem przetworzenie wiadomości jest zliczane.  

Komunikaty błędów oraz żądania licznika nie są dodawane do sumy. 

Budowa zapytania (request) 

Tabela 115: Budowa zapytania dla funkcji FC11 

bajt nazwa pola przykład 

bajt 0, 1 Transaction identifier 0x0000 

bajt 2, 3 Protocol identifier 0x0000 

bajt 4, 5 Length field 0x0002 

bajt 6 Unit identifier 0x01 nieużywany 

bajt 7 MODBUS function code 0x0B 

 

Budowa odpowiedzi (response) 

Odpowiedź zawiera jedno 2-bajtowe słowo statusu i jeden 2-bajtowy licznik 

zdarzeń. 

Słowo statusu składa się z zer. 

Tabela 116: Budowa odpowiedzi dla funkcji FC11 

bajt nazwa pola przykład 

...   

bajt 7 MODBUS function code 0x0B 

bajt 8, 9 Status 0x0000 

bajt 10, 11 Event count 0x0003 

 

Licznik zdarzeń pokazuje, że zostały zliczone 3 (0x0003) zdarzenia. 

Budowa wyjątku (exception) 

Tabela 117: Budowa wyjątku dla funkcji FC11 

bajt nazwa pola przykład 

...   

bajt 7 MODBUS function code 0x85 

bajt 8 Exception code 0x01 lub 0x02 

 



254  WAGO-I/O-SYSTEM 750 

  750-880, 750-880/025-000, 750-880/025-001 Programmierbarer Feldbuscontroller ETHERNET 

 Podręcznik 

 wersjaVersion 1.0.3  

12.2.3.8 Funkcja FC15 (Force Multiple Coils) 

Za pomocą tej funkcji można ustawić maksymalnie 256 bitów wyjściowych na 1 

lub 0.  

Budowa zapytania (request) 

Pierwszy bit jest adresowany liczbą 0. W żądaniu określane są bity, które mają 

zostać ustawione. Żądane stany 1 lub 0 określane są przez zawartość pola danych 

zapytania.  

W tym przykładzie ustawianych jest 16 bitów rozpoczynając od adresu 0. 

Zapytanie zawiera 2 bajty o wartości 0xA5F0, a więc 1010 0101 1111 0000 

binarnie.  

Pierwszy bajt przenosi wartość 0xA5 do adresu 7 do 0, przy czym bit 0 jest bitem 

najmłodszym. Następny bajt przenosi wartość 0xF0 do adresu 15 do 8, przy czym 

bit 8 jest bitem najmłodszym. 

Tabela 118: Budowa zapytania dla funkcji FC15 

bajt nazwa pola przykład 

bajt 0, 1 Transaction identifier 0x0000 

bajt 2, 3 Protocol identifier 0x0000 

bajt 4, 5 Length field 0x0009 

bajt 6 Unit identifier 0x01 nieużywany 

bajt 7 MODBUS function code 0x0F 

bajt 8, 9 Reference number 0x0000 

bajt 10, 11 Bit count 0x0010 

bajt 12 Byte count 0x02 

bajt 13 Data byte1 0xA5 

bajt 14 Data byte2 0xF0 

 

Budowa odpowiedzi (response)  

Tabela 119: Budowa odpowiedzi dla funkcji FC15 

bajt nazwa pola przykład 

...   

bajt 7 MODBUS function code 0x0F 

bajt 8, 9 Reference number 0x0000 

bajt 10, 11 Bit count 0x0010 
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Budowa wyjątku (exception)  

Tabela 120: Budowa wyjątku dla funkcji FC15 

bajt nazwa pola przykład 

...   

bajt 7 MODBUS function code 0x8F 

bajt 8 Exception code 0x01 lub 0x02 
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12.2.3.9 Funkcja FC16 (Write Multiple Registers) 

Funkcja ta zapisuje wartości do wielu rejestrów (słów). 

Budowa zapytania (request) 

Pierwszy rejestr jest adresowany liczbą 0.  

Zapytanie określa rejestry, które mają zostać ustawione.  

Na rejestr wysyłane są 2 bajty danych. 

Przykład: ustawiane są dane w dwóch rejestrach - 0 oraz 1. 

Tabela 121: Budowa zapytania dla funkcji FC16 

bajt nazwa pola przykład 

bajt 0, 1 Transaction identifier 0x0000 

bajt 2, 3 Protocol identifier 0x0000 

bajt 4, 5 Length field 0x000B 

bajt 6 Unit identifier 0x01 nieużywany 

bajt 7 MODBUS function code 0x10 

bajt 8, 9 Reference number 0x0000 

bajt 10, 11 Word count 0x0002 

bajt 12 Byte count 0x04 

bajt 13, 14 Register value 1 0x1234 

bajt 15, 16 Register value 2 0x2345 

 

Budowa odpowiedzi (response)  

Tabela 122: Budowa odpowiedzi dla funkcji FC16 

bajt nazwa pola przykład 

...   

bajt 7 MODBUS function code 0x10 

bajt 8, 9 Reference number 0x0000 

bajt 10, 11 Word count 0x0002 

 

Budowa wyjątku (exception)  

Tabela 123: Budowa wyjątku dla funkcji FC16 

bajt nazwa pola przykład 

...   

bajt 7 MODBUS function code 0x85 

bajt 8 Exception code 0x01 lub 0x02 
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12.2.3.10 Funkcja FC22  (Mask Write Register) 

Funkcja ta służy do manipulowania bitami w rejestrze przez wykonanie operacji 

AND lub OR z wykorzystaniem maski bitowej. 

Budowa zapytania (request) 

Tabela 124: Budowa zapytania dla funkcji FC22 

bajt nazwa pola przykład 

bajt 0, 1 Transaction identifier 0x0000 

bajt 2, 3 Protocol identifier 0x0000 

bajt 4, 5 Length field 0x0002 

bajt 6 Unit identifier 0x01 nieużywany 

bajt 7 MODBUS function code 0x16 

bajt 8, 9 Reference number 0x0000 

bajt 10, 11 AND mask 0x0000 

bajt 12, 13 OR mask 0xAAAA 

 

Budowa odpowiedzi (response) 

Tabela 125: Budowa odpowiedzi dla funkcji FC22 

bajt nazwa pola przykład 

...   

bajt 7 MODBUS function code 0x10 

bajt 8, 9 Reference number 0x0000 

bajt 10, 11 AND mask 0x0000 

bajt 12, 13 OR mask 0xAAAA 

 

Budowa wyjątku (exception) 

Tabela 126: Budowa wyjątku dla funkcji FC22 

bajt nazwa pola przykład 

...   

bajt 7 MODBUS function code 0x85 

bajt 8 Exception code 0x01 lub 0x02 

 

Pos: 113.15 /D okumentati on allgemein/Gliederungsel emente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc @ 21808 @  @ 1 
 

  



258  WAGO-I/O-SYSTEM 750 

  750-880, 750-880/025-000, 750-880/025-001 Programmierbarer Feldbuscontroller ETHERNET 

 Podręcznik 

 wersjaVersion 1.0.3  

Pos: 113.16 /Alle Serien (Allgemeine M odule)/Fel dbuskommuni kati on/M ODBUS/Anwendung der M ODBU S-Funkti onen - FC 23 @ 4\mod_1235567802937_6.doc @ 27738 @ 4 @ 1 
 

12.2.3.11 Funkcja FC23 (Read/Write Multiple Registers) 

Funkcja ta odczytuje i zapisuje wartości rejestrów (słów). 

Budowa zapytania (request) 

Pierwszy rejestr jest adresowany liczbą 0. 

Zapytanie określa rejestry, które mają zostać ustawione oraz zapisane.  

Na rejestr wysyłane są 2 bajty danych.  

Przykład: dane w rejestrze 3 są ustawiane na wartość 0x0123. Z dwóch rejestrów - 

0 oraz 1 - odczytywane są wartości 0x0004 oraz 0x5678. 

Tabela 127: Budowa zapytania dla funkcji FC23 

bajt nazwa pola przykład 

bajt 0, 1 Transaction identifier 0x0000 

bajt 2, 3 Protocol identifier 0x0000 

bajt 4, 5 Length field 0x000F 

bajt 6 Unit identifier 0x01 nieużywany 

bajt 7 MODBUS function code 0x17 

bajt 8, 9 Reference number for read 0x0000 

bajt 10, 11 Word count for read (1-125)  0x0002 

bajt 12, 13 Reference number for write 0x0003 

bajt 14, 15 Word count for write (1-100) 0x0001 

bajt 16  Byte count (2 x word count for write) 0x02 

bajt 17...(B+16) Register values (B = Byte count) 0x0123 

 

Budowa odpowiedzi (response)  

Tabela 128: Budowa odpowiedzi dla funkcji FC23 

bajt nazwa pola przykład 

...   

bajt 7 MODBUS function code 0x17 

bajt 8 Byte count (2 x word count for read) 0x04 

bajt 9...(B+1) Register values (B = Byte count) 0x0004 lub 0x5678 

 

Budowa wyjątku (exception)  

Tabela 129: Budowa wyjątku dla funkcji FC23 

bajt nazwa pola przykład 

...   

bajt 7 MODBUS function code 0x97 

bajt 8 Exception code 0x01 lub 0x02 
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Wskazówka 

 

Wyniki w nachodzących na siebie obszarach rejestru są 

niezdefiniowane! 

Jeżeli zakresy rejestru dla odczytu i zapisu nachodzą na siebie, są one 

niezdefiniowane. 
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12.2.4 Mapowanie rejestrów MODBUS 

W poniższych tabelach przedstawione jest adresowanie MODBUS i powiązanie z 

nim adresowanie IEC-61131 takich elemnetów jak: obraz procesu, zmienne PFC, 

dane NOVRAM i wewnętrzne zmienne. 

Za pośrednictwem rejestrów można odczytywać lub zmieniać stany złożonych i 

dwustanowych modułów I/O. 

Pos: 113.19 /Alle Serien (Allgemeine M odule)/Fel dbuskommuni kati on/M ODBUS/M ODBU S-Register-Mappi ng - R egisterzugriff Lesen ( mit FC 3, FC4, FC 23)N OVR AM 24kB+ ( 880/1/4) @ 8\mod_1278680808508_6.doc @ 59486 @  @ 1 
 

Dostęp do rejestru - odczyt (FC3, FC4 i FC23) 

Tabela 130: Dostęp do rejestru - odczyt (FC3, FC4 i FC23) 

adres MODBUS IEC-61131- obszar zapisu 

[dec] [hex] adres 

0...255 0x0000...0x00FF %IW0...%IW255 obszar wejść fizycznych (1) 

pierwsze 256 słów wejść fizycznych 

256...511 0x0100...0x01FF %QW256...%QW511 obszar wyjściowy PFC 

ulotne zmienne wyjściowe PLC 

512...767 0x0200...0x02FF %QW0...%QW255 obszar wyjść fizycznych (1) 

pierwsze 256 słów wyjść fizycznych 

768...1023 0x0300...0x03FF %IW256...%IW511 obszar wejść PFC 

ulotne zmienne PLC 

1024...4095 0x0400...0x0FFF - wyjątek MODBUS:  

“niedozwolony adres danych” 

4096...12287 0x1000...0x2FFF - rejestr konfiguracyjny (patrz rozdział 

„Rejestr konfiguracyjny“) 

12288...24575 0x3000...0x5FFF %MW0...%MW12287 NOVRAM 

24 kB pamięci nieulotnej *) 

*) Przy ustawieniach systemowych 

RETAIN na 0, marker ma MAX (24 kB). 

24576...25339 0x6000...0x62FB %IW512...%IW1275 obszar wejść fizycznych (2) 

dodatkowe 764 słowa wejść fizycznych 

25340...28671 0x62FC...0x6FFF - wyjątek MODBUS:  

“niedozwolony adres danych” 

28672...29435 0x7000...0x72FB %QW512...%QW1275 obszar wyjść fizycznych (2) 

dodatkowe 764 słowa wyjść fizycznych 

29436...32767 0x72FC...0x7FFF - wyjątek MODBUS:  

“niedozwolony adres danych” 

32768...36863 0x8000...0x8FFF - NOVRAM 

dodatkowy, szer. 16 bitów 

36864...65535 0x9000...0xFFFF - wyjątek MODBUS:  

“niedozwolony adres danych” 

 

Pos: 113.20 /Alle Serien (Allgemeine M odule)/Fel dbuskommuni kati on/M ODBUS/M ODBU S-Register-Mappi ng - R egisterzugriff Schr eiben( mit  FC6, FC 16, FC 22, FC 23)N OVR AM 24kB+ ( 880/1/4) @ 8\mod_1278681174720_6.doc @ 59519 @  @ 1 
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Dostęp do rejestru - zapis (FC6, FC16, FC22 i FC23) 

Tabela 131: Dostęp do rejestru - zapis (FC6, FC16, FC22 i FC23) 

adres MODBUS IEC-61131- obszar zapisu 

[dec] [hex] adres 

0...255 0x0000...0x00FF %QW0...%QW255 obszar wyjść fizycznych (1) 

pierwsze 256 słów wyjść fizycznych 

256...511 0x0100...0x01FF %IW256...%IW511 obszar wejść PFC 

ulotne zmienne PLC 

512...767 0x0200...0x02FF %QW0...%QW255 obszar wyjść fizycznych (1) 

pierwsze 256 słów wyjść fizycznych 

768...1023 0x0300...0x03FF %IW256...%IW511 obszar wejść PFC 

ulotne zmienne PLC 

1024...4095 0x0400...0x0FFF - wyjątek MODBUS:  

“niedozwolony adres danych” 

4096...12287 0x1000...0x2FFF - rejestr konfiguracyjny (patrz rozdział 

„Rejestr konfiguracyjny“) 

12288...24575 0x3000...0x5FFF %MW0...%MW12287 NOVRAM 

24 kB pamięci nieulotnej *) 

*) Przy ustawieniach systemowych 

RETAIN na 0, marker ma MAX (24 kB). 

24576...25339 0x6000...0x62FB %QW512...%QW1275 obszar wyjść fizycznych (2) 

dodatkowe 764 słowa wyjść fizycznych 

25340...28671 0x62FC...0x6FFF - wyjątek MODBUS:  

“niedozwolony adres danych” 

28672...29435 0x7000...0x72FB %QW512...%QW1275 obszar wyjść fizycznych (2) 

dodatkowe 764 słowa wyjść fizycznych 

29436...32767 0x72FC...0x7FFF - wyjątek MODBUS:  

“niedozwolony adres danych” 

32768...36863 0x8000...0x8FFF - NOVRAM 

dodatkowy, szer. 16 bitów 

36864...65535 0x9000...0xFFFF - wyjątek MODBUS:  

“niedozwolony adres danych” 

 

Pos: 113.21 /Alle Serien (Allgemeine M odule)/Fel dbuskommuni kati on/M ODBUS/M ODBU S-Register-Mappi ng - Absatz  Coil-Dienste, Bitzugriffe @ 3\mod_1235393917265_6.doc @ 27582 @  @ 1 
 

Dwustanowe funkcje MODBUS (dotyczą bitów - coils) pozwalają na dostęp do 

bitów, za pomocą których można odczytywać lub zmieniać stany dwustanowych 

modułów I/O. Za pomocą tych funkcji nie da się dotrzeć do złożonych 

(analogowych) modułów I/O lub są one ignorowane. Dlatego przy adresowaniu 

kanałów dwustanowych zawsze rozpoczyna się od 0 w taki sposób, że adres 

MODBUS jest zawsze identyczny z numerem kanału (47. wejście analogowe ma 

na przykład adres MODBUS „46“). 

Pos: 113.22 /Alle Serien (Allgemeine M odule)/Fel dbuskommuni kati on/M ODBUS/M ODBU S-Register-Mappi ng - Bi tzugriff  Lesen (mi t FC 1 und FC 2) NOVR AM 2 statt 8 kB (881) @ 8\mod_1278681413601_6.doc @ 59522 @  @ 1 
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Dostęp bitowy - odczyt (FC1 i FC2) 

Tabela 132: Dostęp bitowy - odczyt (FC1 i FC2) 

adres MODBUS obszar zapisu opis 

[dec] [hex]  

0...511 0x0000...0x01FF obszar wejść fizycznych 

(1) 

pierwszych 512 wejść dwustanowych 

512...1023 0x0200...0x03FF obszar wyjść fizycznych 

(1) 

pierwszych 512 wyjść dwustanowych 

1024...4095 0x0400...0x0FFF - wyjątek MODBUS:  

“niedozwolony adres danych” 

4096...8191 0x1000...0x1FFF %QX256.0...%QX511.15 obszar wyjściowy PFC 

ulotne zmienne wyjściowe PLC 

8192...12287 0x2000...0x2FFF %IX256.0...%IX511.15 obszar wejść PFC 

ulotne zmienne PLC 

12288...32767 0x3000...0x7FFF %MX0...%MX1279.15 NOVRAM 

2 kB retain memory  

32768...34295 0x8000...0x85F7 obszar wejść fizycznych 

(2) 

zaczyna się przy 513 i kończy na 2039 

wejściu dwustanowym 

34296...36863 0x85F8...0x8FFF - wyjątek MODBUS:  

“niedozwolony adres danych” 

36864...38391 0x9000...0x95F7 obszar wyjść fizycznych 

(2) 

zaczyna się przy 513 i kończy na 2039 

wyjściu dwustanowym 

38392...65535 0x95F8...0xFFFF - wyjątek MODBUS:  

“niedozwolony adres danych” 

 

Pos: 113.23 /Alle Serien (Allgemeine M odule)/Fel dbuskommuni kati on/M ODBUS/M ODBU S-Register-Mappi ng - Bi tzugriff  Schrei ben ( mit  FC5 und FC 15) N OVRAM 2 s tatt 8 kB ( 881) @ 8\mod_1278681571557_6.doc @ 59525 @  @ 1 
 

Dostęp bitowy - zapis (FC5 i FC15) 

Tabela 133: Dostęp bitowy - zapis (FC5 i FC15) 

adres MODBUS obszar zapisu opis 

[dec] [hex]  

0...511 0x0000...0x01FF obszar wyjść fizycznych 

(1) 

pierwszych 512 wyjść dwustanowych 

512...1023 0x0200...0x03FF obszar wyjść fizycznych 

(1) 

pierwszych 512 wyjść dwustanowych 

1024...4095 0x0400...0x0FFF - wyjątek MODBUS:  

“niedozwolony adres danych” 

4096...8191 0x1000...0x1FFF %IX256.0...%IX511.15 obszar wejść PFC 

ulotne zmienne PLC 

8192...12287 0x2000...0x2FFF %IX256.0...%IX511.15 obszar wejść PFC 

ulotne zmienne PLC 

12288...32767 0x3000...0x7FFF %MX0...%MX1279.15 NOVRAM 

2 kB retain memory  

32768...34295 0x8000...0x85F7 obszar wyjść fizycznych 

(2) 

zaczyna się przy 513 i kończy na 2039 

wejściu dwustanowym 

34296...36863 0x85F8...0x8FFF - wyjątek MODBUS:  

“niedozwolony adres danych” 

36864...38391 0x9000...0x95F7 obszar wyjść fizycznych 

(2) 

zaczyna się przy 513 i kończy na 2039 

wyjściu dwustanowym 

38392...65535 0x95F8...0xFFFF - wyjątek MODBUS:  

“niedozwolony adres danych” 
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Pos: 113.24 /D okumentati on allgemein/Gliederungsel emente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 113.25 /Alle Serien (Allgemeine M odule)/Fel dbuskommuni kati on/M ODBUS/M ODBU S-Register ( x41) - Teil 1.0 ( 0x1000 bis  0x102A) @ 3\mod_1235399979343_6.doc @ 27601 @ 3 @ 1 
 

12.2.5 Rejestry MODBUS 

 
Pos: 113.26 /Alle Serien (Allgemeine M odule)/Fel dbuskommuni kati on/M ODBUS/M ODBU S-Register (750-880, -881, - 352) - Teil 1.1 (0x102B) @ 7\mod_1265628629284_6.doc @ 49986 @  @ 1 
 

0x102B W 1 reset KBUS 
 

Pos: 113.27 /Alle Serien (Allgemeine M odule)/Fel dbuskommuni kati on/M ODBUS/M ODBU S-Register ( x41) - Teil 1.1 ( 0x1030 und 0x1031) @ 7\mod_1265628290879_6.doc @ 49980 @  @ 1 
 

 
Pos: 113.28 /Alle Serien (Allgemeine M odule)/Fel dbuskommuni kati on/M ODBUS/M ODBU S-Register (750-880, -881) - Teil 1.1 (0x1035 bis 0x1037) @ 7\mod_1265628768490_6.doc  @ 49989 @  @ 1 
 

0x1035 R/W 1 Timeoffset RTC 

0x1036 R/W 1 Daylight Saving (czas letni/zimowy) 

0x1037 R/W 1 Modbus Response Delay (ms) 
 

Pos: 113.29 /Alle Serien (Allgemeine M odule)/Fel dbuskommuni kati on/M ODBUS/M ODBU S-Register ( x41) - Teil 1.2 ( 0x1050) @ 7\mod_1265628337132_6.doc @ 49983 @  @ 1 
 

 
Pos: 113.30 /Alle Serien (Allgemeine M odule)/Fel dbuskommuni kati on/M ODBUS/M ODBU S-Register ( x41) - Teil 3 @ 3\mod_1235460292328_6.doc @ 27611 @  @ 1 
 

Tabela 134: Rejestry MODBUS 

adres 

rejestru 

dostęp rozmi

ar 

(słowo

) 

opis 

0x1000 R/W 1 odczyt/zapis czasu watchdoga 

0x1001 R/W 1 maska kodowania watchdoga 1...16 

0x1002 R/W 1 maska kodowania watchdoga 17...32 

0x1003 R/W 1 wyzwalacz watchdoga 

0x1004 R 1 minimalny czas wyzwalania 

0x1005 R/W 1 zatrzymanie watchdoga (sekwencja zapisu 0xAAAA, 0x5555) 

0x1006 R 1 status watchdoga 

0x1007 R/W 1 ponowne uruchomienie watchdoga (sekwencja zapisu 0x1) 

0x1008 R/W 1 zatrzymanie watchdoga (sekwencja zapisu 0x55AA lub 0xAA55) 

0x1009 R/W 1 MODBUS i HTTP zamykają się przy upływie czasu watchdoga 

0x100A R/W 1 konfiguracja watchdoga 

0x100B W 1 zapis parametrów watchdoga 

0x1020 R 1...2 LED Error-Code 

0x1021 R 1 LED Error-Argument 

0x1022 R 1...4 liczba analogowych danych wyjściowych w obrazie procesu (w 

bitach) 

0x1023 R 1...3 liczba analogowych danych wejściowych w obrazie procesu (w 

bitach) 

0x1024 R 1...2 liczba dwustanowych danych wyjściowych w obrazie procesu (w 

bitach) 

0x1025 R 1...4 liczba dwustanowych danych wejściowych w obrazie procesu (w 

bitach) 

0x1028 R/W 1 konfiguracja Boot 

0x1029 R 9 statystyka MODBUS/TCP 

0x102A R 1 liczba połączeń TCP 

0x1030 R/W 1 konfiguracja upływu czasu MODBUS/TCP 

0x1031 R 3 odczyt MAC-ID interfejsu/sterownika 

0x1050 R 3 diagnostyka podłączonych modułów 

0x2000 R 1 stała 0x0000 

0x2001 R 1 stała 0xFFFF 

0x2002 R 1 stała 0x1234 

0x2003 R 1 stała 0xAAAA 

0x2004 R 1 stała 0x5555 

0x2005 R 1 stała 0x7FFF 

0x2006 R 1 stała 0x8000 

0x2007 R 1 stała 0x3FFF 

0x2008 R 1 stała 0x4000 

0x2010 R 1 wersja firmware'u 

0x2011 R 1 kod serii 
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0x2012 R 1 kod interfejsu/sterownika sieciowego 

0x2013 R 1 wersje firmware'u Major Revision 

0x2014 R 1 wersje firmware'u Minor Revision 
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Pos: 113.31 /Alle Serien (Allgemeine M odule)/Fel dbuskommuni kati on/M ODBUS/Zugriff auf R egister werte - Watchdog-Register bis  Tabelle @ 3\mod_1235460353828_6.doc @ 27614 @ 44 @ 1 
 

12.2.5.1 Dostęp do wartości rejestrów 

Aby uzyskać dostęp do rejestrów w celu odczytu lub zapisu, można korzystać z 

dowolnej aplikacji MODBUS. Oprócz aplikacji komercyjnych (na przykład 

„ModScan“) dostępne są również programy bezpłatne (patrz strona 

http://www.modbus.org/tech.php).  

W kolejnych rozdziałach opisany jest dostęp do rejestrów i ich wartości. 

12.2.5.2 Rejestr watchdoga 

Watchdog monitoruje transmisję danych pomiędzy nadrzędnych układem 

sterowania a interfejsem/sterownikiem sieciowym. W tym celu układ sterowania 

cyklicznie inicjuje funkcję czasową (time-out) w sterowniku. 

Jeżeli komunikacja jest prawidłowa, czas ten nigdy nie osiąga wartości końcowej, 

gdyż przed jej osiągnięciem jest zerowany. Jeżeli czas ten upłynie bez restartu, to 

ma miejsce awaria sieci obiektowej. 

W takim przypadku interfejs/sterownik sieciowy odpowiada na kolejne zapytania 

MODBUS-TCP/IP kodem wyjątku 0x0004 (Slave Device Failure). 

W interfejsie/sterowniku sieciowym zawarte są odrębne rejestry dla sterowania i 

dla sprawdzania statusu watchdoga przez nadrzędny układ sterowania (adresy 

rejestru 0x1000 do 0x1008). 

Po włączeniu zasilania watchdog nie jest jeszcze aktywny. Na początku należy 

ustalić wartość upływu czasu - time-out (rejestr 0x1000). Watchdog może być 

wtedy aktywowany po raz pierwszy przez zapisanie w rejestrze maski (0x1001) 

kodu funkcyjnego, który nie jest równy 0. Możliwość aktywowania po upływie 

czasu - time-out - polega na zapisie w rejestrze 0x1003 lub w rejestrze 0x1007 

wartości różnej od 0. 

Tabela 135: Rejestr MODBUS (ciąg dalszy) 

adres 

rejestru 

dostęp rozmi

ar 

(słowo

) 

opis 

0x2020 R 16 krótki opis interfejsu/sterownika 

0x2021 R 8 czas kompilowania firmware'u 

0x2022 R 8 data skompilowania firmware'u 

0x2023 R 32 program ładujący firmware'u 

0x2030 R 65 opis podłączonych modułów (moduł 0...64) 

0x2031 R 64 opis podłączonych modułów (moduł 65...129) 

0x2032 R 64 opis podłączonych modułów (moduł 130...194) 

0x2033 R 63 opis podłączonych modułów (moduł 195...255) 

0x2040 W 1 reset oprogramowania (sekwencja zapisu 0x55AA lub 0xAA55) 

0x2041 W 1 format Flash-Disk 

0x2042 W 1 ekstrahowanie stron HTML z firmware'u 

0x2043 W 1 ustawienia fabryczne 

http://www.modbus.org/tech.php
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Przez odczytanie minimalego czasu wyzwalania (rejestr 0x1004) ustala się, czy 

została aktywowana reakcja watchdoga na błąd. Jeżeli ta wartość czasowa wynosi 

0, uznaje się, że nastąpiła awaria komunikacji. Watchdog może wtedy zostać 

uruchomiony ponownie za pomocą dwóch ww. możliwości (za pomocą rejestru 

0x1003 lub 0x1007). 

Po uruchomieniu watchdoga może on zostać zatrzymany przez użytkownika ze 

względów bezpieczeństwa tylko w określony sposób (rejestr 0x1005 lub 0x1008). 

Rejestry watchdoga można wywoływać analogicznie, za pomocą opisanych 

funkcji MODBUS (read and write). Zamiast adresu kanału modułu podaje się w 

tym celu adres rejestru.  

Pos: 113.32 /Alle Serien (Allgemeine M odule)/Fel dbuskommuni kati on/M ODBUS/Zugriff auf R egister werte - Watchdog-Register Tabellen 0x1000 (ALLE  AU SSER 342, 842)  @ 8\mod_1278923916162_6.doc  @ 59538 @  @ 1 
 

Tabela 136: Adres rejestru 0x1000 

adres rejestru 0x1000  (4096dec) 

wartość Watchdog time, WS_TIME 

dostęp odczyt/zapis 

standard 0x0064 

opis Rejestr ten zapisuje wartość przekroczenia czasu (time-out). Aby watchdog mógł 

zostać uruchomiony, wartość zadaną należy zmienić tu na liczbę różną od zera. 

Czas jest ustawiany w wielokrotnościach 100 ms, 0x0009 oznacza więc 

przekroczenie czasu wynoszącego 0.9 s. Przy pracującym watchdogu wartości tej 

nie można zmieniać. Nie istnieje kod, za pomocą którego można ponownie 

zapisywać aktualną wartość danych w momencie, gdy watchdog jest aktywny. 

 

Pos: 113.33 /Alle Serien (Allgemeine M odule)/Fel dbuskommuni kati on/M ODBUS/Zugriff auf R egister werte - Watchdog-Register (ab 0x1001 bis  0x100A) @ 8\mod_1278926087850_6.doc @ 59544 @  @ 1 
 

Tabela 137: Adres rejestru 0x1001 

adres rejestru 0x1001  (4097dec) 

wartość maska kodowania funkcji watchdoga, funkcja 1...16, WDFCM_1_16 

dostęp odczyt/zapis 

standard 0xFFFF 

opis Za pomocą tej maski ustawia się kody funkcyjne służące do wyzwalania funkcji 

watchdoga. Za pomocą „1“ na opisanych poniżej pozycjach bitów można wybrać 

funkcje: 

 

FC 1 bit 0 

FC 2 bit 1 

FC 3 bit 2 

FC 4 bit 3 

FC 5 bit 4 

... 

FC 16 bit 15 

 

Wartość rejestru można zmieniać tylko w czasie, gdy watchdog jest nieaktywny. 

Zapisany w rejestrze wzór bitu informuje, które kody funkcyjne powodują 

wyzwolenie watchdoga. Niektóre funkcje nie są wspierane. Można dla nich 

wprawdzie wprowadzać wartości, lecz nie uruchamiają one watchdoga także 

wtedy, jeżeli są przesyłane przez inne urządzenie MODBUS. 
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Tabela 138: Adres rejestru 0x1002 

adres rejestru 0x1002  (4098dec) 

wartość maska kodowania funkcji watchdoga, funkcja 17...32, WD_FCM_17_32 

dostęp odczyt/zapis 

standard 0xFFFF 

opis Analogiczne funkcje, jak uprzednio, lecz z funkcjami od 17 do 32. 

FC 17 bit   0 

FC 18 bit   1 

...  

FC 32 bit 15 

 

Kody te nie są wspierane. W rejestrze tym należy z tego względu pozostawić 

wartość zadaną. Wartość rejestru można zmieniać tylko w czasie, gdy watchdog 

jest nieaktywny. Nie istnieje kod wyjątku, za pomocą którego można ponownie 

zapisywać aktualną wartość danych w momencie, gdy watchdog jest aktywny. 

 

Tabela 139: Adres rejestru 0x1003 

adres rejestru 0x1003  (4099dec) 

wartość wyzwalacza watchdoga, WD_TRIGGER 

dostęp odczyt/zapis 

standard 0x0000 

opis Rejestr ten jest używany do alternatywnej metody wyzwalania. Przez zapis 

różnych wartości w tym rejestrze watchdog jest wyzwalany. Następujące po 

sobie wartości muszą mieć różne rozmiary. Zapis wartości różnej od zera 

powoduje uruchomienie watchdoga po włączeniu zasilania. W celu ponownego 

uruchomienia zapisana wartość musi być koniecznie różna od poprzednio 

zapisanej wartości! Błąd watchdoga jest zerowany i zapisywanie danych 

procesowych staje się znowu możliwe. 

 

Tabela 140: Adres rejestru 0x1004 

adres rejestru 0x1004  (4100dec) 

wartość minimalny aktualny czas wyzwalania, WD_AC_TRG_TIME 

dostęp odczyt/zapis 

standard 0xFFFF 

opis Ten rejestr zapisuje aktualnie najmniejszy czas wyzwalania watchdoga. Przy 

wyzwalaniu watchdoga zapisana wartość jest porównywana z wartością aktualną. 

Jeżeli aktualna wartość jest mniejsza od zapisanej, to ta jest zastępowana 

wartością aktualną. Jednostką jest 100 ms/digit. Przez zapisanie nowych wartości 

zapisana wartość jest zmieniana. Nie ma to wpływu na watchdoga. Wartość 

0x000 jest niedozwolona. 

 

Tabela 141: Adres rejestru 0x1005 

adres rejestru 0x1005  (4101dec) 

wartość zatrzymanie watchdoga, WD_AC_STOP_MASK 

dostęp odczyt/zapis 

standard 0x0000 

opis Jeżeli po wartości 0xAAAA zapisana jest wartość 0x5555 w tym rejestrze, 

watchdog się zatrzymuje. Reakcja watchdoga na błąd jest blokowana. Błąd 

watchdoga jest zerowany i zapisywanie danych procesowych staje się znowu 

możliwe. 
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Tabela 142: Adres rejestru 0x1006 

adres rejestru 0x1006  (4102dec) 

wartość w trakcie pracy watchdoga, WD_RUNNING 

dostęp odczyt 

standard 0x0000 

opis aktualny status watchdoga 

przy 0x0000: watchdog nieaktywny 

przy 0x0001: watchdog aktywny 

przy 0x0002: watchdog upłynął 

 

Tabela 143: Adres rejestru 0x1007 

adres rejestru 0x1007  (4103dec) 

wartość ponowne uruchomienie watchdoga, WD_RESTART 

dostęp odczyt/zapis 

standard 0x0001 

opis Zapisanie 0x1 w rejestrze powoduje ponowne uruchomienie watchdoga. 

Jeżeli watchdog został zatrzymany przed przepełnieniem, nie zostanie 

uruchomiony ponownie. 

 

Tabela 144: Adres rejestru 0x1008 

adres rejestru 0x1008  (4104dec) 

wartość zwykłe zatrzymanie watchdoga, WD_AC_STOP_SIMPLE 

dostęp odczyt/zapis 

standard 0x0000 

opis Przez zapisanie wartości 0x0AA55 lub 0X55AA watchdog jest zatrzymywany, o 

ile jest aktywny. Reakcja watchdoga na błąd jest przejściowo dezaktywowana. 

Oczekujący błąd watchdoga jest zerowany i zapisywanie danych w rejestrze 

watchdoga staje się znowu możliwe. 

 

Tabela 145: Adres rejestru 0x1009 

adres rejestru 0x1009  (4105dec) 

wartość socket MODBUS zamyka się po upływie czasu watchdoga 

dostęp odczyt/zapis 

opis 0: socket MODBUS nie jest zamykany 

1: socket MODBUS jest zamykany 
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Tabela 146: Adres rejestru 0x100A 

adres rejestru 0x100A  (4106dec) 

wartość watchdog alternatywny 

dostęp odczyt/zapis 

standard 0x0000 

opis Zapis wartości czasowej w rejestrze 0x1000 

Rejestr 0x100A = 0x0001: watchdog jest aktywowany 

Wraz z pierwszym telegramem MODBUS watchdog jest uruchamiany.  

Watchdog jest wyzwalany za pomocą polecenia MODBUS/TCP.  

Po upływie czasu watchdoga wszystkie wyjścia są ustawiane na zero. 

Wyjścia mogą zostać ponownie ustawione przez ponowny zapis.  

Rejestr 0x00A jest nieulotny i dzięki temu nieulotny jest także rejestr 0x1000. 

Przy włączonym watchdogu nie da się zmienić wartości czasowej w rejestrze 

0x1000. 

 

Pos: 113.34 /Alle Serien (Allgemeine M odule)/Fel dbuskommuni kati on/M ODBUS/Zugriff auf R egister werte - Watchdog (Beispi el Zeitüberschreitung) @ 4\mod_1235634365875_6.doc @ 27791 @  @ 1 
 

Długość rejestru wynosi 1 słowo, tzn. przy okazji każdego dostępu można zapisać 

lub odczytać zaledwie jedno słowo. Poniżej przedstawione są dwa przykłady 

ustawiania wartości dla przekroczenia czasu: 

Ustawianie watchdoga dla przekroczenia czasu wynoszącego 1 s lub więcej: 

1. Należy zapisać 0x000A w rejestrze dla przekroczenia czasu (0x1000).   

(rejestr 0x1000 pracuje z wielokrotnościami 100 ms; 

1 s = 1000 ms; 1000 ms / 100 ms = 10 dec = Ahex) 

2. Za pomocą funkcji 5 należy uruchomić watchdog przez zapisanie 0x0010  

(=2
(5-1)

) w masce kodowania (rejestr 0x1001). 

Tabela 147: Uruchamianie watchdoga 

FC FC16 FC15 FC14 FC13 FC12 FC11 FC10 FC9 FC8 FC7 FC6 FC5 FC4 FC3 FC2 FC1 

bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

bin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

hex 0 0 1 0 

 

Funkcja 5 (zapis dwustanowego bitu wyjściowego) stale wyzwala watchdoga, w 

celu ponownego uruchomienia timera watchdoga w podanym czasie. Jeżeli czas 

pomiędzy żądaniami przekroczy 1 sekundę, występuje błąd upływu czasu 

watchdoga. 

3. W celu zatrzymania watchdoga należy zapisać wartość 0x0AA55 lub 

0X55AA w rejestrze 0x1008 (zwykłe zatrzymanie watchdoga, 

WD_AC_STOP_SIMPLE). 

 

Ustawianie watchdoga dla przekroczenia czasu wynoszącego 10 minut lub 

więcej 

1. Należy zapisać 0x1770 (= 10*60*1000 ms / 100 ms) w rejestrze dla 

przekroczenia czasu (0x1000). 
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(rejestr 0x1000 pracuje z wielokrotnościami 100 ms; 

10 min = 600.000 ms; 600.000 ms / 100 ms = 6000dec = 1770hex) 

2. Uruchomić watchdoga przez zapisanie 0x0001 w rejestrze wyzwalania 

watchdoga (0x1003). 

3. W celu wyzwolenia watchdoga należy zapisywać różne wartości, np. 

wartości liczbowe 0x0000, 0x0001 itp. w rejestrze wyzwalania watchdoga 

(0x1003).  

Zapisywane po sobie wartości muszą mieć różne wielkości. Zapis wartości różnej 

od zera powoduje uruchomienie watchdoga. Błędy watchdoga są zerowane i 

zapisywanie danych procesowych staje się znowu możliwe. 

4. W celu zatrzymania watchdoga należy zapisać wartość 0x0AA55 lub 

0X55AA w rejestrze 0x1008 (zwykłe zatrzymanie watchdoga, 

WD_AC_STOP_SIMPLE). 

Pos: 113.35 /Alle Serien (Allgemeine M odule)/Fel dbuskommuni kati on/M ODBUS/Zugriff auf R egister werte - Watchdog-Register (750- 881) 0x100B @ 8\mod_1278930433227_6.doc @ 59638 @  @ 1 
 

Tabela 148: Adres rejestru 0x100B 

adres rejestru 0x100A  (4107dec) 

wartość zapisz parametry watchdoga 

dostęp zapis 

standard 0x0000 

opis Przy zapisie „0x55AA“ lub „0xAA55“ w rejestrze 0x100B rejestry 0x1000, 

0x1001, 0x1002 są ustawiane na „nieulotne“. 

 

Pos: 113.36 /D okumentati on allgemein/Gliederungsel emente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 113.37 /Alle Serien (Allgemeine M odule)/Fel dbuskommuni kati on/M ODBUS/Zugriff auf R egister werte - Di agnoser egister 0x1020, 0x1021 @ 3\mod_1235461657984_6.doc @ 27627 @ 4 @ 1 
 

12.2.5.3 Rejestry diagnostyczne 

W celu określenia błędu węzła sieciowego mogą być odczytywane następujące 

rejestry: 

Tabela 149: Adres rejestru 0x1020 

adres rejestru 0x1020  (4128dec) 

wartość LedErrCode 

dostęp odczyt 

opis podanie kodu błędu 

 

Tabela 150: Adres rejestru 0x1021 

adres rejestru 0x1021  (4129dec) 

wartość LedErrArg 

dostęp odczyt 

opis podanie argumentu błędu 

 

Pos: 113.38 /D okumentati on allgemein/Gliederungsel emente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 113.39 /Alle Serien (Allgemeine M odule)/Fel dbuskommuni kati on/M ODBUS/Zugriff auf R egister werte - Konfigur ati onsr egister 0x1022 bis 0x1025 @ 3\mod_1235461775390_6.doc @ 27631 @ 4 @ 1 
 

12.2.5.4 Rejestr konfiguracyjny 

W celu określenia konfiguracji podłączonych modułów mogą być odczytywane 

następujące rejestry: 

Tabela 151: Adres rejestru 0x1022 

adres rejestru 0x1022  (4130dec) 

wartość CnfLen.AnalogOut 

dostęp odczyt 

opis liczba bitów I/O w słowach danych w obrazie procesu wyjść 

 

Tabela 152: Adres rejestru 0x1023 

adres rejestru 0x1023  (4131dec) 

wartość CnfLen.AnalogInp 

dostęp odczyt 

opis liczba bitów I/O w słowach danych w obrazie procesu wejść 

 

Tabela 153: Adres rejestru 0x1024 

adres rejestru 0x1024  (4132dec) 

wartość CnfLen.DigitalOut 

dostęp odczyt 

opis liczba bitów I/O w bitach danych w obrazie procesu wyjść 

 

Tabela 154: Adres rejestru 0x1025 

adres rejestru 0x1025  (4133dec) 

wartość CnfLen.DigitalInp 

dostęp odczyt 

opis liczba bitów I/O w bitach danych w obrazie procesu wejść 

 

Pos: 113.40 /Alle Serien (Allgemeine M odule)/Fel dbuskommuni kati on/M ODBUS/Zugriff auf R egister werte - Konfigur ati onsr egister 0x1028 ( x41) @ 4\mod_1235635808625_6.doc  @ 27806 @  @ 1 
 

Tabela 155: Adres rejestru 0x1028 

adres rejestru 0x1028  (4136dec) 

wartość opcje bootowania 

dostęp odczyt/zapis 

opis konfiguracja bootowania: 

1: BootP 

2: DHCP 

4: EEPROM 

  

Pos: 113.41 /Alle Serien (Allgemeine M odule)/Fel dbuskommuni kati on/M ODBUS/Zugriff auf R egister werte - Konfigur ati onsr egister 0x1029 ( x41) @ 4\mod_1235635910031_6.doc  @ 27809 @  @ 1 
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Tabela 156: Adres rejestru 0x1029 

adres rejestru 0x1029  (4137dec) maks. 9 słów 

wartość statystyka MODBUS/TCP 

dostęp odczyt/zapis 

opis 1 słowo SlaveDeviceFailure  błąd magistrali systemowej, błąd sieci 

obiektowej przy włączonym watchdogu 

 1 słowo BadProtocol  błąd w nagłówku MODBUS/TCP 

 1 Wort BadLength  błędna długość telegramu 

 1 słowo BadFunction  nieprawidłowa funkcja 

 1 słowo Bad Address  nieprawidłowy adres rejestru 

 1 słowo BadData  nieprawidłowa wartość 

 1 słowo TooManyRegisters  zbyt wysoka liczba rejestrów do 

przetworzenia, odczyt/zapis 125/100 

 1 słowo TooManyBits  zbyt wysoka liczba danych typu "Coil" do 

przetworzenia, odczyt/zapis 2000/800 

 1 słowo ModTcpMessageCounter  liczba otrzymanych telegramów 

MODBUS/TCP 

 Zapis 0xAA55 lub 0x55AA powoduje wyzerowanie rejestru. 

 

Pos: 113.42 /Alle Serien (Allgemeine M odule)/Fel dbuskommuni kati on/M ODBUS/Zugriff auf R egister werte - Konfigur ati onsr egister 0x102A @ 4\mod_1235634788484_6.doc @ 27794 @  @ 1 
 

Tabela 157: Adres rejestru 0x102A 

adres rejestru 0x102A    (4138dec) maks. 1 słowo 

wartość MODBUS/TCP-Connections 

dostęp odczyt 

opis liczba połączeń TCP 

 

Pos: 113.43 /Alle Serien (Allgemeine M odule)/Fel dbuskommuni kati on/M ODBUS/Zugriff auf R egister werte - Konfigur ati onsr egister 0x102B (881) @ 8\mod_1280233152940_6.doc @ 61363 @  @ 1 
 

Tabela 158: Adres rejestru 0x102B 

adres rejestru 0x102B    (4139dec) maks. 1 słowo 

wartość reset KBUS 

dostęp zapis 

opis Zapis w tym rejestrze wyzwala reset magistrali systemowej. 

 

Pos: 113.44 /Alle Serien (Allgemeine M odule)/Fel dbuskommuni kati on/M ODBUS/Zugriff auf R egister werte - Konfigur ati onsr egister 0x1030, 0x1031 (Zeitbasis 100ms) @ 6\mod_1254385997423_6.doc  @ 42339 @  @ 1 
 

Tabela 159: Adres rejestru 0x1030 

adres rejestru 0x1030  (4144dec) maks. 1 słowo 

wartość konfiguracja upływu czasu MODBUS/TCP 

dostęp odczyt/zapis 

standard 0x0258 (600 dziesiętnie) 

opis Rejestr ten zapisuje wartość dla monitorowania połączenia TCP. 

Wartością standardową jest 600 ms (60 sekund), podstawa czasowa to 100 ms, 

wartość minimalna to 100 ms; otwarte połączenia TCP są automatycznie 

zamykane w momencie przekroczenia czasu wprowadzonego na połączenie. 

Jeżeli wartość jest ustawiona na ‚0’, watchdog jest nieaktywny. Watchdog jest 

wyzwalany za pomocą żądania na połączeniu. 
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Tabela 160: Adres rejestru 0x1031 

adres rejestru 0x1031  (4145dec) maks. 3 słowa 

wartość odczyt MAC-ID interfejsu/sterownika 

dostęp odczyt 

opis MAC-ID, długość: 3 słowa 

 

Pos: 113.45 /Alle Serien (Allgemeine M odule)/Fel dbuskommuni kati on/M ODBUS/Zugriff auf R egister werte - Konfigur ati onsr egister 0x1035, 0x1036 (881) @ 8\mod_1280225698346_6.doc @ 61360 @  @ 1 
 

Tabela 1: Adres rejestru 0x1035 

adres rejestru 0x1035 (4149dec) 1 słowo 

wartość konfiguracja przesunięcia w stosunku do czasu GMT 

dostęp odczyt/zapis 

standard 0x0000 

opis W tym rejestrze można ustawić przesunięcie czasowe w stosunku do czasu GMT. 

Przesunięcie można ustawić w zakresie od –12 do +12 godzin. 

 

Tabela 1: Adres rejestru 0x1036 

adres rejestru 0x1036 (4150dec) 1 słowo 

wartość konfiguracja czasu letniego lub zimowego 

dostęp odczyt/zapis 

standard 0x0000 

opis W tym rejestrze można ustawić czas letni lub zimowy (Daylight Saving Time). 

Dla tej nastawy dozwolona jest wartość 0 i 1. 

 

Pos: 113.46 /Alle Serien (Allgemeine M odule)/Fel dbuskommuni kati on/M ODBUS/Zugriff auf R egister werte - Konfigur ati onsr egister 0x1037 (352, 881) @ 8\mod_1280225513951_6.doc  @ 61357 @  @ 1 
 

Tabela 1: Adres rejestru 0x1037 

adres rejestru 0x1031  (4151dec) maks. 3 słowa 

wartość konfiguracja Modbus Response Delay Time 

dostęp odczyt/zapis 

standard 0x0000 

opis Rejestr ten zapisuje wartość odpowiedzi Modbus czasu opóźnienia dla 

połączenia Modbus TCP. Podstawą czasową jest 1 ms. Jeżeli połączenie Modbus 

TCP jest nawiązane, odpowiedź jest opóźniana o wprowadzony czas. 

 

Pos: 113.47 /Alle Serien (Allgemeine M odule)/Fel dbuskommuni kati on/M ODBUS/Zugriff auf R egister werte - Konfigur ati onsr egister 0x1050 @ 4\mod_1235634956296_6.doc @ 27800 @  @ 1 
 

Tabela 161: Adres rejestru 0x1050 

adres rejestru 0x1050  (4176dec)     od firmware'u 9 

wartość diagnostyka podłączonych modułów 

dostęp odczyt 

opis diagnostyka podłączonych modułów, długość: 3 słowa 

słowo 1: nr modułu 

słowo 2: nr kanału 

słowo 3: diagnoza 

 

Pos: 113.48 /Alle Serien (Allgemeine M odule)/Fel dbuskommuni kati on/M ODBUS/Zugriff auf R egister werte - Konfigur ati onsr egister 0x2030 @ 3\mod_1235461168031_6.doc @ 27620 @  @ 1 
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Tabela 162: Adres rejestru 0x2030 

adres rejestru 0x2030  (8240dec) maks. 65 słów 

wartość opis podłączonych modułów 

dostęp odczyt modułów 0...64 

opis długość 1...65 słów 

Za pomocą rejestru 0x2030 można ustalić konfigurację węzła. Numery 

katalogowe modułów lub interfejsu/sterownika są tu ustawione na liście w 

kolejności (bez rozpoczynającej 750). Każda nazwa jest przedstawiona za 

pomocą jednego słowa. Ponieważ numery artykułów modułów dwustanowych 

nie mogą być odczytywane, moduł dwustanowy jest przedstawiany w postaci 

kodowanej. 

Poszczególne bity mają następujące znaczenie: 

pozycja bitu 0    moduł wejść 

pozycja bitu 1    moduł wyjść 

pozycja bitu 2...7    nieużywany 

pozycja bitu 8...14 rozmiar modułu w bitach 

pozycja bitu 15    oznaczenie modułu dwustanowego 

Przykłady: 

4-kanałowy moduł wejść dwustanowych = 0x8401 

bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

kod 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

hex 8 4 0 1 

2-kanałowy moduł wyjść dwustanowych = 0x8202 

bit 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

kod 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

hex 8 2 0 2 

 

Pos: 113.49 /Alle Serien (Allgemeine M odule)/Fel dbuskommuni kati on/M ODBUS/Zugriff auf R egister werte - Konfigur ati onsr egister 0x2031, 0x2032, 0x2033 @ 4\mod_1235636342812_6.doc @ 27816 @  @ 1 
 

Tabela 163: Adres rejestru 0x2031 

adres rejestru 0x2031  (8241dec) maks. 65 słów 

wartość opis podłączonych modułów 

dostęp odczyt modułów 65...128 

opis długość 1...64 słów 

Za pomocą rejestru 0x2031 można ustalić konfigurację węzła. Numery 

katalogowe modułów I/O lub interfejsu/sterownika są tu przedstawiane w 

kolejności, na liście (bez rozpoczynającej 750). Każda nazwa jest przedstawiona 

za pomocą jednego słowa. Ponieważ numery artykułów modułów dwustanowych 

nie mogą być odczytywane, moduł dwustanowy jest przedstawiany w postaci 

kodowanej.  

Poszczególne bity mają następujące znaczenie: 

pozycja bitu 0    moduł wejść 

pozycja bitu 1    moduł wyjść 

pozycja bitu 2...7    nieużywany 

pozycja bitu 8...14 rozmiar modułu w bitach 

pozycja bitu 15    oznaczenie modułu dwustanowego 
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Tabela 164: Adres rejestru 0x2032 

adres rejestru 0x2032  (8242dec) maks. 65 słów 

wartość opis podłączonych modułów 

dostęp odczyt modułów 129...192 

opis długość 1...64 słów 

Za pomocą rejestru 0x2032 można ustalić konfigurację węzła. Numery 

katalogowe modułów I/O lub interfejsu/sterownika są tu przedstawiane w 

kolejności, na liście (bez rozpoczynającej 750). Każda nazwa jest przedstawiona 

za pomocą jednego słowa. Ponieważ numery artykułów modułów dwustanowych 

I/O nie mogą być odczytywane, moduł dwustanowy jest przedstawiany w postaci 

kodowanej.  

Poszczególne bity mają następujące znaczenie: 

pozycja bitu 0    moduł wejść 

pozycja bitu 1    moduł wyjść 

pozycja bitu 2...7   nieużywany 

pozycja bitu 8...14 rozmiar modułu w bitach 

pozycja bitu 15    oznaczenie modułu dwustanowego 

 

Tabela 165: Adres rejestru 0x2033 

adres rejestru 0x2033  (8243dec) maks. 65 słów 

wartość opis podłączonych modułów 

dostęp odczyt modułów 193...255 

opis długość 1...63 słów 

Za pomocą rejestru 0x2033 można ustalić konfigurację węzła. Numery 

katalogowe modułów I/O lub interfejsu/sterownika są tu przedstawiane w 

kolejności, na liście (bez rozpoczynającej 750). Każda nazwa jest przedstawiona 

za pomocą jednego słowa. Ponieważ numery artykułów modułów dwustanowych 

I/O nie mogą być odczytywane, moduł dwustanowy jest przedstawiany w postaci 

kodowanej.  

Poszczególne bity mają następujące znaczenie: 

pozycja bitu 0    moduł wejść 

pozycja bitu 1    moduł wyjść 

pozycja bitu 2...7   nieużywany 

pozycja bitu 8...14 rozmiar modułu w bitach 

pozycja bitu 15    oznaczenie modułu dwustanowego 
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Tabela 166: Adres rejestru 0x2040 

adres rejestru 0x2040  (8256dec) 

wartość restart oprogramowania 

dostęp zapis (sekwencja zapisu 0xAA55 lub 0x55AA) 

opis Przez zapis wartości 0xAA55 lub 0x55AA interfejs/sterownik sieciowy 

wykonuje ponowne uruchomienie. 

 

Pos: 113.51 /Alle Serien (Allgemeine M odule)/Fel dbuskommuni kati on/M ODBUS/Zugriff auf R egister werte - Konfigur ati onsr egister 0x2041, 0x2042, 0x2043  ( ohne FW-Version) @ 8\mod_1278930636091_6.doc @ 59641 @  @ 1 
 

Tabela 167: Adres rejestru 0x2041 

adres rejestru 0x2041  (8257dec)     

wartość format flash 

dostęp zapis (sekwencja zapisu 0xAA55 lub 0x55AA) 

opis system plików flash jest formatowany ponownie 
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Tabela 168: Adres rejestru 0x2042 

adres rejestru 0x2042  (8258dec)     

wartość rozpakowywanie danych 

dostęp zapis (sekwencja zapisu 0xAA55 lub 0x55AA) 

opis Pliki standardowe (strony HTML) interfejsu/sterownika są rozpakowywane i 

zapisywane w formacie flash. 

 

Tabela 169: Adres rejestru 0x2043 

adres rejestru 0x2043  (8259dec)     

wartość 0x55AA 

dostęp zapis 

opis ustawienia fabryczne 

Ustawienia fabryczne zostają wprowadzone po kolejnym resecie 

oprogramowania, np. reset przez adres rejestru MODBUS 0x2040. 

 

Pos: 113.52 /D okumentati on allgemein/Gliederungsel emente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 113.53 /Alle Serien (Allgemeine M odule)/Fel dbuskommuni kati on/M ODBUS/Zugriff auf R egister werte - Fir mwar e-Infor mati onsr egister 0x2010 bis 0x2014 @ 3\mod_1235461969843_6.doc @ 27634 @ 4 @ 1 
 

12.2.5.5 Rejestr informacyjny firmware'u 

W celu odczytu informacji na temat firmware'u interfejsu/sterownika używane są 

następujące rejestry: 

Tabela 170: Adres rejestru 0x2010 

adres rejestru 0x2010  (8208dec) maks. 1 słowo 

wartość Revision, INFO_REVISION 

dostęp odczyt 

opis indeks firmware'u, np. 0005 dla wersji 5 

 

Tabela 171: Adres rejestru 0x2011 

adres rejestru 0x2011  (8209dec) maks. 1 słowo 

wartość Series code, INFO_SERIES 

dostęp odczyt 

opis nr serii WAGO, np. 0750 dla WAGO-I/O-SYSTEM 750 

 

Tabela 172: Adres rejestru 0x2012 

adres rejestru 0x2012  (8210dec) maks. 1 słowo 

wartość Item number, INFO_ITEM 

dostęp odczyt 

opis nr katalogowy WAGO, np. 841 dla sterownika 750-841, 341 dla interfejsu 750-

341 itp. 

 

Tabela 173: Adres rejestru 0x2013 

adres rejestru 0x2013  (8211dec) maks. 1 słowo 

wartość Major sub item code, INFO_MAJOR 

dostęp odczyt 

opis wersja firmware'u Major Revision 

 

Tabela 174: Adres rejestru 0x2014 

adres rejestru 0x2014  (8212dec) maks. 1 słowo 

wartość Minor sub item code, INFO_MINOR 

dostęp odczyt 

opis wersja firmware'u Minor Revision 

 

Pos: 113.54 /Alle Serien (Allgemeine M odule)/Fel dbuskommuni kati on/M ODBUS/Zugriff auf R egister werte - Fir mwar e-Infor mati onsr egister 0x2020 bis 0x2023 @ 4\mod_1235646917328_6.doc @ 27837 @  @ 1 
 

Tabela 175: Adres rejestru 0x2020 

adres rejestru 0x2020  (8224dec) maks. 16 słowa 

wartość Description, INFO_DESCRIPTION 

dostęp odczyt 

opis informacje na temat interfejsu/sterownika sieciowego, 16 słów 
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Tabela 176: Adres rejestru 0x2021 

adres rejestru 0x2021  (8225dec) maks. 8 słów 

wartość Description, INFO_DESCRIPTION 

dostęp odczyt 

opis godzina stanu firmware'u, 8 słów 

 

Tabela 177: Adres rejestru 0x2022 

adres rejestru 0x2022  (8226dec) maks. 8 słów 

wartość Description, INFO_DATE 

dostęp odczyt 

opis data stanu firmware'u, 8 słów 

 

Tabela 178: Adres rejestru 0x2023 

adres rejestru 0x2023  (8227dec) maks. 32 słowa 

wartość Description, INFO_LOADER_INFO 

dostęp odczyt 

opis informacja o programowaniu firmware'u, 32 słowa 

 

Pos: 113.55 /D okumentati on allgemein/Gliederungsel emente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 113.56 /Alle Serien (Allgemeine M odule)/Fel dbuskommuni kati on/M ODBUS/Zugriff auf R egister werte - Konstantenr egister 0x2000 bis 0x2008 @ 3\mod_1235462025437_6.doc  @ 27637 @ 4 @ 1 
 

12.2.5.6 Rejestr stałych 

Poniższe rejestry zawierają stałe, które można wykorzystywać w celu 

przetestowania komunikacji z masterem. 

Tabela 179: Adres rejestru 0x2000 

adres rejestru 0x2000  (8192dec) 

wartość Null, GP_ZERO 

dostęp odczyt 

opis stała z zerem 

 

Tabela 180: Adres rejestru 0x2001 

adres rejestru 0x2001  (8193dec) 

wartość Einsen, GP_ONES 

dostęp odczyt 

opis stała z jedynkami.  

•   „-1“, jeżeli stała jest zadeklarowana jako „signed int“ 

•   “MAXVALUE“, jeżeli stała jest zadeklarowana jako „unsigned int“ 

 

Tabela 181: Adres rejestru 0x2002 

adres rejestru 0x2002  (8194dec) 

wartość 1,2,3,4, GP_1234 

dostęp odczyt 

opis Wartość stała służąca do testowania, czy będą zamieniane bit wyższy z niższym 

(format Intel/Motorola). Powinna pojawiać się w masterze jako 0x1234. Jeżeli 

pojawi się 0x3412, bit wyższy musi zostać zamieniony z niższym. 

  

Tabela 182: Adres rejestru 0x2003 

adres rejestru 0x2003  (8195dec) 

wartość maska 1, GP_AAAA 

dostęp odczyt 

opis Stała, która wskazuje, czy są obecne wszystkie bity.  

Jest używana razem z rejestrem 0x2004. 

 

Tabela 183: Adres rejestru 0x2004 

adres rejestru 0x2004  (8196dec) 

wartość maska 1, GP_5555 

dostęp odczyt 

opis Stała, która wskazuje, czy są obecne wszystkie bity.  

Jest używana razem z rejestrem 0x2003. 

  

Tabela 184: Adres rejestru 0x2005 

adres rejestru 0x2005  (8197dec) 

wartość największa liczba dodatnia, GP_MAX_POS 

dostęp odczyt 

opis stała do kontrolowania arytmetyki 
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Tabela 185: Adres rejestru 0x2006 

adres rejestru 0x2006  (8198dec) 

wartość największa liczba ujemna, GP_MAX_NEG 

dostęp odczyt 

opis stała do kontrolowania arytmetyki 

 

Tabela 186: Adres rejestru 0x2007 

adres rejestru 0x2007  (8199dec) 

wartość największa liczba dodatnia, GP_HALF_POS 

dostęp odczyt 

opis stała do kontrolowania arytmetyki 

 

Tabela 187: Adres rejestru 0x2008 

adres rejestru 0x2008  (8200dec) 

wartość największa liczba ujemna, GP_HALF_NEG 

dostęp odczyt 

opis stała do kontrolowania arytmetyki 

 

Pos: 113.57 /Alle Serien (Allgemeine M odule)/Fel dbuskommuni kati on/M ODBUS/Zugriff auf R egister werte - Konstantenr egister 0x3000 bis 0x5FFF (Contr oller, x41) @ 3\mod_1235461429796_6.doc @ 27623 @  @ 1 
 

Tabela 188: Adres rejestru 0x3000 do 0x5FFF 

adres rejestru 0x3000 do 0x5FFF  (12288dec do 24575dec) 

wartość pamięć nieulotna 

dostęp odczyt/zapis 

opis W rejestrach można uzyskać dostęp do obszaru markera/nieulotnego. 

 

Pos: 114 /Dokumentati on allgemei n/Gli ederungsel emente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 115.1 /Alle Serien (Allgemeine M odul e)/Feldbuskommuni kati on/EtherNetIP/EtherN etIP - Allgemei n @ 3\mod_1233669829343_6.doc @ 27042 @ 23333344 @ 1 
 

12.3 EtherNet/IP (Ethernet/Industrial Protocol) 

12.3.1 Informacje ogólne 

EtherNet/IP to skrót od "Ethernet Industrial Protocol", definiującego otwarty 

standard przemysłowy rozszerzający klasyczny Ethernet o protokół przemysłowy. 

Standard ten został opracowany wspólnie przez „ControlNet International“ (CI) 

oraz „Open DeviceNet Vendor Association“ (ODVA) ze wsparciem „Industrial 

Ethernet Association“ (IEA). 

Ten system komunikacyjny umożliwia wymianę krytycznych pod względem 

czasowym danych aplikacyjnych pomiędzy urządzeniami, w warunkach 

przemysłowych. Można go stosować w prostych urządzeniach I/O (np. 

czujnikach), jak i kompleksowych układach sterowania (np. robotach). 

EtherNet/IP bazuje na rodzinie protokołów TCP/IP i przejmuje tym samym 4 

dolne warstwy modelu 7-warstwowego OSI w niezmienionej formie, dzięki 

czemu wszystkie standardowe moduły komunikacyjne Ethernet takie, jak karty 

interfejsu do komputera, przewody, konektory, huby i switche mogą być również 

stosowane z EtherNet/IP. 

 

Nad warstwą transportową znajduje się „Encapsulation Protocol“, za pomocą 

którego nałożony jest „Common Industrial Protocol“ (CIP) na TCP/IP i UDP/IP. 

CIP, jako duży, niezależny od sieci standard, jest stosowany już w ControlNet i 

DeviceNet. Tym samym przeniesienie aplikacji na jeden z tych systemów można 

wykonać w bardzo łatwy sposób. Wymiana danych bazuje na modelu obiektu. 

ControlNet, DeviceNet i EtherNet/IP mają w ten sposób ten sam protokół 

aplikacyjny i z tego względu mogą wspólnie używać profili urządzeń i bibliotek 

obiektów. Obiekty te umożliwiają interoperatywność plug-and-play pomiędzy 

kompleksowymi urządzeniami różnych producentów.  
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12.3.2 Przegląd protokołów w modelu OSI 

W celu unaocznienia cech wspólnych DeviceNet, ControlNet oraz EtherNet/IP 

prezentujemy poniżej przyporządkowanie protokołów do 7-warstwowego modelu 

referencyjnego (Open Systems Interconnection Reference Model). 

7 warstwa 

aplikacji 

Object Libary 

(Communications, Applications, Time 

Synchronization) 

Safety Object Libary 

C
o

m
o

n
 In

d
u

stria
l P

ro
to

co
l (C

IP
) 

6 warstwa 

prezentacyjna 

Data Management Services 

Explicit and I/O Messages 

Safety Services and 

Messages 

5 

warstwa sesji 
Connection Management, Routing  

4 

warstwa 

transportowa 

TCP/UDP 

CompoNet 

Network and Transport 

ControlNet 

Network 

and 

Transport 

DeviceNet 

Network and 

Transport 

D
o

p
a

so
w

a
n

ie siecio
w

e C
IP

 

3 

warstwa sieci 

Internet 

Protocol 

2 

warstwa łacza 

danych 

Ethernet 

CSMA/CD 

CompoNet 

Time Slot 

ControlNet 

CTDMA 

CAN 

CSMA/NBA 

1 

warstwa 

fizyczna 

Ethernet CompoNet ControlNet DeviceNet 

 

 

Tabela 189: Model referencyjny OSI 
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12.3.3 Właściwości oprogramowania do protokołów EtherNet/IP 

Klasy produktów Ethernet/IP są podzielone łącznie na 4 poziomy, z których 

każdy posiada określoną funkcjonalność. Każdy z wyższych poziomów zawiera 

co najmniej jedną funkcjonalność poziomu niższego. Interfejs sieciowy wspiera 

poziom 1 i 2 klas produktów Ethernet/IP, które budują się bezpośrednio jedna na 

drugiej. 

 

poziom 2 poziom 2: poziom 1 + wiadomości I/O – serwer  

     poziom 1 poziom 1: Explicit Messages – serwer 

 

• UnConnectedMessageManager (bez połączenia, klient i serwer) 

• 128 „Encapsulation Protocol Sessions“ 

• 128 połączeń klasy 3 lub klasy 1 (kombinowane) 

 

  połączenie klasy 3 – wiadomości explicite  

(zorientowane na połączenie, klient i serwer) 

  połączenie klasy 1 – wiadomości I/O  

(zorientowane na połączenie, klient i serwer)  

12.3.4 Plik EDS 

Plik „Electronic Data Sheets“, w skrócie plik: EDS zawiera dane 

charakterystyczne interfejsu/sterownika sieciowego oraz informacje o jego 

możliwościach komunikacji. Potrzebny do pracy EtherNet/IP plik EDS jest 

wczytywany lub instalowany przez oprogramowanie do projektowania. 

Wskazówka 

 

Pobierz plik EDS! 

Plik EDS jest dostępny na stronie internetowych WAGO: 

www.wago.com  Serwis  Do pobrania  AUTOMATYKA 

Informacja 

 

Informacje na temat instalacji pliku EDS 

Wskazówki na temat instalacji pliku EDS są zawarte w dokumentacji 

stosowanego przez użytkownika oprogramowania do projektowania. 

 

 

 

http://www.wago.com/
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12.3.5 Model obiektu 

12.3.5.1 Informacje ogólne 

Do komunikacji w sieci EtherNet/IP posługuje się modelem obiektu, w którym 

opisane są wszystkie funkcje i dane urządzenia.  

Każdy węzeł w sieci jest przedstawiony jako zbiór obiektów. 

Model obiektu zawiera pojęcia zdefiniowane w następujący sposób: 

Obiekt (object): 
Obiekt stanowi abstrakcyjne przedstawienie poszczególnych elementów jednego 

urządzenia, stanowiących jedną całość. Jest on określany przez swoje dane lub 

właściwości (attributes), udostępniane na zewnątrz funkcje lub usługi (services) 

oraz określone zachowanie (behaviour). 

Klasa (class): 
Klasa opisuje szereg obiektów składających się z tego samego rodzaju 

komponentów systemowych. Klasa stanowi uogólnienie obiektu. Wszystkie 

obiekty należące do jednej klasy są identyczne pod względem formy oraz 

zachowania, przy czym mogą obejmować różne wartości atrybutów. 

Instancja (instance): 

Instancja opisuje specyficzne i faktyczne (fizyczne) właściwości obiektu. Nazwy 

„obiekt”, „instancja” oraz „instancja obiektu” odnoszą się do konkretnej, 

specyficznej instancji. 

Różne instancje z tej samej klasy posiadają jednakowe usługi (services), to samo 

zachowanie (behaviour) oraz takie same zmienne (attributes). Mogą jednak 

posiadać różne wartości zmiennych. 

Przykład: Instancją klasy obiektu „Kraj“ jest na przykład Finlandia.  

Atrybut (attribute): 

Zmienne (attributes) opisują zewnętrzną, widoczną właściwość lub funkcję 

obiektu. Typowymi informacjami są na przykład informacje o konfiguracji i 

statusie. 

Przykład: Wydawana jest nazwa ASCII lub częstotliwość powtarzania obiektu 

periodycznego. 

Usługa (service): 

Usługa jest funkcją wspieraną przez obiekt i/lub klasę obiektu. CIP definiuje 

grupę wspólnych usług, które znajdują zastosowanie w stosunku do zmiennych 

(attribute). Zmiany te przeprowadzają ustalone działania. 

Przykład: Odczyt zmiennych. 

Zachowanie (behaviour): 

Zachowanie ustala, w jaki sposób funkcjonuje obiekt. Funkcje wynikają z różnych 

zdarzeń, ustalanych przez obiekt, do których należy na przykład odbiór żądań 

serwisowych, rejestracja wewnętrznych usterek lub upływ czasu w 

chronometrach. 
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12.3.5.2 Przegląd klas 

Klasy CIP są zawarte w specyfikacji CIP lub w ODVA. Opisują one właściwości 

Ethernet lub CAN, niezależnie od interfejsu fizycznego (tom 1 „Common 

Industrial Protocol“). Interfejs fizyczny jest opisany w dalszej specyfikacji. Dla 

EtherNet/IP jest to tom 2 („EtherNet/IP Adaption of CIP“), opisujący 

dostosowanie EtherNet/IP do CIP. 

WAGO korzysta tutaj z klas 01hex, 02hex, 04hex, 05hex, 06hex i F4hex, które są 

opisane w tomie 1 („Common Industrial Protocol“). 

Z tomu 2 („EtherNet/IP Adaption of CIP“) wspierane są klasy F5hex i F6hex. 

Ponadto dostępne są klasy specyficzne dla WAGO, zawarte w poniższej tabeli. 

Wszystkie wymienione poniżej klasy CIP-Common i klasy specyficzne dla 

WAGO zostały objaśnione bliżej w kolejnych podrozdziałach, zaraz za 

objaśnieniem nagłówków tabel do opisów obiektów. 

 

Tabela 190: Przegląd klas CIP-Common 

klasa nazwa 

01 hex Identity 

02 hex Message Router 

04 hex Assembly 

05 hex Connection 

06 hex Connection Manager 

F4 hex Port Class Object 

F5 hex TCP/IP Interface Object 

F6 hex Ethernet Link Object 

Tabela 191: Przegląd klas specyficznych dla WAGO 

klasa nazwa 

64 hex  Coupler/Controller Configuration Object 

65 hex  Discrete Input Point 

66 hex Discrete Output Point 

67 hex Analog Input Point 

68 hex Analog Output Point 

69 hex Discrete Input Point Extended 1 

6A hex Discrete Output Point Extended 1 

6B hex Analog Input Point Extended 1 

6C hex Analog Output Point Extended 1 

6D hex Discrete Input Point Extended 2 

6E hex Discrete Output Point Extended 2 

6F hex Analog Input Point Extended 2 

70 hex Analog Output Point Extended 2 

71 hex Discrete Input Point Extended 3 
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72 hex Discrete Output Point Extended 3 

73 hex Analog Input Point Extended 3 

74 hex Analog Output Point Extended 3 

80 hex Module Configuration 

81 hex Module Configuration Extended 1 

A0 hex Input fieldbus variable USINT 

A1 hex Input fieldbus variable USINT Extended 1 

A2 hex Input fieldbus variable USINT Extended 2 

A3 hex Output fieldbus variable USINT 

A4 hex Output fieldbus variable USINT Extended 1 

A5 hex Output fieldbus variable USINT Extended 2 

A6 hex Input Fieldbus Variable UINT 

7A hex Input fieldbus variable UINT Extended 1 

A8 hex Output fieldbus variable UINT 

A9 hex Output fieldbus variable UINT Extended 1 

AA hex Input fieldbus variable UDINT 

AB hex Input fieldbus variable UDINT Offset UINT 

AC hex Output fieldbus variable UDINT 

AD hex Output fieldbus variable UDINT Offset UINT 
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12.3.5.3 Objaśnienie nagłówków tabel do opisów obiektów 

Tabela 192: Objaśnienie nagłówków tabel do opisów obiektów 

nagłówek kolumny opis 

ID atrybutu liczba całkowita przyporządkowana do odpowiedniego atrybutu 

dostęp Set:  

Do atrybutu można uzyskać dostęp przy pomocy usługi Set_Attribute 

(zapis/zmiana wartości atrybutu). 

Wska-

zówka 

 

Zapytanie jest możliwe tylko przy użyciu usługi 

Get_Attribute! 

Jeżeli jeden z atrybutów wspiera usługę Set_Attribute, 

można przesyłać mu żądanie również przy użyciu usługi 

Get_Attribute. 
 

Get: 

Do atrybutu można uzyskać dostęp przy pomocy usługi Get_Attribute 

(odczyt wartości atrybutu). 

Get_Attribute_All: 

Dostarcza treść wszystkich atrybutów. 

Set_Attribute_Single: 

Modyfikuje wartość atrybutu. 

Reset: 

Wykonuje ponowne uruchomienie. 

0: restart 

1: restart i przywrócenie ustawień fabrycznych  

NV NV (non volatile - nieulotny): 

Atrybut jest na stałe zapisany w interfejsie/sterowniku sieciowym. 

V (volatile - ulotny): 

Atrybut nie jest na stałe zapisany w interfejsie/sterowniku sieciowym. 

Wska-

zówka 

 

Bez tych danych atrybut nie zostanie zapisany! 

Jeżeli nie ma tej kolumny, wszystkie atrybuty mają typ V 

(volatile). 

 

nazwa nazwa atrybutu 

typ danych nazwa typu danych CIP atrybutu 

opis krótki opis atrybutu 

wartość domyślna nastawa fabryczna 

 

12.3.5.4 Identity (01 hex) 

Klasa „Identity“ służy do udostępniania ogólnych informacji interfejsu/sterownika 

sieciowego, identyfikujących jednoznacznie te urządzenia. 
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Instancja 0 (atrybuty klasy) 

Tabela 193: Identity (01 hex) – klasa 

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ 

danych 

opis wartość 

domyślna 

1 Get Revision UINT wersja tego obiektu  1 (0x0001) 

2 Get Max Instance UINT maksymalna instancja  1 (0x0001) 

3 Get Max ID Number of 

Class Attributes 

UINT maksymalna liczba atrybutów 

klasy (tylko z usługą 

Get_Attribute_All) 

 0 (0x0000) 

4 Get Max ID Number of 

Instance Attribute 

UINT maksymalna liczba atrybutów 

instancji (tylko z usługą 

Get_Attribute_All) 

 0 (0x0000) 
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Instancja 1 

Tabela 194: Identity (01 hex) – instancja 1 

ID 

atrybut

u 

dostę

p 

nazwa typ danych opis wartość domyślna 

1 Get Vendor ID UINT identyfikator 

producenta 

40 (0x0028) 

2 Get Device Type UINT generalne 

określenie typu 

produktu 

12 (0x000C) 

3 Get Product Code UINT nazwa 

interfejsu/stero

wnika 

sieciowego 

750-880, 750-880/025-000, 750-

880/025-001 

(w hex) 

4 Get Revision STRUCT of: rewizja obiektu  

identity 

w zależności od firmware'u 

Major Revision UINT 

Minor Revision UINT 

5 Get Status WORD aktualny status 

hosta 

urządzenia 

bit 0 

 

przydzielenie do 

mastera 

bit 1 = 0  zarezerwowany 

bit 2 

  = 0 

 

  = 1 

  

 

(skonfigurowany) 

Konfiguracja jest 

niezmieniona. 

Konfiguracja odbiega 

od parametrów 

producenta. 

bit 3 = 0 zarezerwowany 

bit 4-7 

 

  =0010 

 

 

  =0011  

Extended Device 

Status  

co najmniej jedno     

błędne połączenie I/O 

nie nawiązano żadnego 

połączenia I/O 

bit 8-11 nieużywany 

bit 12-15   

   =0 

zarezerwowany 

6 Get Serial Number UDINT numer seryjny ostatnie 4 miejsca MAC-ID 

7 Get Product Name

  

SHORT_ 

STRING 

nazwa produktu Programmierbarer 

Feldbuscontroller ETHERNET 

750-880, 750-880/025-000, 750-

880/025-001 
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Common Services 

Tabela 195: Identity (01 hex) – Common Services 

kod 

serwisowy 

serwis wykonany nazwa serwisowa opis 

klasa instancja 

01 hex tak tak Get_Attribute_All dostarcza treść atrybutów 

05 hex brak tak Reset wykonuje ponowne uruchomienie 

0: restart 

1: restart i przywrócenie ustawień 

fabrycznych 

0E hex brak tak Get_Attribute_Single dostarcza treść odpowiedniego atrybutu 

 

12.3.5.5 Message Router (02 hex)  

„Message Router Object“ udostępnia punkty połączenia w formie klas lub 

instancji, które klient może wykorzystać do adresowania usług (odczyt, zapis). 

Wiadomości te mogą być przesyłane z klienta do interfejsu sieciowego zarówno 

przy nawiązanym połączeniu (connected), jak również bez połączenia 

(unconnected). 

Instancja 0 (atrybuty klasy) 

Tabela 196: Message Router (02 hex) – klasa 

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ 

danych 

opis wartość 

domyślna 

1 Get Revision UINT wersja obiektu  1 (0x0001) 

2 Get Number of Attributes UINT liczba atrybutów  0 (0x0000) 

3 Get Number of Services UINT liczba usług  0 (0x0000) 

4 Get Max ID Number of 

Class Attributes 

UINT maksymalna liczba 

atrybutów klas 

 0 (0x0000) 

5 Get Max ID Number of 

Class Attributes 

UINT maksymalna liczba 

atrybutów instancji 

 0 (0x0000) 

 

Wskazówka 

 

Można stosować tylko usługę Get_Attribute_All! 

Atrybuty klas są osiągalne tylko za pomocą usługi Get_Attribute_All. 
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Instancja 1 

Tabela 197: Message Router (02 hex) – instancja 1 

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ danych opis wartość domyślna 

1 Get ObjectList STRUCT of: -  

Number UINT liczba 

zaimplementow

anych klas 

 40 (0x0028) 

Classes UINT zaimplementow

ane klasy 

01 00 02 00 04 00 06 00 

F4 00 F5 00 F6 00 64 00 

65 0066 0067 00 68 00 

69 00 6A 00 6B 00 6C 

00 6D 00 6E 00 6F 00 

70 00 71 00 72 00 73 00 

74 00 80 00 81 00 A0 00 

A1 00 A2 00 A6 00 A7 

00 AA 00 AB 00 A3 00 

A4 00 A5 00 A8 00 A9 

00 AC 00 AD 00 

2 Get NumberAvailable UINT maksymalna 

liczba różnych 

połączeń 

 128 (0x0080) 

 

Common Services 

Tabela 198: Message Router (02 hex) – Common Services 

kod 

serwisowy 

serwis wykonany nazwa serwisowa opis 

klasa instancja 

01 hex tak brak Get_Attribute_All dostarcza treść wszystkich atrybutów 

0E hex brak tak Get_Attribute_Single dostarcza treść odpowiedniego atrybutu 

 

Pos: 115.4 /Alle Serien (Allgemeine M odul e)/Feldbuskommuni kati on/EtherNetIP/Assembl y ( 04hex), s tatische Assembl y Instanz (C ontr oller) @ 7\mod_1265639174189_6.doc @ 49992 @ 4 @ 1 
 

12.3.5.6 Assembly (04 hex) 

Przy użyciu klasy „Assembly“ można zestawić ze sobą wiele obiektów, również 

należących do różnych klas. Mogą to być np. dane wejściowe i wyjściowe, 

informacje o statusie i sterowaniu lub informacje diagnostyczne. WAGO 

wykorzystuje tu instancje producenta, aby udostępniać te obiekty użytkownikowi 

w różnych konfiguracjach. Tym samym użytkownik uzyskuje efektywny sposób 

na wymianę danych w obrazie procesu. W dalszej części podręcznika są opisane 

poszczególne statyczne instancje assembly wraz z ich zawartościami. 

Instancja 0 (atrybuty klasy) 

Tabela 199: Assembly (04 hex) – klasa 

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ danych opis wartość 

domyślna 

1 Get Revision UINT wersja obiektu  2 (0x0002) 

2 Get Max 

Instance 

UINT najwyższa instancja 111 (0x006F) 
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Przegląd instancji 

Tabela 200: Statyczne instancje assembly – przegląd 

instancja opis 

instancja 101 (65 

hex) 

do analogowych i dwustanowych danych wyjściowych oraz zmiennych 

wejściowych sieci obiektowej 

instancja 102 (66 

hex) 

do dwustanowych danych wyjściowych oraz zmiennych wejściowych sieci 

obiektowej 

instancja 103 (67 

hex) 

do analogowych danych wyjściowych oraz zmiennych wejściowych sieci 

obiektowej 

instancja 104 (68 

hex) 

do analogowych i dwustanowych danych wejściowych, statusu i zmiennych 

wyjściowych sieci obiektowej 

instancja 105 (69 

hex) 

do dwustanowych danych wejściowych, statusu i zmiennych wyjściowych sieci 

obiektowej 

instancja 106 (6A 

hex) 

do analogowych danych wejściowych, statusu i zmiennych wyjściowych sieci 

obiektowej  

instancja 107 (6B 

hex) 

do dwustanowych i analogowych danych wejściowych i zmiennych 

wyjściowych sieci obiektowej 

instancja 108 (6C 

hex) 

do dwustanowych danych wejściowych i zmiennych wyjściowych sieci 

obiektowej 

instancja 109 (6D 

hex) 

do analogowych danych wejściowych i zmiennych wyjściowych sieci 

obiektowej 

instancja 110 (6E 

hex) 

do zmiennych wyjściowych sieci obiektowej 

instancja 111 (6F 

hex) 

do zmiennych wejściowych sieci obiektowej 
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Instancja 101 (65 hex) 

Ta instancja assembly zawiera analogowe i dwustanowe dane wyjściowe. 

Zdefiniowane ewentualnie zmienne wejściowe sieci obiektowej są załączane za 

nimi. 

Tabela 201: Statyczne instancje assembly – instancja 101 (65 hex) 

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ danych opis wartość 

domyślna 

3 Get/Set Data ARRAY of BYTE W obrazie procesu zawarte są 

analogowe i dwustanowe 

dane wyjściowe oraz 

ewentualnie zmienne 

wejściowe sieci obiektowej. 

- 

4 Get Data 

Size 

UNIT liczba bajtów w obrazie 

procesu 

- 

 

Instancja 102 (66 hex) 

Ta instancja assembly zawiera tylko dwustanowe dane wejściowe i zmienne 

wejściowe sieci obiektowej. 

Tabela 202: Statyczne instancje assembly – instancja 102 (66 hex) 

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ danych opis wartość 

domyślna 

3 Get/Set Data ARRAY of BYTE W obrazie procesu zawarte są 

analogowe i dwustanowe 

dane wyjściowe oraz 

ewentualnie zmienne 

wejściowe sieci obiektowej. 

- 

4 Get Data 

Size 

UINT liczba bajtów w obrazie 

procesu 

- 

 

Instancja 103 (67 hex) 

Ta instancja assembly zawiera tylko analogowe dane wejściowe i zmienne 

wejściowe sieci obiektowej. 

Tabela 203: Statyczne instancje assembly – instancja 103 (67 hex) 

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ danych opis wartość 

domyślna 

3 Get/Set Data ARRAY of BYTE W obrazie procesu zawarte są 

analogowe dane wyjściowe 

oraz zmienne wejściowe sieci 

obiektowej. 

- 

4 Get Data 

Size 

UINT liczba bajtów w obrazie 

procesu 

- 
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Instancja 104 (68 hex) 

Ta instancja assembly zawiera analogowe i dwustanowe dane wejściowe, status 

(= wartość z klasy 100, instancja 1, atrybut 5) i zmienne wyjściowe sieci 

obiektowej. 

Tabela 204: Statyczne instancje assembly – instancja 104 (68 hex) 

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ danych opis wartość 

domyślna 

3 Get Data ARRAY of BYTE Zawarte są tu analogowe i 

dwustanowe dane wejściowe, 

status i zmienne wyjściowe 

sieci obiektowej w obrazie 

procesu. 

- 

4 Get Data 

Size 

UINT liczba bajtów w obrazie 

procesu 

- 

 

Instancja 105 (69 hex) 

Ta instancja assembly zawiera tylko dwustanowe dane wejściowe, status (= 

wartość z klasy 100, instancja 1, atrybut 5) i zmienne wyjściowe sieci obiektowej. 

Tabela 205: Statyczne instancje assembly – instancja 105 (69 hex) 

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ danych opis wartość 

domyślna 

3 Get Data ARRAY of BYTE Zawarte są tu dwustanowe 

dane wejściowe, status i 

zmienne wyjściowe sieci 

obiektowej w obrazie 

procesu. 

- 

4 Get Data 

Size 

UINT liczba bajtów w obrazie 

procesu 

- 

  

Instancja 106 (6A hex) 

Ta instancja assembly zawiera tylko analogowe dane wejściowe, status (= wartość 

z klasy 100, instancja 1, atrybut 5) i zmienne wyjściowe sieci obiektowej.  

Tabela 206: Statyczne instancje assembly – instancja 106 (6A hex) 

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ danych opis wartość 

domyślna 

3 Get Data ARRAY of BYTE Zawarte są tu analogowe dane 

wejściowe, status i zmienne 

wyjściowe sieci obiektowej w 

obrazie procesu. 

- 

4 Get Data 

Size 

UINT liczba bajtów w obrazie 

procesu 

- 

 

Instancja 107 (6B hex) 
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Ta instancja assembly zawiera analogowe i dwustanowe dane wejściowe oraz 

zmienne wyjściowe sieci obiektowej. 

Tabela 207: Statyczne instancje assembly – instancja 107 (6B hex) 

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ danych opis wartość 

domyślna 

3 Get Data ARRAY of BYTE Zawarte są tu analogowe i 

dwustanowe dane wejściowe i 

zmienne wyjściowe sieci 

obiektowej w obrazie 

procesu. 

- 

4 Get Data 

Size 

UINT liczba bajtów w obrazie 

procesu 

- 

 

Instancja 108 (6C hex) 

Ta instancja assembly zawiera tylko dwustanowe dane wejściowe oraz zmienne 

wyjściowe sieci obiektowej. 

Tabela 208: Statyczne instancje assembly – instancja 108 (6A hex) 

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ danych opis wartość 

domyślna 

3 Get Data ARRAY of BYTE Zawarte są tu dwustanowe 

dane wejściowe i zmienne 

wyjściowe sieci obiektowej w 

obrazie procesu. 

- 

4 Get Data 

Size 

UINT liczba bajtów w obrazie 

procesu 

- 

 

Instancja 109 (6D hex) 

Ta instancja assembly zawiera tylko analogowe dane wejściowe oraz zmienne 

wyjściowe sieci obiektowej. 

Tabela 209: Statyczne instancje assembly – instancja 109 (6D hex) 

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ danych opis wartość 

domyślna 

3 Get Data ARRAY of BYTE Zawarte są tu analogowe dane 

wejściowe i zmienne 

wyjściowe sieci obiektowej w 

obrazie procesu. 

- 

4 Get Data 

Size 

UINT liczba bajtów w obrazie 

procesu 

- 

 

Pos: 115.5 /Alle Serien (Allgemeine M odul e)/Feldbuskommuni kati on/EtherNetIP/Instanz 110, 111 (750-880, -881) (nur Contr oller) @ 7\mod_1265640421196_6.doc @ 50031 @  @ 1 
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Instancja 110 (6E hex)  

Ta instancja assembly zawiera zmienne wyjściowe sieci obiektowej. 

Tabela 210: Statyczne instancje assembly – instancja 110 (6E hex) 

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ danych opis wartość 

domyślna 

3 Get Data ARRAY of BYTE Zawarte są tu analogowe 

zmienne wyjściowe sieci 

obiektowej w obrazie 

procesu. 

- 

4 Get Data 

Size 

UINT liczba bajtów w obrazie 

procesu 

- 

 

Instancja 111 (6F hex) 

Ta instancja assembly zawiera zmienne wejściowe sieci obiektowej. 

Tabela 211: Statyczne instancje assembly – instancja 111 (6F hex)  

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ danych opis wartość 

domyślna 

3 Get/Set Data ARRAY of BYTE Są tu zawarte są zmienne 

wejściowe sieci obiektowej w 

obrazie procesu. 

- 

4 Get Data 

Size 

UINT liczba bajtów w obrazie 

procesu 

- 

 

Pos: 115.6 /Alle Serien (Allgemeine M odul e)/Feldbuskommuni kati on/EtherNetIP/Instanz 198, 199, C ommon ser vice  @ 3\mod_1233753006078_6.doc  @ 27062 @  @ 1 
 

Instancja 198 (C6 hex) „Input Only“ 

Instancja ta pozwala na nawiązanie połączenia, gdy nie mają być adresowane 

żadne wyjścia lub gdy mają być adresowane wejścia, korzystające już z 

połączenia Exclusive Owner. Długość danych w tej instancji wynosi zawsze zero. 

Instancja ta może być używana tylko w „Consumed Path” (z punktu widzenia 

urządzenia). 

 

Instancja 199 (C7 hex) „Listen Only“ 

Instancja ta pozwala na nawiązanie połączenia bazującego na istniejącym 

połączeniu Exclusive Owner. Nowe połączenie ma te same parametry transmisji, 

jak połączenie Exclusive Owner. Po zakończeniu połączenia Exclusive-Owner 

również to połączenie jest automatycznie zamykane. Długość danych w tej 

instancji wynosi zawsze zero.  

Instancja ta może być używana tylko w „Consumed Path” (z punktu widzenia 

urządzenia). 
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Common Services 

Tabela 212: Statyczne instancje assembly – Common Services 

kod 

serwisowy 

serwis wykonany nazwa serwisowa opis 

klasa instancja 

0E hex tak tak Get_Attribute_Single dostarcza treść odpowiedniego atrybutu 

10 hex brak tak Set_Attribute_Single modyfikuje wartość atrybutu 

 

Pos: 115.7 /Alle Serien (Allgemeine M odul e)/Feldbuskommuni kati on/EtherNetIP/C ommon Ser vices ( ohne Diag nose) @ 8\mod_1276170797909_6.doc @ 57631 @  @ 1 
 

Zapis atrybutu 3 instancji assembly 101, 102 i 103 jest sprawdzany przez 

oprogramowanie. Przekroczenie wartości jest rejestrowane i w razie potrzeby 

korygowane. Żadne żądanie zapisu nie jest jednak odrzucane. Oznacza to, że gdy 

otrzymywanych jest mniej danych od ilości oczekiwanej, to zapisywane są tylko 

te dane. Jeżeli otrzymywane jest więcej danych od oczekiwanej ilości, wówczas 

otrzymywane dane powyżej górnej granicy są usuwane. W przypadku 

wiadomości explicite jest generowany zdefiniowany CIP pomimo, że dane zostały 

zapisane. 

Pos: 115.8 /Alle Serien (Allgemeine M odul e)/Feldbuskommuni kati on/EtherNetIP/C onnection Object (05hex),  Connec tion M anager Object (06hex) @ 8\mod_1276182355206_6.doc  @ 57648 @ 44 @ 1 
 

12.3.5.7 Connection (05 hex) 

Atrybuty klasy i instancji tej klasy nie są widoczne, gdyż połączenie przez jest 

nawiązywane i rozłączane przez connection managera. 

 

12.3.5.8 Connection Manager (06 hex) 

„Connection Manager Object“ udostępnia wewnętrzne zasoby, potrzebne dla 

danych wejściowych i wejściowych oraz wiadomości explicite. Ponadto, 

zarządzanie tym zasobem jest zadaniem modułu „Connection Manager Object“.  

Dla każdego połączenia (dane wejściowe lub wyjściowe lub explicite) jest 

tworzona kolejna instancja klasy połączenia. Parametry połączenia są pobierane z 

usługi „Forward Open“, odpowiedzialnej za nawiązywanie połączenia. 

Dla pierwszej instancji wspierane są następujące usługi: 

• Forward_Open 

• Unconnected_Send 

• Forward_Close 

Nie są widoczne żadne atrybuty klas ani instancji. 

Pos: 115.9 /Alle Serien (Allgemeine M odul e)/Feldbuskommuni kati on/EtherNetIP/Port  Class , TC P IP Interface, Ether net Link @ 3\mod_1233753561578_6.doc @ 27066 @ 444 @ 1 
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12.3.5.9 Port Class Object (F4 hex) 

„Port Class Object“ definiuje obecne w interfejsie/sterowniku sieciowym porty 

CIP. Dla każdego portu CIP dostępna jest jedna instancja. 

Instancja 0 (atrybuty klasy) 

Tabela 213: Port Class (F4 hex) – klasa  

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ danych opis wartość 

domyślna 

1 Get Revision UINT wersja obiektu  1 (0x0001)  

2 Get Max Instance UINT maks. liczba instancji  1 (0x0001) 

3 Get Num Instances UINT liczba aktualnych portów  1 (0x0001) 

8 Get Entry Port UINT instancja obiektu portu, od 

którego przyszło żądanie 

 1 (0x0001) 

9 Get All Ports Array of 

Struct UINT 

UINT 

tablica atrybutów instancji 1 i 2 

spośród wszystkich instancji 

0 (0x0000) 

0 (0x0000) 

4 (0x0004) 

2 (0x0002) 

 

Instancja 1 

Tabela 214: Port Class (F4 hex) – instancja 1 

ID 

atrybutu 

dostęp NV nazwa typ 

danych 

opis wartość 

domyślna 

1 Get V Port Type UINT - 4 (0x0004) 

2 Get V Port Number UINT numer portu CIP 2 (0x0002) 

(EtherNet/IP) 

3 Get V Port Object UINT liczba słów 16-bitowych 

w następnej ścieżce 

 2 (0x0002) 

Padded 

EPATH 

obiekt zarządzający tym 

portem 

0x20  0xF5 

0x24  0x01 

(odpowiada 

TCP/IP-Interface 

Object) 

4 Get V Port Name SHORT_ 

STRING 

nazwa portu „“ 

 7 Get V Node Address Padded 

EPATH 

segment portu  

(adres IP) 

w zależności od 

adresu IP 

 

Common Services 

Tabela 215: Port Class (F4 hex) – Common Services 

kod 

serwisowy 

serwis wykonany nazwa serwisowa opis 

klasa instancja 

01 hex tak tak Get_Attribute_All dostarcza treść atrybutów 

0E hex tak tak Get_Attribute_Single dostarcza treść odpowiedniego atrybutu 
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12.3.5.10 TCP/IP Interface Object (F5 hex) 

„TCP/IP Interface Object“ służy do konfiguracji interfejsu sieciowego TCP/IP 

interfejsu/sterownika sieciowego. 

Przykłady konfigurowalnych obiektów obejmują adres IP, maskę sieci oraz adres 

bramy sieciowej interfejsu/sterownika sieciowego. 

Fizycznym interfejsem komunikacyjnym, będącym podstawą konstrukcji i 

połączonym z obiektem interfejsu TCP/IP, może być dowolny interfejs 

wspierający protokół TCP/IP. 

Do obiektu interfejsu TCP/IP można podłączyć na przykład jeden z następujących 

komponentów: interfejs Ethernet 802.3, interfejs ATM (Asynchronous Transfer 

Mode) lub interfejs szeregowy dla protokołów takich, jak PPP (Point-to-Point 

Protocol). 

Obiekt interfejsu TCP/IP udostępnia atrybut rozpoznawany przez specyficzne 

łącze obiektowe dla podłączonego, fizycznego interfejsu komunikacyjnego. 

Specyficzny dla łącza obiekt udostępnia specyficzny dla łącza licznik oraz 

dowolne specyficzne dla łączy atrybuty konfiguracyjne. 

Każde urządzenie musi wspierać dokładnie jedną instancję obiektu interfejsu 

TCP/IP dla każdego interfejsu komunikacyjnego wspierającego TCP/IP. Żadanie 

dostępu do 1. instancji obiektu interfejsu TCP/IP musi się odnosić zawsze do tych 

instancji, które są połączone z interfejsem, przez który wpłynęło również to 

żądanie. 

Instancja 0 (atrybuty klasy) 

Tabela 216: TCP/IP Interface (F5 hex) – klasa 

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ danych opis wartość 

domyślna 

1 Get Revision UINT wersja obiektu  1 (0x0001)  

2 Get Max Instance UINT maks. liczba instancji  1 (0x0001) 

3 Get Num Instances UINT liczba połączeń z przypisaną 

aktualnie instancją 

 1 (0x0001) 
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Instancja 1 

Tabela 217: TCP/IP Interface (F5 hex) – instancja 1  

ID 

atrybutu 

dostęp NV nazwa typ 

danych 

opis wartość 

domyślna 

1 Get V Status DWORD Interface Status - 

2 Get V Configuration 

Capability 

DWORD flagi interfejsu dla możliwych 

typów konfiguracji 

0x00000017 

3 Set NV Configuration 

Control  

DWORD ustala, w jaki sposób 

interfejs/sterownik sieciowy 

po pierwszym uruchomieniu 

dochodzi do konfiguracji 

TCP/IP 

0x00000011 

4 Get V Physical Link 

Object  

STRUCT 

of 

  

Path size UINT liczba słów 16-bitowych w 

następującej ścieżce 

0x0002 

Path Padded 

EPATH 

ścieżka logiczna, wskazująca 

na fizyczny obiekt linku  

0x20  0xF6 

0x24  0x03 

(odpowiada 

Ethernet 

Link Object) 

5 Set NV Interface 

Configuration 

STRUCT 

of 

 

-  

IP Address UDINT adres IP 0 

Network 

Mask 

UDINT maska sieci 0 

Gateway 

Address 

UDINT adres IP standardowej bramy 

sieciowej 

0 

Name Server UDINT adres IP serwera o nazwie 

pierwotnej 

0 

Name Server 

2 

UDINT adres IP serwera o nazwie 

wtórnej 

0 

Domain 

Name 

STRING Default-Domain-Name „“ 

6 Set NV Host Name STRING nazwa urządzenia „“ 

 

Common Services 

Tabela 218: Interfejs TCP/IP (F5 hex) – Common Services 

kod 

serwisowy 

serwis wykonany nazwa serwisowa opis 

klasa instancja 

01 hex tak tak Get_Attribute_All dostarcza treść atrybutów 

0E hex tak tak Get_Attribute_Single dostarcza treść odpowiedniego atrybutu 

10 hex brak tak Set_Attribute_Single modyfikuje wartość atrybutu 
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12.3.5.11 Ethernet Link Object (F6 hex) 

„Ethernet Link Object“ zawiera specyficzne dla łącza informacje o liczniku i 

statusie interfejsu komunikacyjnego typu Ethernet 802.3. Każde urządzenie musi 

wspierać dokładnie jedną instancję obiektu Ethernet-Link dla każdego złącza 

komunikacyjnego typu Ethernet IEEE 802.3. Dla urządzeń można również 

używać instancji obiektu Ethernet-Link dla wewnętrznego interfejsu, jak na 

przykład wewnętrznego portu ze zintegrowanym switchem. 

 

Instancja 0 (atrybuty klasy) 

Tabela 219: Ethernet Link (F6 hex) – klasa 

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ danych opis wartość 

domyślna 

1 Get Revision UINT wersja obiektu  3 (0x0003)  

2 Get Max Instance UDINT maks. liczba instancji  3 (0x0003)  

3 Get Num Instances UDINT liczba połączeń z przypisaną 

aktualnie instancją 

 3 (0x0003)  

 

Pos: 115.10 /Alle Serien (Allgemeine M odule)/Fel dbuskommuni kati on/EtherNetIP/Ethernet Li nk (3 Instanzen, 3 Ports) @ 3\mod_1233817490375_6.doc @ 27171 @  @ 1 
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Instancja 1 - port 1 

Tabela 220: Ethernet Link (F6 hex) – instancja 1  

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ danych opis wartość 

domyślna 

  1 Get Forced Interface 

Speed 

UDINT prędkość transferu 10 (0x0000000A) 

lub 100 

(0x00000064) 

  2 Get Interface Flags DWORD informacje na temat 

konfiguracji/statusu 

interfejsu 

bit 0: status linku 

bit 1: half dupleks / 

pełny dupleks 

bit 2 – 4: status 

rozpoznawania 

bit 5: ręczne 

ustawienia wymagają 

resetu 

bit 6: lokalny błąd 

sprzętu 

bit 7 – 31: 

zarezerwowane 

Wartość zależy 

od połączenia 

Ethernet. 

  3 Get Physical Address 

 

ARRAY of 6 

UINTs 

adres MAC MAC-ID 

interfejsu / 

sterownika 

sieciowego 

  6 Set Interface Control STRUCT of: konfiguracja interfejsu 

fizycznego 

- 

bity kontrolne WORD bity konfiguracji 

interfejsu 

bit 0: automatyczne 

rozpoznawanie 

bit 1: zadawanie trybu 

dupleks 

bit 2 – 15: 

zarezerwowany 

0x0001 

Forced Interface 

Speed 

UINT prędkość zadana dla 

złącza 

10 (0x000A) lub 

100 (0x0064) 

  7 Get Interface Type USINT typ złącza: 

wartość 0: nieznany 

wartość 1: wewnętrzny 

interfejs, na przykład 

do zintegrowanego 

switcha. 

wartość 2: skrętka 

twisted-pair (np. 

100Base-TX). 

wartość 3: włókno 

szklane  

(np. 100Base-FX). 

wartość 4 – 256: 

zarezerwowana 

2 (0x02) – skrętka 
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Tabela 220: Ethernet Link (F6 hex) – instancja 1  

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ danych opis wartość 

domyślna 

  8 Get Interface Status USINT status złącza:  

wartość 0: nieznany 

wartość 1: złącze 

aktywne i gotowe do 

wysyłki/odbioru 

wartość 2: złącze 

nieaktywne 

wartość 3: złącze 

przeprowadza test 

wartość 4 – 256: 

zarezerwowane 

- 

  9 Get/Set Admin Status USINT status zarządzania:  

wartość 0: 

zarezerwowana 

wartość 1: aktywacja 

złącza. 

wartość 2: 

dezaktywacja złącza. 

Jeżeli jest to jedyne 

złącze CIP, to żądanie 

dezaktywacji zostanie 

skwitowane błędem 

(kod błędu 0x09) 

wartość 3 – 256: 

zarezerwowane 

 1 (0x01) 

10 Get Interface Label SHORT_ 

STRING 

nazwa złącza „Port 1“ 
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Instancja 2 - port 2 

Tabela 221: Ethernet Link (F6 hex) – instancja 2 

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ danych opis wartość 

domyślna 

  1 Get Forced Interface 

Speed 

UDINT prędkość transferu 10 (0x0000000A) 

lub 100 

(0x00000064) 

  2 Get Interface Flags DWORD informacje na temat 

konfiguracji/statusu 

interfejsu 

Bit 0: status linku 

Bit 1: half 

dupleks/pełny dupleks 

Bit 2 – 4: status 

rozpoznawania 

Bit 5: ręczne 

ustawienia wymagają 

resetu 

Bit 6: lokalny błąd 

sprzętu 

Bit 7 – 31: 

zarezerwowane 

Wartość zależy 

od połączenia 

Ethernet. 

  3 Get Physical Address 

 

ARRAY of 6 

UINTs 

adres MAC MAC-ID 

interfejsu / 

sterownika 

sieciowego 

  6 Set Interface Control STRUCT of: konfiguracja interfejsu 

fizycznego 

- 

bity kontrolne WORD bity konfiguracji 

interfejsu 

bit 0: automatyczne 

rozpoznawanie 

bit 1: zadawanie trybu 

dupleks 

bit 2 – 15: 

zarezerwowany 

0x0001 

Forced Interface 

Speed 

UINT prędkość zadana dla 

złącza 

10 (0x000A) lub 

100 (0x0064) 

  7 Get Interface Type USINT typ złącza: 

wartość 0: nieznany 

wartość 1: wewnętrzny 

interfejs, na przykład 

do zintegrowanego 

switcha. 

wartość 2: skrętka 

twisted-pair (na 

przykład 100Base-TX) 

wartość 3: włókno 

szklane  

(np. 100Base-FX). 

wartość 4 – 256: 

zarezerwowana 

2 (0x02) – skrętka 
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Tabela 221: Ethernet Link (F6 hex) – instancja 2 

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ danych opis wartość 

domyślna 

  8 Get Interface Status USINT status złącza:  

wartość 0: nieznany 

wartość 1: złącze 

aktywne i gotowe do 

wysyłki/odbioru. 

wartość 2: złącze 

nieaktywne. 

wartość 3: złącze 

przeprowadza test. 

wartość 4 – 256: 

zarezerwowane 

- 

  9 Get/Set Admin Status USINT status zarządzania:  

wartość 0: 

zarezerwowana 

wartość 1: aktywacja 

złącza. 

wartość 2: 

dezaktywacja złącza. 

Jeżeli jest to jedyne 

złącze CIP, to żądanie 

dezaktywacji zostanie 

skwitowane błędem 

(kod błędu 0x09) 

wartość 3 – 256: 

zarezerwowane 

 1 (0x01) 

10 Get Interface Label SHORT_ 

STRING 

nazwa złącza „Port 2“ 
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Instancja 3 - wewnętrzny port 3 

Tabela 222: Ethernet Link (F6 hex) – instancja 3 

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ danych opis wartość 

domyślna 

  1 Get Forced Interface 

Speed 

UDINT prędkość transferu  100 

(0x00000064) 

  2 Get Interface Flags DWORD informacje na temat 

konfiguracji / statusu 

interfejsu 

bit 0: status linku 

bit 1: half dupleks / 

pełny dupleks 

bit 2 – 4: status 

rozpoznawania 

bit 5: ręczne 

ustawienia wymagają 

resetu 

bit 6: lokalny błąd 

sprzętu 

Bit 7 – 31: 

zarezerwowane 

wartość zależy od 

połączenia 

Ethernet. 

  3 Get Physical Address 

 

ARRAY of 6 

UINTs 

adres MAC MAC-ID 

interfejsu/sterown

ika sieciowego 

  6 Get Interface Control STRUCT of: konfiguracja interfejsu 

fizycznego 

- 

bity kontrolne WORD bity konfiguracji 

interfejsu 

bit 0: automatyczne 

rozpoznawanie 

bit 1: zadawanie trybu 

dupleks 

bit 2 – 15: 

zarezerwowany 

0x0002 

Forced Interface 

Speed 

UINT prędkość zadana dla 

złącza 

 100 (0x0064) 

  7 Get Interface Type USINT typ złącza: 

wartość 0: nieznany 

wartość 1: wewnętrzny 

interfejs, na przykład 

do zintegrowanego 

switcha 

wartość 2: skrętka 

twisted-pair (na 

przykład 100Base-

TX). 

wartość 3: włókno 

szklane  

(np. 100Base-FX). 

wartość 4 – 256: 

zarezerwowana 

 1 (0x01) 
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Tabela 222: Ethernet Link (F6 hex) – instancja 3 

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ danych opis wartość 

domyślna 

  8 Get Interface Status USINT status złącza:  

wartość 0: nieznany 

wartość 1: złącze 

aktywne i gotowe do 

wysyłki/odbioru 

wartość 2: złącze 

nieaktywne 

wartość 3: złącze 

przeprowadza test 

wartość 4 – 256: 

zarezerwowane 

- 

  9 Get Admin Status USINT status zarządzania:  

wartość 0: 

zarezerwowana 

wartość 1: aktywacja 

złącza. 

wartość 2: 

dezaktywacja złącza. 

Jeżeli jest to jedyne 

złącze CIP, to żądanie 

dezaktywacji zostanie 

skwitowane błędem 

(kod błędu 0x09) 

wartość 3 – 256: 

zarezerwowane 

 1 (0x01) 

10 Get Interface Label SHORT_ 

STRING 

nazwa złącza „Internal Port 3“ 

 

Common Services 

Tabela 223: Ethernet Link (F6 hex) – Common Services 

kod 

serwisowy 

serwis wykonany nazwa serwisowa opis 

klasa instancja 

01 hex tak tak Get_Attribute_All dostarcza treść atrybutów 

0E hex tak tak Get_Attribute_Single dostarcza treść odpowiedniego atrybutu 

10 hex brak tak Set_Attribute_Single modyfikuje wartość atrybutu 
 

 

Wskazówka 

 

Zmiany dokonane za pomocą „Set_Attribute_Single“ nie są od razu 

skuteczne! 

Atrybuty (zwłaszcza atrybut 6 i 9), zmieniane za pomocą usługi 

„Set_Attribute_Single“ zostaną zastosowane dopiero po restarcie 

interfejsu/sterownika sieciowego. 

 

Pos: 115.11 /Alle Serien (Allgemeine M odule)/Fel dbuskommuni kati on/EtherNetIP/Coupl erContr oller C onfiguration - Attri bute bis ID 46 @ 3\mod_1233827515062_6.doc @ 27174 @ 4 @ 1 
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12.3.5.12 Coupler/Controller Configuration Object (64 hex) 

Klasa konfiguracji interfejsu/sterownika sieciowego umożliwia odczyt i 

konfigurację niektórych ważnych parametrów procesu sieci obiektowej. Poniższa 

lista dokładnie objaśnia wszystkie wspierane instancje oraz atrybuty. 

Instancja 0 (atrybuty klasy) 

Tabela 224: Coupler/Controller Configuration (64 hex) – klasa 

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ danych opis wartość 

domyślna 

1 Get Revision UINT rewizja tego obiektu  1 (0x0001)  

2 Get Max Instance UINT maks. liczba instancji  1 (0x0001) 
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Instancja 1 

Tabela 225: Coupler/Controller Configuration (64 hex) – instancja 1 

ID atrybutu dostęp NV nazwa typ 

danych 

opis wartość 

domyśln

a 

 5 (0x05)  Get V ProcessState USINT status interfejsu/sterownika, 

maska błędów 

bit 0:  błąd magistrali 

systemowej 

bit 3:  diagnoza modułu  

           (0x08) 

bit 7:  błąd sieci obiektowej 

(0x80) 

0 

 6 (0x06) Get V DNS_i_ 

Trmnldia 

UINT diagnostyka modułu: 

bit 0..7:    numer modułu 

bit 8..14:  kanał modułu 

bit 15:      0/1 błąd 

usunięty/wystąpił 

0 

 7 (0x07) Get V CnfLen. 

AnalogOut 

UINT liczba bitów I/O dla wyjść 

analogowych 
- 

 8 (0x08) Get V CnfLen.  UINT liczba bitów I/O dla wejść 

analogowych 
- 

 9 (0x09) Get V CnfLen. 

DigitalOut 

UINT liczba bitów I/O dla wyjść 

dwustanowych 
- 

10 (0x0A) Get V CnfLen. 

DigitalInp 

UINT liczba bitów I/O dla wejść 

dwustanowych 
- 

11 (0x0B) Set NV Bk_Fault_ 

Reaction 

USINT reakcja sieci obiektowej na 

błąd 

0:  zatrzymuje lokalne cykle 

I/O 

1:  ustawia wszystkie wyjścia 

na 0 

2:  brak reakcji na błąd 

3:  brak reakcji na błąd  

4:  PFC-Task przejmuje   

     kontrolę nad wyjściami    

     (dotyczy sterownika) 

1 

12..26 

(0x0C...0x1A) 

zarezerwowane do kompatybilności z DeviceNet 

40..43 

(0x28...0x2B) 

zarezerwowane do kompatybilności z DeviceNet 

45 (0x2D) Get V Bk_Led_Err_ 

Code 

UINT I/O-LED kod błędu 0 

46 (0x2E) Get V Bk_Led_Err_ 

Arg 

UINT I/O-LED argument błędu 0 

 

Pos: 115.12 /Alle Serien (Allgemeine M odule)/Fel dbuskommuni kati on/EtherNetIP/Coupl erContr oller C onfiguration - Attri butID 47- 105 ( nur Contr oller) @ 3\mod_1233829952953_6.doc @ 27177 @  @ 1 
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ID atrybutu dostęp NV nazwa typ 

danych 

opis wartość 

domyśln

a 

47 (0x2F) Get V Bk_Diag_Value UINT Zawiera bajt diagmostyczny. 

Uwaga: Atrybut ten musi być 

odczytywany przed atrybutem 

6 (DNS_i_Trmnldia), 

ponieważ wraz z odczytaniem 

atrybutu 6 następuje bajt 

diagnostyczny z kolejnej 

diagnostyki. 

0 

 100 (0x64) Set NV Bk_FbInp_Var

_Cnt 

UINT Określa liczbę bajtów dla 

zmiennych wejściowych PFC, 

które zostały dodane do 

Assembly-Object. Liczba ta 

jest dodawana do ścieżki 

przeznaczonej do konsumpcji. 

Instancje assembly 101...103 

0 

 101 (0x65) Set NV Bk_FbOut_Var

_Cnt 

UINT Określa liczbę bajtów dla 

zmiennych wyjściowych 

PFC, które zostały dodane do 

Assembly-Object. Liczba ta 

jest dodawana do ścieżki 

przeznaczonej do konsumpcji. 

Instancje assembly 104...109 

0 

 102 (0x66) Set NV Bk_FbInp_Plc 

Only_Var_Cnt 

 

 

 

UINT Określa liczbę bajtów dla 

zmiennych wejściowych PFC, 

które zostały otrzymane przy 

użyciu instancji assembly 

111. 

4 

 103 (0x67) Set NV Bk_FbInp_Start 

Plc_Var_Cnt 

 

 

UINT Ustala, od której pozycji 

zmienne wejściowe PFC dla 

instancji assembly 111 będą 

otrzymywane. 

0 

 104 (0x68) Set NV Bk_FbOut_Plc 

Only_Var_Cnt 

UINT Określa liczbę bajtów dla 

zmiennych wyjściowych 

PFC, które są przenoszone 

przy użyciu instancji 

assembly 110. 

4 

 105 (0x69) Set NV Bk_FbOut_Star

t Plc_Var_Cnt 

UINT Ustala, od której pozycji 

zmienne wejściowe PFC dla 

instancji assembly 110 będą 

transferowane. 

0 

 
Pos: 115.13 /Alle Serien (Allgemeine M odule)/Fel dbuskommuni kati on/EtherNetIP/Coupl erContr oller C onfiguration - Attri butID 120, 121, C ommon ser vice @ 3\mod_1233831576390_6.doc @ 27220 @  @ 1 
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ID atrybutu dostęp NV nazwa typ 

danych 

opis wartość 

domyśln

a 

 120 (0x78) Set NV Bk_Header 

CfgOT 

UINT informuje, czy nagłówek 

RUN/IDLE jest używany 

inicjator  kierunek 

docelowy 

0:  jest używany 

1:  nie jest używany 

0x0000 

121(0x79) Set NV Bk_Header 

CfgTO 

UINT informuje, czy nagłówek 

RUN/IDLE jest używany 

target  kierunek inicjalny 

0:  jest używany 

1:  nie jest używany 

0x0001 

 

Common Service 

Tabela 226: Coupler/Controller Configuration (64 hex) – Common service 

kod 

serwisowy 

serwis wykonany nazwa serwisowa opis 

klasa instancja 

0E hex tak tak Get_Attribute_Single dostarcza treść odpowiedniego atrybutu 

10 hex brak tak Set_Attribute_Single modyfikuje wartość atrybutu 

 

Pos: 115.14 /Alle Serien (Allgemeine M odule)/Fel dbuskommuni kati on/EtherNetIP/Discrete Input,  Discrete Output, Analog Input,  Anal og Output, M odul e C onfiguration Poi nt @ 3\mod_1233832337062_6.doc  @ 27223 @ 444444444444444444 @ 1 
 

12.3.5.13 Discrete Input Point (65 hex) 

Klasa ta umożliwia odczyt danych określonego, dwustanowego punktu 

wejściowego.  

Instancja 0 (atrybuty klasy) 

Tabela 227: Discrete Input Point (65 hex) – klasa 

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ 

danych 

opis wartość 

domyślna 

1 Get Revision UINT rewizja tego obiektu  1 (0x0001)  

2 Get Max Instance UINT maks. liczba instancji - 

 

Instancja 1 ... 255 (1. do 255. dwustanowa wartość wejściowa) 

Tabela 228: Discrete Input Point (65 hex) – instancja 1...255  

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ 

danych 

opis wartość 

domyślna 

1 Get DipObj_Value BYTE wejście dwustanowe   

(ważny tylko bit 0) 
- 
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Common Services 

Tabela 229: Discrete Input Point (65 hex) – Common service 

kod 

serwisowy 

serwis wykonany nazwa serwisowa opis 

klasa instancja 

0E hex tak tak Get_Attribute_Single dostarcza treść odpowiedniego atrybutu 

 

12.3.5.14 Discrete Input Point Extended 1 (69 hex) 

Rozszerzenie klasy „Discrete Input Point“ umożliwia odczyt danych węzła 

sieciowego, zawierającego ponad 255 dwustanowych punktów wejściowych 

(DIP). Zakres instancji klasy “Discrete Input Point Extended 1” obejmuje 

przełączniki DIP od 256 do 510 w węźle sieciowym.  

Instancja 0 (atrybuty klasy) 

Tabela 230: Discrete Input Point Extended 1(69 hex,) – klasa 

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ 

danych 

opis wartość 

domyślna 

1 Get Revision UINT rewizja tego obiektu  1 (0x0001)  

2 Get Max Instance UINT maks. liczba instancji - 

 

Instancja 256 ... 510 (256. do 510. cyfrowa wartość wejściowa) 

Tabela 231: Discrete Input Point Extended 1 (69 hex,) – instancja 256...510  

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ 

danych 

opis wartość 

domyślna 

1 Get DipObj_Value BYTE wejście dwustanowe   

(ważny tylko bit 0) 
- 

 

Common Services 

Tabela 232: Discrete Input Point Extended 1 (69 hex) – Common service 

kod 

serwisowy 

serwis wykonany nazwa serwisowa opis 

klasa instancja 

0E hex tak tak Get_Attribute_Single dostarcza treść odpowiedniego atrybutu 

 

12.3.5.15 Discrete Input Point Extended 2 (6D hex) 

Rozszerzenie klasy „Discrete Input Point“ umożliwia odczyt danych węzła 

sieciowego, zawierającego ponad 510 dwustanowych punktów wejściowych 

(DIP). Zakres instancji klasy “Discrete Input Point Extended 2” obejmuje DIP od 

511 do 765 w węźle sieciowym.  
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Instancja 0 (atrybuty klasy) 

Tabela 233: Discrete Input Point Extended 2 (6D hex) – klasa  

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ 

danych 

opis wartość 

domyślna 

1 Get Revision UINT rewizja tego obiektu  1 (0x0001)  

2 Get Max Instance UINT maks. liczba instancji - 

 

Instancja 511 ... 765 (511. do 765. cyfrowa wartość wejściowa) 

Tabela 234: Discrete Input Point Extended 2 (6D hex) – instancja 511...765  

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ 

danych 

opis wartość 

domyślna 

1 Get DipObj_Value BYTE wejście dwustanowe   

(ważny tylko bit 0) 
- 

 

Common Services 

Tabela 235: Discrete Input Point Extended 2 (6D hex) – Common service 

kod 

serwisowy 

serwis wykonany nazwa serwisowa opis 

klasa instancja 

0E hex tak tak Get_Attribute_Single dostarcza treść odpowiedniego atrybutu 
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12.3.5.16 Discrete Input Point Extended 3 (71 hex) 

Rozszerzenie klasy „Discrete Input Point“ umożliwia odczyt danych węzła 

sieciowego, zawierającego ponad 765 dwustanowych punktów wejściowych 

(DIP). Zakres instancji klasy “Discrete Input Point Extended 3” obejmuje DIP od 

766 do 1020 w węźle sieciowym.  

Instancja 0 (atrybuty klasy) 

Tabela 236: Discrete Input Point Extended 3 (71 hex) – klasa 

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ 

danych 

opis wartość 

domyślna 

1 Get Revision UINT rewizja tego obiektu 1 (0x0001)  

2 Get Max Instance UINT maks. liczba instancji - 

 

Instancja 766 ... 1020 (766. do 1020. dwustanowa wartość wejściowa) 

Tabela 237: Discrete Input Point Extended 3 (71 hex) – instancja 766...1020  

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ 

danych 

opis wartość 

domyślna 

1 Get DipObj_Value BYTE wejście dwustanowe   

(ważny tylko bit 0) 
- 

 

Common Services 

Tabela 238: Discrete Input Point Extended 3 (71 hex) – Common service 

kod 

serwisowy 

serwis wykonany nazwa serwisowa opis 

klasa instancja 

0E hex tak tak Get_Attribute_Single dostarcza treść odpowiedniego atrybutu 
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12.3.5.17 Discrete Output Point (66 hex) 

Klasa ta umożliwia wymianę danych określonego dwustanowego punktu 

wyjściowego. 

Instancja 0 (atrybuty klasy) 

Tabela 239: Discrete Output Point (66 hex) – klasa 

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ 

danych 

opis wartość 

domyślna 

1 Get Revision UINT rewizja tego obiektu  1 (0x0001)  

2 Get Max Instance UINT maks. liczba instancji - 

 

Instancja 1 ... 255 (1. do 255. dwustanowa wartość wyjściowa) 

Tabela 240: Discrete Output Point (66 hex) – instancja 1...255  

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ 

danych 

opis wartość 

domyślna 

1 Get DopObj_Value BYTE wyjście dwustanowe   

(ważny tylko bit 0) 

- 

 

Common Services 

Tabela 241: Discrete Output Point (66 hex) – Common service 

kod 

serwisowy 

serwis wykonany nazwa serwisowa opis 

klasa instancja 

0E hex tak tak Get_Attribute_Single dostarcza treść odpowiedniego atrybutu 

10 hex brak tak Set_Attribute_Single modyfikuje wartość atrybutu 
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12.3.5.18 Discrete Output Point Extended 1 (6A hex) 

Rozszerzenie klasy „Discrete Output Point“ umożliwia wymianę danych węzła 

sieciowego, zawierającego ponad 255 dwustanowych punktów wyjściowych 

(DOP). Zakres instancji klasy “Discrete Output Point Extended 1” obejmuje DOP 

od 256 do 510 w węźle sieciowym.  

Instancja 0 (atrybuty klasy) 

Tabela 242: Discrete Output Point Extended 1 (6A hex) – klasa 

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ 

danych 

opis wartość 

domyślna 

1 Get Revision UINT rewizja tego obiektu  1 (0x0001)  

2 Get Max Instance UINT maks. liczba instancji - 

 

Instancja 256 ... 510 (256. do 510. dwustanowa wartość wyjściowa) 

Tabela 243: Discrete Output Point Extended 1 (6A hex) – instancja 256...510 

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ 

danych 

opis wartość 

domyślna 

1 Get DopObj_Value BYTE wyjście dwustanowe   

(ważny tylko bit 0) 

- 

 

Common Services 

Tabela 244: Discrete Output Point Extended 1 (6A hex) – Common service 

kod 

serwisowy 

serwis wykonany nazwa serwisowa opis 

klasa instancja 

0E hex tak tak Get_Attribute_Single dostarcza treść odpowiedniego atrybutu 

10 hex brak tak Set_Attribute_Single modyfikuje wartość atrybutu 
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12.3.5.19 Discrete Output Point Extended 2 (6E hex) 

Rozszerzenie klasy „Discrete Output Point“ umożliwia odczyt danych węzła 

sieciowego, zawierającego ponad 510 dwustanowych punktów wejściowych 

(DOP). Zakres instancji klasy “Discrete Output Point Extended 2” obejmuje DOP 

od 511 do 765 w węźle sieciowym.  

Instancja 0 (atrybuty klasy) 

Tabela 245: Discrete Output Point Extended 2 (6E hex) – klasa 

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ 

danych 

opis wartość 

domyślna 

1 Get Revision UINT rewizja tego obiektu  1 (0x0001)  

2 Get Max Instance UINT maks. liczba instancji - 

 

Instancja 511 ... 765 (511. do 765. dwustanowa wartość wyjściowa) 

Tabela 246: Discrete Output Point Extended 2 (6E hex) – instancja 511...765  

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ 

danych 

opis wartość 

domyślna 

1 Get DopObj_Value BYTE wyjście dwustanowe   

(ważny tylko bit 0) 

- 

 

Common Services 

Tabela 247: Discrete Output Point Extended 2 (6E hex)  – Common service 

kod 

serwisowy 

serwis wykonany nazwa serwisowa opis 

klasa instancja 

0E hex tak tak Get_Attribute_Single dostarcza treść odpowiedniego atrybutu 

10 hex brak tak Set_Attribute_Single modyfikuje wartość atrybutu 
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12.3.5.20 Discrete Output Point Extended 3 (72 hex) 

Rozszerzenie klasy „Discrete Output Point“ umożliwia odczyt danych węzła 

sieciowego, zawierającego ponad 765 dwustanowych punktów wejściowych 

(DOP). Zakres instancji klasy “Discrete Output Point Extended 2” obejmuje DOP 

od 766 do 1020 w węźle sieciowym.  

Instancja 0 (atrybuty klasy) 

Tabela 248: Discrete Output Point Extended 3 (72 hex) – klasa 

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ 

danych 

opis wartość 

domyślna 

1 Get Revision UINT rewizja tego obiektu  1 (0x0001)  

2 Get Max Instance UINT maks. liczba instancji - 

 

Instancja 766 ... 1020 (766. do 1020. dwustanowa wartość wyjściowa) 

Tabela 249: Discrete Output Point Extended 3 (72 hex) – instancja 766...1020  

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ 

danych 

opis wartość 

domyślna 

1 Get DopObj_Value BYTE wyjście dwustanowe   

(ważny tylko bit 0) 

- 

 

Common Services 

Tabela 250: Discrete Output Point Extended 2 (6E hex)  – Common service 

kod 

serwisowy 

serwis wykonany nazwa serwisowa opis 

klasa instancja 

0E hex tak tak Get_Attribute_Single dostarcza treść odpowiedniego atrybutu 

10 hex brak tak Set_Attribute_Single modyfikuje wartość atrybutu 
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12.3.5.21 Analog Input Point (67 hex) 

Klasa ta umożliwia odczyt danych określonego, analogowego punktu 

wejściowego (AIP). Analogowy punkt wejściowy jest częścią analogowego 

modułu wejściowego. 

Instancja 0 (atrybuty klasy) 

Tabela 251: Analog Input Point (67 hex) – klasa 

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ 

danych 

opis wartość 

domyślna 

1 Get Revision UINT rewizja tego obiektu  1 (0x0001)  

2 Get Max Instance UINT maks. liczba instancji - 

 

Instancja 1 ... 255 (1. do 255. analogowa wartość wejściowa) 

Tabela 252: Analog Input Point (67 hex) – instancja 1 ... 255  

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ 

danych 

opis wartość 

domyślna 

1 Get AipObj_Value ARRAY 

of BYTE 

wejście analogowe - 

2 Get AipObj_Value_

Length 

USINT długość danych wejściowych 

AipObj_Value (w bajtach) 

- 

 

Common Services 

Tabela 253: Analog Input Point (67 hex) – Common service 

kod 

serwisowy 

serwis wykonany nazwa serwisowa opis 

klasa instancja 

0E hex tak tak Get_Attribute_Single dostarcza treść odpowiedniego atrybutu 
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12.3.5.22 Analog Input Point Extended 1 (6B hex) 

Rozszerzenie klasy „Analog Input Point“ umożliwia odczyt danych węzła 

sieciowego, zawierającego ponad 255 analogowych punktów wyjściowych (AIP). 

Zakres instancji klasy “Analog Input Point Extended 1” obejmuje AIP od 256 do 

510 w węźle sieciowym.  

Instancja 0 (atrybuty klasy) 

Tabela 254: Analog Input Point Extended 1 (6B hex) – klasa 

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ 

danych 

opis wartość 

domyślna 

1 Get Revision UINT rewizja tego obiektu  1 (0x0001)  

2 Get Max Instance UINT maks. liczba instancji - 

 

Instancja 256 ... 510 (256. do 510. analogowa wartość wejściowa) 

Tabela 255: Analog Input Point Extended 1 (6B hex) – instancja 256 ... 510  

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ 

danych 

opis wartość 

domyślna 

1 Get AipObj_Value ARRAY 

of BYTE 

wejście analogowe - 

2 Get AipObj_Value_

Length 

USINT długość danych wejściowych 

AipObj_Value (w bajtach) 

- 

 

Common Services 

Tabela 256: Analog Input Point Extended 1 (6B hex) – Common service 

kod 

serwisowy 

serwis wykonany nazwa serwisowa opis 

klasa instancja 

0E hex tak tak Get_Attribute_Single dostarcza treść odpowiedniego atrybutu 
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12.3.5.23 Analog Input Point Extended 2 (6F hex) 

Rozszerzenie klasy „Analog Input Point“ umożliwia odczyt danych węzła 

sieciowego, zawierającego ponad 510 analogowych punktów wyjściowych (AIP). 

Zakres instancji klasy “Analog Input Point Extended 2” obejmuje AIP od 511 do 

765 w węźle sieciowym.  

Instancja 0 (atrybuty klasy) 

Tabela 257: Analog Input Point Extended 2 (6F hex) – klasa  

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ 

danych 

opis wartość 

domyślna 

1 Get Revision UINT rewizja tego obiektu  1 (0x0001)  

2 Get Max Instance UINT maks. liczba instancji - 

 

Instancja 511 ... 765 (511. do 765. analogowa wartość wejściowa) 

Tabela 258: Analog Input Point Extended 2 (6F hex) – instancja 511 ... 765  

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ 

danych 

opis wartość 

domyślna 

1 Get AipObj_Value ARRAY 

of BYTE 

wejście analogowe - 

2 Get AipObj_Value_

Length 

USINT długość danych wejściowych 

AipObj_Value (w bajtach) 

- 

 

Common Services 

Tabela 259: Analog Input Point Extended 2 (6F hex) – Common service 

kod 

serwisowy 

serwis wykonany nazwa serwisowa opis 

klasa instancja 

0E hex tak tak Get_Attribute_Single dostarcza treść odpowiedniego atrybutu 
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12.3.5.24 Analog Input Point Extended 3 (73 hex) 

Rozszerzenie klasy „Analog Input Point“ umożliwia odczyt danych węzła 

sieciowego, zawierającego ponad 765 analogowych punktów wyjściowych (AIP). 

Zakres instancji klasy “Analog Input Point Extended 3” obejmuje AIP od 766 do 

1020 w węźle sieciowym. 

Instancja 0 (atrybuty klasy) 

Tabela 260: Analog Input Point Extended 3 (73 hex) – klasa 

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ 

danych 

opis wartość 

domyślna 

1 Get Revision UINT rewizja tego obiektu  1 (0x0001)  

2 Get Max Instance UINT maks. liczba instancji - 

 

Instancja 766 ... 1020 (766. do 1020. analogowa wartość wejściowa) 

Tabela 261: Analog Input Point Extended 3 (73 hex) – instancja 766 ... 1020  

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ 

danych 

opis wartość 

domyślna 

1 Get AipObj_Value ARRAY 

of BYTE 

wejście analogowe - 

2 Get AipObj_Value_

Length 

USINT długość danych wejściowych 

AipObj_Value (w bajtach) 

- 

 

Common Services 

Tabela 262: Analog Input Point Extended 3 (73 hex) – Common service 

kod 

serwisowy 

serwis wykonany nazwa serwisowa opis 

klasa instancja 

0E hex tak tak Get_Attribute_Single dostarcza treść odpowiedniego atrybutu 
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12.3.5.25 Analog Output Point (68 hex) 

Klasa ta umożliwia odczyt danych określonego, analogowego punktu 

wyjściowego (AOP). Analogowy punkt wyjściowy jest częścią analogowego 

modułu wyjściowego.  

Instancja 0 (atrybuty klasy) 

Tabela 263: Analog Output Point (68 hex) – klasa   

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ 

danych 

opis wartość 

domyślna 

1 Get Revision UINT rewizja tego obiektu  1 (0x0001)  

2 Get Max Instance UINT maks. liczba instancji - 

 

Instancja 1 ... 255 (1. do 255. analogowa wartość wyjściowa) 

Tabela 264: Analog Output Point (68 hex) – instancja 1...255  

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ 

danych 

opis wartość 

domyślna 

1 Get AopObj_Value ARRAY 

of BYTE 

wyjście analogowe - 

2 Get AopObj_Value

_Length 

USINT długość danych wyjściowych 

AopObj_Value (w bajtach) 

- 

 

Common Services 

Tabela 265: Analog Output Point (68 hex) – Common service 

kod 

serwisowy 

serwis wykonany nazwa serwisowa opis 

klasa instancja 

0E hex tak tak Get_Attribute_Single dostarcza treść odpowiedniego atrybutu 

10 hex brak tak Set_Attribute_Single modyfikuje wartość atrybutu 
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12.3.5.26 Analog Output Point Extended 1 (6C hex) 

Rozszerzenie klasy „Analog Output Point“ umożliwia wymianę danych węzła 

sieciowego, zawierającego ponad 255 analogowych punktów wyjściowych 

(AOP). Zakres instancji klasy “Discrete Output Point Extended 1” obejmuje AOP 

od 256 do 510 w węźle sieciowym.  

Instancja 0 (atrybuty klasy) 

Tabela 266: Analog Output Point Extended 1 (6C hex) – klasa 

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ 

danych 

opis wartość 

domyślna 

1 Get Revision UINT rewizja tego obiektu  1 (0x0001)  

2 Get Max Instance UINT maks. liczba instancji - 

 

Instancja 256 ...  510 (256. do 510.  analogowa wartość wyjściowa) 

Tabela 267: Analog Output Point Extended 1 (6C hex) – instancja 256...510  

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ 

danych 

opis wartość 

domyślna 

1 Get AopObj_Value ARRAY 

of BYTE 

wyjście analogowe - 

2 Get AopObj_Value

_Length 

USINT długość danych wyjściowych 

AopObj_Value (w bajtach) 

- 

 

Common Services 

Tabela 268: Analog Output Point Extended 1 (6C hex) – Common service 

kod 

serwisowy 

serwis wykonany nazwa serwisowa opis 

klasa instancja 

0E hex tak tak Get_Attribute_Single dostarcza treść odpowiedniego atrybutu 

10 hex brak tak Set_Attribute_Single modyfikuje wartość atrybutu 
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12.3.5.27 Analog Output Point Extended 2 (70 hex) 

Rozszerzenie klasy „Analog Output Point“ umożliwia wymianę danych węzła 

sieciowego, zawierającego ponad 510 analogowych punktów wyjściowych 

(AOP). Zakres instancji klasy “Discrete Output Point Extended 2” obejmuje AOP 

od 511 do 765 w węźle sieciowym. 

Instancja 0 (atrybuty klasy) 

Tabela 269: Analog Output Point Extended 2 (70 hex) – klasa   

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ 

danych 

opis wartość 

domyślna 

1 Get Revision UINT rewizja tego obiektu  1 (0x0001)  

2 Get Max Instance UINT maks. liczba instancji - 

 

Instancja 511 ...  765 (511. do 765.  analogowa wartość wyjściowa) 

Tabela 270: Analog Output Point Extended  2 (70 hex) – instancja 511...765  

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ 

danych 

opis wartość 

domyślna 

1 Get AopObj_Value ARRAY 

of BYTE 

wyjście analogowe - 

2 Get AopObj_Value

_Length 

USINT długość danych wyjściowych 

AopObj_Value (w bajtach) 

- 

 

Common Services 

Tabela 271: Analog Output Point Extended 2 (70 hex) – Common service 

kod 

serwisowy 

serwis wykonany nazwa serwisowa opis 

klasa instancja 

0E hex tak tak Get_Attribute_Single dostarcza treść odpowiedniego atrybutu 

10 hex brak tak Set_Attribute_Single modyfikuje wartość atrybutu 
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12.3.5.28 Analog Output Point Extended 3 (74 hex) 

Rozszerzenie klasy „Analog Output Point“ umożliwia wymianę danych węzła 

sieciowego, zawierającego ponad 765 analogowych punktów wyjściowych 

(AOP). Zakres instancji klasy “Discrete Output Point Extended 3” obejmuje AOP 

od 766 do 1020 w węźle sieciowym.  

Instancja 0 (atrybuty klasy) 

Tabela 272: Analog Output Point Extended 3 (74 hex) – klasa 

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ 

danych 

opis wartość 

domyślna 

1 Get Revision UINT rewizja tego obiektu  1 (0x0001)  

2 Get Max Instance UINT maks. liczba instancji - 

 

Instancja 766 ...  1020 (766. do 1020.  analogowa wartość wyjściowa) 

Tabela 273: Analog Output Point Extended 3 (74 hex) – instancja 766...1020  

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ 

danych 

opis wartość 

domyślna 

1 Get AopObj_Value ARRAY 

of BYTE 

wyjście analogowe - 

2 Get AopObj_Value

_Length 

USINT długość danych wyjściowych 

AopObj_Value (w bajtach) 

- 

 

Common Services 

Tabela 274: Analog Output Point Extended 3 (74 hex) – Common service 

kod 

serwisowy 

serwis wykonany nazwa serwisowa opis 

klasa instancja 

0E hex tak tak Get_Attribute_Single dostarcza treść odpowiedniego atrybutu 

10 hex brak tak Set_Attribute_Single modyfikuje wartość atrybutu 
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12.3.5.29 Module Configuration (80 hex) 

Instancja 0 (atrybuty klasy) 

Tabela 275: Module Configuration (80 hex) – klasa 

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ 

danych 

opis wartość 

domyślna 

1 Get Revision UINT rewizja tego obiektu  1 (0x0001)  

2 Get Max Instance UINT maks. liczba instancji - 

  

Instancja 1..255 (0. do 254. modułu) 

Tabela 276: Module Configuration (80 hex) – instancja 1...255  

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ 

danych 

opis wartość 

domyśln

a 

1 Get ModulDescription WORD opis podłączonych modułów 

(moduł 0 = interfejs / sterownik) 

bit 0:  moduł posiada wejścia 

bit 1:  moduł posiada wyjścia 

bit 8-14:   reprezentacja 

w obrazie procesu w bitach  

bit 15:  0/1 moduł analogowy/  

               dwustanowy 

 

W przypadku modułów 

analogowych bity 0-14 oznaczają 

typ modułu, np. 401 dla modułu 

750-401 

- 

 

Common Services 

Tabela 277: Module Configuration (80 hex) – Common service 

kod 

serwisowy 

serwis wykonany nazwa serwisowa opis 

klasa instancja 

0E hex tak tak Get_Attribute_Single dostarcza treść odpowiedniego atrybutu 
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12.3.5.30 Module Configuration Extended (81 hex) 

Jak „Module Configuration (80 hex)“, klasa ta jednak zawiera tylko opis modułu 

255. 

Instancja 0 (atrybuty klasy) 

Tabela 278: Module Configuration Extended (81 hex) – klasa   

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ 

danych 

opis wartość 

domyślna 

1 Get Revision UINT rewizja tego obiektu  1 (0x0001)  

2 Get Max Instance UINT maks. liczba instancji - 

  

Instancja 256 (255. moduł) 

Tabela 279: Module Configuration Extended (81 hex) – instancja 256  

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ 

danych 

opis wartość 

domyśln

a 

1 Get ModulDescription WORD opis podłączonych modułów 

(moduł 0 = interfejs/sterownik) 

bit 0:  moduł posiada wejścia 

bit 1:  moduł posiada wyjścia 

bit 8-14:  reprezentacja w 

obrazie procesu w bitach  

bit 15:  0/1 moduł analogowy/  

               dwustanowy 

 

W przypadku modułów 

analogowych bity 0-14 oznaczają 

typ modułu, np. 401 dla modułu 

750-401 

- 

 

Common Services 

Tabela 280: Module Configuration Extended (81 hex) – Common service 

kod 

serwisowy 

serwis wykonany nazwa serwisowa opis 

klasa instancja 

0E hex tak tak Get_Attribute_Single dostarcza treść odpowiedniego atrybutu 

 

 

Pos: 115.15 /D okumentati on allgemein/Gliederungsel emente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc @ 21808 @  @ 1 
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12.3.5.31 Input Fieldbus Variable USINT (A0 hex) 

Klasa ta umożliwia odczyt danych określonej zmiennej wejściowej PLC.  

 

Odpowiada to w WAGO-I/O-PRO lub CODESYS adresom PLC dla zmiennych 

wejściowych%IB2552...%IB2806. 

Instancja 0 (atrybuty klasy) 

Tabela 281: Input Fieldbus Variable USINT (A0 hex) – klasa 

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ 

danych 

opis wartość 

domyślna 

1 Get Revision UINT rewizja tego obiektu  1 (0x0001) 

2 Get Max Instance UINT maks. liczba instancji 255 

(0x00FF) 

 

Instancja 1...255 (1. do 255. zmienna wejściowa) 

Tabela 282: Input Fieldbus Variable USINT (A0 hex) – instancja 1...255  

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ 

danych 

opis wartość 

domyślna 

1 Set Fb_In_Var USINT zmienna wejściowa sieci 

obiektowej PLC 

0 

 

Common Services 

Tabela 283: Input fieldbus variable USINT (A0 hex) – Common service 

kod 

serwisowy 

serwis wykonany nazwa serwisowa opis 

klasa instancja 

0E hex tak tak Get_Attribute_Single dostarcza treść odpowiedniego atrybutu 

10 hex brak tak Set_Attribute_Single modyfikuje wartość atrybutu 
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12.3.5.32 Input Fieldbus Variable USINT Extended 1 (A1 hex) 

Rozszerzenie klasy „Input Fieldbus Variable USINT“ umożliwia odczyt danych 

zmiennych wejściowych PLC. Zakres instancji klasy „Input Fieldbus Variable 

USINT Extended 1“ obejmuje dane zmiennych wejściowych PLC od 256 do 510.  

Odpowiada to w WAGO-I/O-PRO lub CODESYS adresom PLC dla zmiennych 

wejściowych  %IB2807...%IB3061. 

Instancja 0 (atrybuty klasy) 

Tabela 284: Input Fieldbus Variable USINT Extended 1 (A1 hex) – klasa 

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ 

danych 

opis wartość 

domyślna 

1 Get Revision UINT rewizja tego obiektu  1 (0x0001) 

2 Get Max Instance UINT maks. liczba instancji 255 

(0x00FF) 

 

Instancja 256...510 (256. do 510. zmienna wejściowa) 

Tabela 285: Input Fieldbus Variable USINT Extended 1 (A1 hex) – instancja 256...510  

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ 

danych 

opis wartość 

domyślna 

1 Set Fb_In_Var USINT zmienna wejściowa sieci 

obiektowej PLC 

0 

 

Common Services 

Tabela 286: Input fieldbus variable USINT Extended 1 (A1 hex) – Common service 

kod 

serwisowy 

serwis wykonany nazwa serwisowa opis 

klasa instancja 

0E hex tak tak Get_Attribute_Single dostarcza treść odpowiedniego atrybutu 

10 hex brak tak Set_Attribute_Single modyfikuje wartość atrybutu 
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12.3.5.33 Input Fieldbus Variable USINT Extended 2 (A2 hex) 

Rozszerzenie klasy „Input Fieldbus Variable USINT“ umożliwia odczyt danych 

zmiennych wejściowych PLC. Zakres instancji klasy „Input Fieldbus Variable 

USINT Extended 2“ obejmuje dane zmiennych wejściowych PLC od 511 do 512.  

 

Odpowiada to w WAGO-I/O-PRO lub CODESYS adresom PLC dla zmiennych 

wejściowych%IB3062...%IB3063. 

Instancja 0 (atrybuty klasy) 

Tabela 287: Input Fieldbus Variable USINT Extended 2 (A2 hex) – klasa 

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ 

danych 

opis wartość 

domyślna 

1 Get Revision UINT rewizja tego obiektu  1 (0x0001) 

2 Get Max Instance UINT maks. liczba instancji  2 (0x0002) 

 

Instancja 511...512 (511. do 512. zmienna wejściowa) 

Tabela 288: Input Fieldbus Variable USINT Extended 2 (A2 hex) – instancja 511...512  

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ 

danych 

opis wartość 

domyślna 

1 Set Fb_In_Var USINT zmienna wejściowa sieci 

obiektowej PLC 

0 

 

Common Services 

Tabela 289: Input fieldbus variable USINT Extended 2 (A2 hex) – Common service 

kod 

serwisowy 

serwis wykonany nazwa serwisowa opis 

klasa instancja 

0E hex tak tak Get_Attribute_Single dostarcza treść odpowiedniego atrybutu 

10 hex brak tak Set_Attribute_Single modyfikuje wartość atrybutu 
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12.3.5.34 Output Fieldbus Variable USINT (A3 hex) 

Klasa ta umożliwia wymianę danych określonej zmiennej wyjściowej PLC.  

 

Odpowiada to w WAGO-I/O-PRO lub CODESYS adresom PLC dla zmiennych 

wyjściowych %QB2552...%QB2806. 

Instancja 0 (atrybuty klasy) 

Tabela 290: Output Fieldbus Variable USINT (A3 hex) – klasa 

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ danych opis wartość 

domyślna 

1 Get Revision UINT rewizja tego obiektu  1 (0x0001) 

2 Get Max Instance UINT maks. liczba instancji 255 

(0x00FF) 

 

Instancja 1...255 (1. do 255. zmienna wyjściowa) 

Tabela 291: Output Fieldbus Variable USINT (A3 hex) – instancja 1...255  

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ 

danych 

opis wartość 

domyślna 

1 Get Fb_Out_Var USINT zmienna sieci obiektowej PLC 0 

 

Common Services 

Tabela 292: Output Fieldbus Variable USINT (A3 hex) – Common service 

kod 

serwisowy 

serwis wykonany nazwa serwisowa opis 

klasa instancja 

0E hex tak tak Get_Attribute_Single dostarcza treść odpowiedniego atrybutu 
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12.3.5.35 Output Fieldbus Variable USINT Extended 1 (A4 hex) 

Rozszerzenie klasy „Output Fieldbus Variable USINT“ umożliwia wymianę 

danych zmiennych wyjściowych PLC. Zakres instancji klasy „Output Fieldbus 

Variable USINT Extended 1“ obejmuje dane zmiennych wyjściowych PLC od 

256 do 510.  

 

Odpowiada to w WAGO-I/O-PRO lub CODESYS adresom PLC dla zmiennych 

wyjściowych %QB2807...%QB3061. 

Instancja 0 (atrybuty klasy) 

Tabela 293: Output Fieldbus Variable USINT Extended 1 (A4 hex) – klasa 

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ danych opis wartość 

domyślna 

1 Get Revision UINT rewizja tego obiektu  1 (0x0001) 

2 Get Max Instance UINT maks. liczba instancji 255 

(0x00FF) 

 

Instancja 256...510 (256. do 510. zmienna wyjściowa) 

Tabela 294: Output Fieldbus Variable USINT Extended 1 (A4 hex) – instancja 256...510  

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ 

danych 

opis wartość 

domyślna 

1 Get Fb_Out_Var USINT zmienna sieci obiektowej PLC 0 

 

Common Services 

Tabela 295: Output Fieldbus Variable USINT Extended 1 (A4 hex) – Common service 

kod 

serwisowy 

serwis wykonany nazwa serwisowa opis 

klasa instancja 

0E hex tak tak Get_Attribute_Single dostarcza treść odpowiedniego atrybutu 
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12.3.5.36 Output Fieldbus Variable USINT Extended 2 (A5 hex) 

Rozszerzenie klasy „Output Fieldbus Variable USINT“ umożliwia wymianę 

danych zmiennych wyjściowych PLC. Zakres instancji klasy „Output Fieldbus 

Variable USINT Extended 2“ obejmuje dane zmiennych wyjściowych PLC od 

511 do 512.  

 

Odpowiada to w WAGO-I/O-PRO lub CODESYS adresom PLC dla zmiennych 

wyjściowych %QB3062...%QB3063. 

Instancja 0 (atrybuty klasy) 

Tabela 296: Output Fieldbus Variable USINT Extended 2 (A5 hex) – klasa 

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ danych opis wartość 

domyślna 

1 Get Revision UINT rewizja tego obiektu  1 (0x0001) 

2 Get Max Instance UINT maks. liczba instancji  2 (0x0002) 

 

Instancja 511...512 (511. do 512. zmienna wyjściowa) 

Tabela 297: Output Fieldbus Variable USINT Extended 2 (A5 hex) – instancja 511...512  

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ 

danych 

opis wartość 

domyślna 

1 Get Fb_Out_Var USINT zmienna sieci obiektowej PLC 0 

 

Common Services 

Tabela 298: Output Fieldbus Variable USINT Extended 2 (A5 hex) – Common service 

kod 

serwisowy 

serwis wykonany nazwa serwisowa opis 

klasa instancja 

0E hex tak tak Get_Attribute_Single dostarcza treść odpowiedniego atrybutu 
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12.3.5.37 Input Fieldbus Variable UINT (A6 hex) 

Klasa ta umożliwia odczyt danych określonej zmiennej wejściowej PLC.  

Odpowiada to w WAGO-I/O-PRO lub CODESYS adresom PLC dla zmiennych 

wejściowych %IW1276...%IW1530. 

Instancja 0 (atrybuty klasy) 

Tabela 299: Input Fieldbus Variable UINT (A6 hex) – klasa 

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ danych opis wartość 

domyślna 

1 Get Revision UINT rewizja tego obiektu  1 (0x0001) 

2 Get Max Instance

  

UINT maks. liczba instancji 255 

(0x00FF) 

 

Instancja 1...255 (1. do 255. zmienna wejściowa) 

Tabela 300: Input Fieldbus Variable UINT (A6 hex) – instancja 1...255  

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ 

danych 

opis wartość 

domyślna 

1 Set Fb_In_Var UINT zmienna wejściowa sieci 

obiektowej PLC 

0 

 

Common Services 

Tabela 301: Input Fieldbus Variable UINT (A6 hex) – Common service 

kod 

serwisowy 

serwis wykonany nazwa serwisowa opis 

klasa instancja 

0E hex tak tak Get_Attribute_Single dostarcza treść odpowiedniego atrybutu 

10 hex brak tak Set_Attribute_Single modyfikuje wartość atrybutu 
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12.3.5.38 Input Fieldbus Variable UINT Extended 1 (A7 hex) 

Rozszerzenie klasy „Input Fieldbus Variable UINT“ umożliwia odczyt danych 

zmiennych wejściowych PLC. Zakres instancji klasy „Input Fieldbus Variable 

UINT Extended 1“ obejmuje dane zmiennej wejściowej PLC 256.  

Odpowiada to w WAGO-I/O-PRO lub CoDeSys adresowi PLC dla zmiennej 

wejściowej%IW1531. 

Instancja 0 (atrybuty klasy) 

Tabela 302: Input Fieldbus Variable UINT Extended 1 (A7 hex) – klasa 

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ danych opis wartość 

domyślna 

1 Get Revision UINT rewizja tego obiektu  1 (0x0001) 

2 Get Max Instance

  

UINT maks. liczba instancji  1 (0x0001) 

 

Instancja 256 (256. zmienna wejściowa) 

Tabela 303: Input Fieldbus Variable UINT Extended 1 (A7 hex) – instancja 256  

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ 

danych 

opis wartość 

domyślna 

1 Set Fb_In_Var UINT zmienna wejściowa sieci 

obiektowej PLC 

0 

 

Common Services 

Tabela 304: Input Fieldbus Variable UINT Extended 1 (A7 hex) – Common service 

kod 

serwisowy 

serwis wykonany nazwa serwisowa opis 

klasa instancja 

0E hex tak tak Get_Attribute_Single dostarcza treść odpowiedniego atrybutu 

10 hex brak tak Set_Attribute_Single modyfikuje wartość atrybutu 
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12.3.5.39 Output Fieldbus Variable UINT (A8 hex) 

Klasa ta umożliwia wymianę danych określonej zmiennej wyjściowej PLC.  

Odpowiada to w WAGO-I/O-PRO lub CODESYS adresom PLC dla zmiennych 

wyjściowych %QW1276...%QW1530. 

Instancja 0 (atrybuty klasy) 

Tabela 305: Output Fieldbus Variable UINT (A8 hex) – klasa 

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ danych opis wartość 

domyślna 

1 Get Revision UINT rewizja tego obiektu  1 (0x0001) 

2 Get Max Instance UINT maks. liczba instancji 255 

(0x00FF) 

 

Instancja 1...255 (1. do 255. zmienna wyjściowa) 

Tabela 306: Output Fieldbus Variable UINT (A8 hex) – instancja 1...255  

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ 

danych 

opis wartość 

domyślna 

1 Get Fb_Out_Var UINT zmienna sieci obiektowej PLC 0 

 

 

Common Services 

Tabela 307: Output Fieldbus Variable UINT (A8 hex) – Common service 

kod 

serwisowy 

serwis wykonany nazwa serwisowa opis 

klasa instancja 

0E hex tak tak Get_Attribute_Single dostarcza treść odpowiedniego atrybutu 
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12.3.5.40 Output Fieldbus Variable UINT Extended 1 (A9 hex) 

Rozszerzenie klasy „Output Fieldbus Variable UINT“ umożliwia wymianę 

danych zmiennych wyjściowych PLC. Zakres instancji klasy „Output Fieldbus 

Variable UINT Extended 1“ obejmuje dane zmiennych wyjściowych PLC od 256.  

Odpowiada to w WAGO-I/O-PRO lub CODESYS adresom PLC dla zmiennej 

wyjściowej %QW1531. 

Instancja 0 (atrybuty klasy) 

Tabela 308: Output Fieldbus Variable UINT Extended 1 (A9 hex) – klasa 

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ danych opis wartość 

domyślna 

1 Get Revision UINT rewizja tego obiektu  1 (0x0001) 

2 Get Max Instance UINT maks. liczba instancji  1 (0x0001) 

 

Instancja 256 (256. zmienna wyjściowa) 

Tabela 309: Output Fieldbus Variable UINT Extended 1 (A9 hex) – instancja 256  

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ 

danych 

opis wartość 

domyślna 

1 Get Fb_Out_Var UINT zmienna sieci obiektowej PLC 0 

 

 

Common Services 

Tabela 310: Output Fieldbus Variable UINT Extended 1 (A9 hex) – Common service 

kod 

serwisowy 

serwis wykonany nazwa serwisowa opis 

klasa instancja 

0E hex tak tak Get_Attribute_Single dostarcza treść odpowiedniego atrybutu 
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12.3.5.41 Input Fieldbus Variable UDINT (AA hex) 

Klasa ta umożliwia odczyt danych określonej zmiennej wejściowej PLC.  

 

Odpowiada to w WAGO-I/O-PRO lub CODESYS adresom PLC dla zmiennych 

wejściowych %ID638 ... %ID765. 

Instancja 0 (atrybuty klasy) 

Tabela 311: Input Fieldbus Variable UDINT (AA hex) – klasa 

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ danych opis wartość 

domyślna 

1 Get Revision UINT rewizja tego obiektu  1 (0x0001) 

2 Get Max Instance UINT maks. liczba instancji  128 

(0x0080) 

 

Instancja 1...128 (1. do 128. zmienna wejściowa) 

Tabela 312: Input Fieldbus Variable UDINT (AA hex) – instancja 1...128  

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ 

danych 

opis wartość 

domyślna 

1 Set Fb_In_Var UDINT zmienna wejściowa sieci 

obiektowej PLC 

0 

 

Common Services 

Tabela 313: Input Fieldbus Variable UDINT (AA hex) – Common service 

kod 

serwisowy 

serwis wykonany nazwa serwisowa opis 

klasa instancja 

0E hex tak tak Get_Attribute_Single dostarcza treść odpowiedniego atrybutu 

10 hex brak tak Set_Attribute_Single modyfikuje wartość atrybutu 
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12.3.5.42 Input Fieldbus Variable UDINT Offset (AB hex) 

Klasa ta umożliwia odczyt danych określonej zmiennej wejściowej PLC.  

Ze względu na offset 2 bajtów klasy “Input Fieldbus Variable UDINT (AA hex)“ 

odpowiada w WAGO-I/O-PRO lub CODESYS adresom PLC dla zmiennych 

wejściowych %ID638 ... %ID765. 

Informacja 

 

Informacje na temat zastosowania offsetów 

Pod pojęciem „offset 2 bajty“ rozumie się następujące pojęcie:  

Gdy odczytywana jest instancja 1. tej klasy, otrzymuje się wyższe słowo 

adresu %ID638 i niższe słowo adresu %ID639, itp. 

Gdy odczytuje się instancję 128, to otrzymuje się tylko wyższe słowo adresu 

%ID765. 

Instancja 0 (atrybuty klasy) 

Tabela 314: Input Fieldbus Variable UDINT Offset (AB hex) – klasa  

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ danych opis wartość 

domyślna 

1 Get Revision UINT rewizja tego obiektu  1 (0x0001) 

2 Get Max Instance UINT maks. liczba instancji  128 (0x080) 

 

Instancja 1...128 (1. do 128. zmienna wejściowa) 

Tabela 315: Zmienna Input Fieldbus UDINT offset (AB hex) – instancja 1...128 

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ 

danych 

opis wartość 

domyślna 

1 Set Fb_In_Var UDINT zmienna wejściowa sieci 

obiektowej PLC 

0 

 

Common Services 

Tabela 316: Zmienna Input Fieldbus UDINT offset (AB hex) – Common service 

kod 

serwisowy 

serwis wykonany nazwa serwisowa opis 

klasa instancja 

0E hex tak tak Get_Attribute_Single dostarcza treść odpowiedniego atrybutu 

10 hex brak tak Set_Attribute_Single modyfikuje wartość atrybutu 
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12.3.5.43 Offset zmiennej Output Fieldbus UDINT (AC hex) 

Klasa ta umożliwia wymianę danych określonej zmiennej wyjściowej PLC.  

 

Odpowiada to w WAGO-I/O-PRO lub CODESYS adresom PLC dla zmiennych 

wyjściowych %QD638 ... %QD765. 

Instancja 0 (atrybuty klasy) 

Tabela 317: Zmienna Output Fieldbus UDINT offset (AC hex) – klasa 

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ danych opis wartość 

domyślna 

1 Get Revision UINT rewizja tego obiektu  1 (0x0001) 

2 Get Max Instance

  

UINT maks. liczba instancji  128 

(0x0080) 

 

Instancja 1...128 (1. do 128. zmienna wyjściowa) 

Tabela 318: Zmienna Output Fieldbus UDINT offset (AC hex) – instancja 1...128 

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ 

danych 

opis wartość 

domyślna 

1 Set Fb_Out_Var UDINT zmienna sieci obiektowej PLC 0 

 

Common Services 

Tabela 319: Zmienna Output Fieldbus UDINT offset (AC hex) – Common service 

kod 

serwisowy 

serwis wykonany nazwa serwisowa opis 

klasa instancja 

0E hex tak tak Get_Attribute_Single dostarcza treść odpowiedniego atrybutu 
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12.3.5.44 Offset zmiennej Output Fieldbus UDINT (AD hex) 

Klasa ta umożliwia wymianę danych określonej zmiennej wyjściowej PLC.  

Ze względu na offset 2 bajtów klasy “Output Fieldbus Variable UDINT (AC hex)“ 

odpowiada w WAGO-I/O-PRO lub CODESYS adresom PLC dla %QD638 ... 

%QD765. 

Informacja 

 

Informacje na temat zastosowania offsetów 

Pod pojęciem „offset 2 bajty“ rozumie się następujące pojęcie:  

Gdy odczytywana jest instancja 1. tej klasy, otrzymuje się wyższe słowo 

adresu %ID638 i niższe słowo adresu %ID639, itp. 

Gdy odczytuje się instancję 128, to otrzymuje się tylko wyższe słowo adresu 

%ID765. 

 

Instancja 0 (atrybuty klasy) 

Tabela 320: Zmienna Output Fieldbus UDINT offset (AD hex) – klasa 

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ danych opis wartość 

domyślna 

1 Get Revision UINT rewizja tego obiektu  1 (0x0001) 

2 Get Max Instance

  

UINT maks. liczba instancji  128 

(0x0080) 

 

Instancja 1...128 (1. do 128. zmienna wyjściowa) 

Tabela 321: Zmienna Output Fieldbus UDINT offset (AD hex) – instancja 1...128 

ID 

atrybutu 

dostęp nazwa typ 

danych 

opis wartość 

domyślna 

1 Set Fb_Out_Var UDINT zmienna sieci obiektowej PLC 0 

 

Common Services 

Tabela 322: Zmienna Output Fieldbus UDINT offset (AD hex) – Common service 

kod 

serwisowy 

serwis wykonany nazwa serwisowa opis 

klasa instancja 

0E hex tak tak Get_Attribute_Single dostarcza treść odpowiedniego atrybutu 
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13 Moduły I/O 

13.1 Przegląd 

W celu zbudowania aplikacji za pomocą WAGO-I/O-SYSTEM 750 dostępne są 

różne rodzaje modułów I/O: 

• moduły wejść dwustanowych 

• moduły wyjść dwustanowych 

• moduły wejść analogowych 

•  moduły wyjść analogowych 

• moduły specjalne 

• moduły systemowe 

Szczegółowy opis każdego modułu I/O oraz ich wariantów znajduje się w 

podręcznikach do modułów I/O. 

Opisy te znajdują się w Internecie na stronie: http://www.wago.com w zakładce 

Dokumentacja. 

Informacja 

 

Dodatkowe informacje na temat WAGO-I/O-SYSTEM 

Aktualne informacje na temat modularnego WAGO-I/O-SYSTEM znajdują 

się na stronie internetowej http://www.wago.com. 

 

Pos: 118 /Dokumentati on allgemei n/Gli ederungsel emente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc @ 21808 @  @ 1 
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13.2 Budowa wartości w obrazie procesu dla 
MODBUS/TCP 

Budowa wartości w obrazie procesu jest w przypadku niektórych modułów I/O 

lub ich wariantów specyficzna dla sieci obiektowej. 

W sterowniku sieciowym MODBUS/TCP obraz procesu jest zbudowany ze słów 

(z wyrównaniem do pełnych słów). Wewnętrzne przedstawienie danych, 

większych niż jeden bajt, odbywa się w formacie Intel. 

Poniżej dla wszystkich modułów I/O WAGO-I/O-SYSTEM 750 i 753 opisano 

specyficzne dla sieci obiektowej przedstawienie w obrazie procesu dla 

MODBUS/TCP oraz zaprezentowano budowę wartości w obrazie procesu. 

UWAGA 

 

Uszkodzenie urządzenia w następstwie błędnego adresowania! 

W celu uniknięcia uszkodzeń urządzenia na obiekcie, spowodowanego złym 

zaadresowaniem modułu I/O, trzeba uwzględnić dane procesowe wszystkich 

poprzedzających modułów I/O, zorientowanych bajtowo lub bitowo. 

 
 
Pos : 119.2 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Pr ozessabbild M appi ng/ETH ERNET - EtherNet/IP - M ODBU S/TC P/PA ETH ERN ET - PFC-Prozessabbil d  @ 12\mod_1332762119581_6.doc @ 92091 @  @ 1 
 

Dla obrazu procesu PFC sterownika budowa wartości w obrazie procesu jest 

identyczna. 

Pos: 119.3 /D okumentati on allgemei n/Gli ederungsel emente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc @ 21808 @  @ 1 
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13.2.1 Moduły wejść dwustanowych 

Moduły wejść dwustanowych dostarczają jako wartości w obrazie procesu po 

jednym bicie na kanał, który informuje o stanie sygnału tego kanału. Bity te są 

mapowane w obrazie procesu wejść. 

Niektóre dwustanowe moduły I/O udostępniają ponadto bit diagnostyczny na 

kanał w obrazie procesu wejść. Bit diagnostyczny służy do analizy błędu, który 

wystąpił, np. przerwania przewodu i/lub zwarcia.  

Jeżeli w węźle podłączone są również moduły wejść analogowych, dane 

dwustanowe są zawsze zestawiane w bajty i umieszczane w obrazie procesu wejść 

za danymi z modułów analogowych. 

 

13.2.1.1 1-kanałowe moduły wejść dwustanowych z diagnostyką 

750-435 

Tabela : 1-kanałowe moduły wejść dwustanowych z diagnostyką 

obraz procesu wejść 

bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 

   

   

bit 

diagnostyki 

S 1 

bit danych 

DI 1 

 
 

13.2.1.2 2-kanałowe moduły wejść dwustanowych 

750-400, -401, -405, -406, -410, -411, -412, -427, -438, (i wszystkie warianty), 

753-400, -401, -405, -406, -410, -411, -412, -427 

Tabela 323: 2-kanałowe moduły wejść dwustanowych 

obraz procesu wejść 

bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 

   

   

bit danych 

DI 2 

kanał 2 

bit danych 

DI 1 

kanał 1 

 
 

13.2.1.3 2-kanałowe moduły wejść dwustanowych z diagnostyką 

750-419, -421, -424, -425 

753-421, -424, -425 

Tabela 324: 2-kanałowe moduły wejść dwustanowych z diagnostyką 

obraz procesu wejść 

bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 

   

 

bit 

diagnostyki 

S 2 

kanał 2 

bit 

diagnostyki 

S 1 

kanał 1 

bit danych 

DI 2 

kanał 2 

bit danych 

DI 1 

kanał 1 
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13.2.1.4 2-kanałowe moduły wejść dwustanowych z diagnostyką i danymi 
wyjściowymi 

750-418 

753-418 

Moduł wejść dwustanowych oprócz danych w obrazie procesu wejść dostarcza 4 

bity danych przedstawianych w obrazie procesu wyjść. 

Tabela 325: 2-kanałowe moduły wejść dwustanowych z diagnostyką i danymi wyjściowymi 

obraz procesu wejść 

bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 

   

 

bit 

diagnostyki S 

2 

kanał 2 

bit 

diagnostyki 

S 1 

kanał 1 

bit danych 

DI 2 

kanał 2 

bit danych 

DI 1 

kanał 1 

 

obraz procesu wyjść 

bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 

   

 

bit kwitujący 

Q 2 

kanał 2 

bit kwitujący 

Q 1 

kanał 1 

0 0 

 
 

13.2.1.5 4-kanałowe moduły wejść dwustanowych 

750-402, -403, -408, -409, -414, -415, -422, -423, -428, -432, -433, -1420, -1421,  

   -1422 

753-402, -403, -408, -409, -415, -422, -423, -428, -432, -433, -440 

Tabela 326: 4-kanałowe moduły wejść dwustanowych 

obraz procesu wejść 

bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 

   

 

bit danych 

DI 4 

kanał 4 

bit danych 

DI 3 

kanał 3 

bit danych 

DI 2 

kanał 2 

bit danych 

DI 1 

kanał 1 

 
 

13.2.1.6 8-kanałowe moduły wejść dwustanowych 

750-430, -431, -436, -437, -1415, -1416, -1417 

753-430, -431, -434 

Tabela 327: 8-kanałowe moduły wejść dwustanowych 

obraz procesu wejść 

bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 

bit danych 

DI 8 

kanał 8 

bit danych 

DI 7 

kanał 7 

bit danych 

DI 6 

kanał 6 

bit danych 

DI 5 

kanał 5 

bit danych 

DI 4 

kanał 4 

bit danych 

DI 3 

kanał 3 

bit danych 

DI 2 

kanał 2 

bit danych 

DI 1 

kanał 1 
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13.2.1.7 16-kanałowe moduły wejść dwustanowych 

750-1400, -1402, -1405, -1406, -1407 

Tabela 328: 16-kanałowe moduły wejść dwustanowych 

obraz procesu wejść 

bit 15 bit 14 bit 13 bit 12 bit 11 bit 10 bit 9 bit 8 bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 

bit  

da-

nych 

DI 16 

kanał 

16 

bit 

da-

nych 

DI 15 

kanał 

15 

bit 

da-

nych 

DI 14 

kanał 

14 

bit 

da-

nych 

DI 13 

kanał 

13 

bit 

da-

nych 

DI 12 

kanał 

12 

bit 

da-

nych 

DI 11 

kanał 

11 

bit  

da-

nych 

DI 10 

kanał 

10 

bit 

da-

nych 

DI 9 

kanał 

9 

bit 

da-

nych 

DI 8 

kanał 

8 

bit 

da-

nych 

DI 7 

kanał 

7 

bit 

da-

nych 

DI 6 

kanał 

6 

bit 

da-

nych 

DI 5 

kanał 

5 

bit 

da-

nych 

DI 4 

kanał 

4 

bit 

da-

nych 

DI 3 

kanał 

3 

bit 

da-

nych 

DI 2 

kanał 

2 

bit 

da-

nych 

DI 1 

kanał 

1 
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13.2.2 Moduły wyjść dwustanowych 

Moduły wyjść dwustanowych wykorzystują po jednym bicie na kanał, sterującym 

stanem tego kanału. Bity te są mapowane w obrazie procesu wyjść. 

Poszczególne dwustanowe moduły I/O składają się z dodatkowego bitu 

diagnostycznego na kanał w obrazie procesu wejść. Bit diagnostyczny służy do 

analizy błędu, który wystąpił, np. przerwania przewodu i/lub zwarcia. W 

przypadku niektórych modułów I/O muszą zostać zanalizowane dodatkowo bity 

danych, przy ustawionym bicie diagnostycznym. 

Jeżeli w węźle podłączone są również moduły wyjść analogowych, dane 

dwustanowe są zawsze zestawiane w bajty i umieszczane w obrazie procesu wejść 

za danymi z modułów analogowych. 

 

13.2.2.1 1-kanałowe moduły wyjść dwustanowych z danymi wejść 

750-523 

Moduły wyjść dwustanowych, oprócz wartości bitowych w obrazie procesu 

wyjść, dostarczają 1 bit danych przedstawianych w obrazie procesu wejść. Ten bit 

statusu wskazuje "tryb ręczny". 

Tabela 329: 1-kanałowe moduły wyjść dwustanowych z danymi wejść 

obraz procesu wejść 

bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 

      nieużywany 

bit statusu 

“tryb 

ręczny“ 

 

obraz procesu wyjść 

bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 

      
nie- 

używany 

steruje 

DO 1 

kanał 1 

 
 

13.2.2.2 2-kanałowe moduły wyjść dwustanowych 

750-501, -502, -509, -512, -513, -514, -517, -535, (i wszystkie warianty), 

753-501, -502, -509, -512, -513, -514, -517 

Tabela 330: 2-kanałowe moduły wyjść dwustanowych 

obraz procesu wyjść 

bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 

      

steruje 

DO 2 

kanał 2 

steruje 

DO 1 

kanał 1 
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13.2.2.3 2-kanałowe moduły wyjść dwustanowych z diagnostyką i danymi 
wejść 

750-507 (-508), -522, 

753-507 

Moduły wyjść dwustanowych, oprócz 2 bitów wartości w obrazie procesu wyjść, 

dostarczają 2 bity danych przedstawianych w obrazie procesu wejść. Są to 

przyporządkowane do kanałów bity diagnostyczne, pokazujące przeciążenie, 

zwarcie lub przerwanie przewodu. 

Tabela 331: 2-kanałowe moduły wyjść dwustanowych z diagnostyką i danymi wejść 

obraz procesu wejść 

bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 

      

bit 

diagnostycz

ny 

S 2 

kanał 2 

bit 

diagnostyczn

y 

S 1 

kanał 1 

 

obraz procesu wyjść 

bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 

      

steruje 

DO 2 

kanał 2 

steruje 

DO 1 

kanał 1 

 

750-506, 

753-506 

Moduły wyjść dwustanowych, oprócz 4 bitów wartości w obrazie procesu wyjść, 

dostarczają 4 bity danych przedstawianych w obrazie procesu wejść. Są to 

przyporządkowane do kanałów bity diagnostyczne, pokazujące za pomocą 2-

bitowego kodu błędów przeciążenie, zwarcie lub przerwanie przewodu. 

Tabela 332: 2-kanałowe moduły wyjść dwustanowych z diagnostyką i danymi wejść 75x-506 

obraz procesu wejść 

bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 

    

bit 

diagnosty-

czny 

S 3 

kanał 2 

bit 

diagnosty-

czny 

S 2 

kanał 2 

bit 

diagnosty-

czny 

S 1 

kanał 1 

bit 

diagnosty-

czny 

S 0 

kanał 1 

bit diagnostyczny S1/S0, S3/S2: = ‘00’ normalna praca 

bit diagnostyczny S1/S0, S3/S2: = ‘01’ nie jest podłączone obciążenie/zwarcie do +24 V 

bit diagnostyczny S1/S0, S3/S2: = ‘10’ zwarcie do GND/przeciążenie 

 

obraz procesu wyjść 

bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 

    
nie- 

używany 

nie- 

używany 

steruje 

DO 2 

kanał 2 

steruje 

DO 1 

kanał 1 
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13.2.2.4 4-kanałowe moduły wyjść dwustanowych 

750-504, -516, -519, -531, 

753-504, -516, -531, -540 

Tabela 333: 4-kanałowe moduły wyjść dwustanowych 

obraz procesu wyjść 

bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 

    

steruje 

DO 4 

kanał 4 

steruje 

DO 3 

kanał 3 

steruje 

DO 2 

kanał 2 

steruje 

DO 1 

kanał 1 

 
 

13.2.2.5 4-kanałowe moduły wyjść dwustanowych z diagnostyką i danymi 
wejść 

750-532 

Moduły wyjść dwustanowych, oprócz 4 bitów wartości w obrazie procesu wyjść, 

dostarczają 4 bity danych przedstawianych w obrazie procesu wejść. Są to 

przyporządkowane do kanałów bity diagnostyczne, pokazujące przeciążenie, 

zwarcie lub przerwanie przewodu. 

Tabela 334: 4-kanałowe moduły wyjść dwustanowych z diagnostyką i danymi wejść 

obraz procesu wejść 

bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 

    

bit 

diagnosty-

czny 

S 4 

kanał 4 

bit 

diagnosty-

czny 

S 3 

kanał 3 

bit 

diagnosty-

czny 

S 2 

kanał 2 

bit  

diagnosty-

czny 

S 1 

kanał 1 

bit diagnostyczny S = ‘0’ brak błędu 

bit diagnostyczny S = ‘1’ przerwanie przewodu, zwarcie lub przeciążenie 

 

obraz procesu wyjść 

bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 

    

steruje 

DO 4 

kanał 4 

steruje 

DO 3 

kanał 3 

steruje 

DO 2 

kanał 2 

steruje 

DO 1 

kanał 1 

 
 

13.2.2.6 8-kanałowe moduły wyjść dwustanowych 

750-530, -536, -1515, -1516 

753-530, -534 

Tabela 335: 8-kanałowe moduły wyjść dwustanowych 

obraz procesu wyjść 

bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 

steruje 

DO 8 

kanał 8 

steruje 

DO 7 

kanał 7 

steruje 

DO 6 

kanał 6 

steruje 

DO 5 

kanał 5 

steruje 

DO 4 

kanał 4 

steruje 

DO 3 

kanał 3 

steruje 

DO 2 

kanał 2 

steruje 

DO 1 

kanał 1 
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13.2.2.7 8-kanałowe moduły wyjść dwustanowych z diagnostyką i danymi 
wejść 

750-537 

Moduły wyjść dwustanowych, oprócz 8 bitów wartości w obrazie procesu wyjść, 

dostarczają 8 bitów danych przedstawianych w obrazie procesu wejść. Są to 

przyporządkowane do kanałów bity diagnostyczne, pokazujące przeciążenie, 

zwarcie lub przerwanie przewodu. 

Tabela 336: 8-kanałowe moduły wyjść dwustanowych z diagnostyką i danymi wejść 

obraz procesu wejść 

bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 

bit 

diagnosty-

czny 

S 8 

kanał 8 

bit 

diagnosty-

czny 

S 7 

kanał 7 

bit 

diagnosty-

czny 

S 6 

kanał 6 

bit 

diagnosty-

czny 

S 5 

kanał 5 

bit 

diagnosty-

czny 

S 4 

kanał 4 

bit 

diagnosty-

czny 

S 3 

kanał 3 

bit 

diagnosty-

czny 

S 2 

kanał 2 

bit 

diagnosty-

czny 

S 1 

kanał 1 

bit diagnostyczny S = ‘0’ brak błędu 

bit diagnostyczny S = ‘1’ przerwanie przewodu, zwarcie lub przeciążenie 

 

obraz procesu wyjść 

bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 

steruje 

DO 8 

kanał 8 

steruje 

DO 7 

kanał 7 

steruje 

DO 6 

kanał 6 

steruje 

DO 5 

kanał 5 

steruje 

DO 4 

kanał 4 

steruje 

DO 3 

kanał 3 

steruje 

DO 2 

kanał 2 

steruje 

DO 1 

kanał 1 

 

13.2.2.8 16-kanałowe moduły wyjść dwustanowych 

 750-1500, -1501, -1504, -1505 

Tabela 337: 16-kanałowe moduły wyjść dwustanowych 

obraz procesu wyjść 

bit 15 bit 14 bit 13 bit 12 bit 11 bit 10 bit 9 bit 8 bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 

steruje 

DO 16 

kanał 
16 

steruje 

DO 15 

kanał 
15 

steruje 

DO 14 

kanał 
14 

steruje 

DO 13 

kanał 
13 

steruje 

DO 12 

kanał 
12 

steruje 

DO 11 

kanał 
11 

steruje 

DO 10 

kanał 
10 

steruje 

DO 9 

kanał 9 

steruje 

DO 8 

kanał 8 

steruje 

DO 7 

kanał 7 

steruje 

DO 6 

kanał 6 

steruje 

DO 5 

kanał 5 

steruje 

DO 4 

kanał 4 

steruje 

DO 3 

kanał 3 

steruje 

DO 2 

kanał 2 

steruje 

DO 1 

kanał 1 
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13.2.2.9 8-kanałowe moduły wejść/wyjść dwustanowych 

750-1502, -1506 

Tabela 338: 8-kanałowe moduły wejść/wyjść dwustanowych 

obraz procesu wejść 

bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 

bit danych 

DI 8 

kanał 8 

bit danych 

DI 7 

kanał 7 

bit danych 

DI 6 

kanał 6 

bit danych 

DI 5 

kanał 5 

bit danych 

DI 4 

kanał 4 

bit danych 

DI 3 

kanał 3 

bit danych 

DI 2 

kanał 2 

bit danych 

DI 1 

kanał 1 

 

obraz procesu wyjść 

bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 

steruje 

DO 8 

kanał 8 

steruje 

DO 7 

kanał 7 

steruje 

DO 6 

kanał 6 

steruje 

DO 5 

kanał 5 

steruje 

DO 4 

kanał 4 

steruje 

DO 3 

kanał 3 

steruje 

DO 2 

kanał 2 

steruje 

DO 1 

kanał 1 

 

Pos: 119.5 /D okumentati on allgemei n/Gli ederungsel emente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 119.6 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Pr ozessabbild M appi ng/ETH ERNET - EtherNet/IP - M ODBU S/TC P/PA ETH ERN ET - AIs-Ei nlei tung MOD BUS/TCP (INTEL, mit word- alignment) @ 7\mod_1272352811572_6.doc @ 55813 @ 3 @ 1 
 

13.2.3 Moduły wejść analogowych 

Moduły wejść analogowych dostarczają na kanał 16 bitów wartości pomiarowych 

oraz 8 bitów sterujących/statusu. 

MODBUS/TCP nie ma jednak dostępu do 8 bitów sterujących/statusu. 

W obrazie procesu wejść dla sieci obiektowej dla interfejsu/sterownika 

sieciowego z MODBUS/TCP są więc mapowane tylko 16-bitowe wartości 

pomiarowe na kanał jako słowa (word) w formacie Intel. 

Pos: 119.7 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Pr ozessabbild M appi ng/Sofern i n dem Knoten auch Digital eingangskl emmen ges teckt,  zu AIs @ 8\mod_1279112061364_6.doc @ 59901 @  @ 1 
 

Jeżeli w węźle podłączone są również moduły wejść dwustanowych, analogowe 

dane wejściowe są zawsze umieszczane w obrazie procesu przed dwustanowymi 

danymi wejściowymi. 

Pos: 119.8 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Pr ozessabbild M appi ng/Informati on - Informati onen zum Steuer-/Statusbyteaufbau @ 4\mod_1238055708743_6.doc @ 29068 @  @ 1 
 

Informacja 

 

Informacje na temat budowy bajtu sterującego/statusu 

Informacje na temat specjalnej budowy bajtu sterującego/statusu znajdują 

się w opisie modułów I/O. Podręcznik z opisem każdego modułu I/O znajdą 

Państwo na stronie internetowej WAGO http://www.wago.com. 

 
Pos: 119.9 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Pr ozessabbild M appi ng/ETH ERNET - EtherNet/IP - M ODBU S/TC P/PA ETH ERN ET - AIs (Intel,  mi t word-alignment) @ 7\mod_1272352054685_6.doc @ 55788 @ 444 @ 1 
 

13.2.3.1 1-kanałowe moduły wejść analogowych 

750-491 (i wszystkie warianty) 

Tabela 339: 1-kanałowe moduły wejść analogowych 

obraz procesu wejść 

offset 
nazwa bajtu 

uwaga 
starszy bajt młodszy bajt 

0 D1 D0 wartość pomiarowa UD 

1 D3 D2 wartość pomiarowa Uref 

 

 

13.2.3.2 2-kanałowe moduły wejść analogowych 

750-452, -454, -456, -461, -462, -465, -466, -467, -469, -472, -474, -475,  476, -

477, -478, -479, -480, -481, -483, -485, -492, (i wszystkie warianty), 

753-452, -454, -456, -461, -465, -466, -467, -469, -472, -474, -475,  476, -477,  

478, -479, -483, -492, (i wszystkie warianty) 

Tabela 340: 2-kanałowe moduły wejść analogowych 

obraz procesu wejść 

offset 
nazwa bajtu 

uwaga 
starszy bajt młodszy bajt 

0 D1 D0 wartość pomiarowa kanał 1 

1 D3 D2 wartość pomiarowa kanał 2 
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13.2.3.3 4-kanałowe moduły wejść analogowych 

750-453, -455, -457, -459, -460, -468, (i wszystkie warianty), 

753-453, -455, -457, -459 

Tabela 341: 4-kanałowe moduły wejść analogowych 

obraz procesu wejść 

offset 
nazwa bajtu 

uwaga 
starszy bajt młodszy bajt 

0 D1 D0 wartość pomiarowa kanał 1 

1 D3 D2 wartość pomiarowa kanał 2 

2 D5 D4 wartość pomiarowa kanał 3 

3 D7 D6 wartość pomiarowa kanał 4 

 

 
 
Pos : 119.10 /D okumentati on allgemein/Gliederungsel emente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 119.11 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Prozessabbil d M apping/ETHER NET -  EtherNet/IP - MOD BU S/TC P/PA ETH ERNET - AOs-Ei nleitung MOD BUS/TCP ( Intel,  mit word- alignment) @ 7\mod_1272352587776_6.doc @ 55797 @ 3 @ 1 
 

13.2.4 Moduły wyjść analogowych 

Moduły wyjść analogowych dostarczają na kanał 16 bitów wartości wyjściowych 

oraz 8 bitów sterujących/statusu. 

MODBUS/TCP nie ma jednak dostępu do 8 bitów sterujących/statusu. 

W obrazie procesu wyjść dla sieci obiektowej dla interfejsu/sterownika 

sieciowego z MODBUS/TCP są więc mapowane tylko 16-bitowe wartości 

wyjściowe na kanał jako słowa (word) w formacie Intel. 

Pos: 119.12 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Prozessabbil d M apping/Sofer n i n dem Knoten auch Digitalausgangskl emmen ges teckt si nd, zu AOs @ 8\mod_1279112179255_6.doc @ 59904 @  @ 1 
 

Jeżeli w węźle podłączone są również moduły wyjść dwustanowych, dane 

analogowe są zawsze umieszczane w obrazie procesu wyjść przed danymi 

dwustanowymi. 

Pos: 119.13 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Prozessabbil d M apping/Infor mation - Infor mationen zum Steuer-/Statusbyteaufbau @ 4\mod_1238055708743_6.doc  @ 29068 @  @ 1 
 

Informacja 

 

Informacje na temat budowy bajtu sterującego/statusu 

Informacje na temat specjalnej budowy bajtu sterującego/statusu znajdują 

się w opisie modułów I/O. Podręcznik z opisem każdego modułu I/O znajdą 

Państwo na stronie internetowej WAGO http://www.wago.com. 

 
Pos: 119.14 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Prozessabbil d M apping/ETHER NET -  EtherNet/IP - MOD BU S/TC P/PA ETH ERNET - AOs (INTEL, mit  wor d-alignment) @ 7\mod_1272352309632_6.doc @ 55791 @ 44 @ 1 
 
 

13.2.4.1 2-kanałowe moduły wyjść analogowych 

750-550, -552, -554, -556, -560, -562, 563, -585, (i wszystkie warianty), 

753-550, -552, -554, -556 

Tabela 342: 2-kanałowe moduły wyjść analogowych 

obraz procesu wyjść 

offset 
nazwa bajtu 

uwaga 
starszy bajt młodszy bajt 

0 D1 D0 wartość wyjściowa kanał 1 

1 D3 D2 wartość wyjściowa kanał 2 

 

 

13.2.4.2 4-kanałowe moduły wyjść analogowych 

750-553, -555, -557, -559, 

753-553, -555, -557, -559 

Tabela 343: 4-kanałowe moduły wyjść analogowych 

obraz procesu wyjść 

offset 
nazwa bajtu 

uwaga 
starszy bajt młodszy bajt 

0 D1 D0 wartość wyjściowa kanał 1 

1 D3 D2 wartość wyjściowa kanał 2 

2 D5 D4 wartość wyjściowa kanał 3 

3 D7 D6 wartość wyjściowa kanał 4 

 

 
 
Pos : 119.15 /D okumentati on allgemein/Gliederungsel emente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 119.16 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Prozessabbil d M apping/ETHER NET -  EtherNet/IP - MOD BU S/TC P/PA ETH ERNET - Sonder klemmen (Intel , mit word- alignment) bis KNX- Klemme @ 7\mod_1272352385583_6.doc @ 55794 @ 3444444444444444 @ 1 
 

13.2.5 Moduły specjalne 

W niektórych modułach oprócz bajtów danych pokazywany jest również bajt 

kontrolny/statusu. Służy on do dwukierunkowej wymiany danych między 

modułem I/O a nadrzędnym układem sterowania. 

Bajt kontrolny jest zapisywany przez układ sterowania w module, a bajt statusu 

jest udostępniany przez moduł do układu sterowania. W ten sposób możliwe jest 

na przykład ustawienie licznika za pomocą bajtu sterującego lub wyświetlane 

przekroczenia zakresu w górę i w dół przez bajt statusu. 

Bajt kontrolny/statusu znajduje się w obrazie procesu zawsze w młodszym bajcie 

słowa. 

 

Informacja 

 

Informacje na temat budowy bajtu sterującego/statusu 

Informacje na temat specjalnej budowy bajtu sterującego/statusu znajdują 

się w opisie modułów I/O. Podręcznik z opisem każdego modułu I/O znajdą 

Państwo na stronie internetowej WAGO http://www.wago.com. 

 
 

13.2.5.1 Moduły licznika 

750-404, (i wszystkie warianty oprócz /000-005), 

753-404, (i warianty /000-003) 

Moduły licznika zajmują łącznie 5 bajtów danych użytkowych w obszarze wejść i 

wyjść obrazu procesu: 4 bajty danych oraz jeden dodatkowy bajt 

sterujący/statusu. Moduły I/O dostarczają 32-bitowe stany licznika. Przy tym 

zajęte są zawsze 3 słowa w obrazie procesu (z wyrównaniem do pełnych słów). 

Tabela 344: Moduły licznika 750-404, (i wszystkie warianty oprócz /000-005), 753-404, (i 

warianty/000-003) 

obraz procesu wejść 

offset 
nazwa bajtu 

uwaga 
starszy bajt młodszy bajt 

0 - S bajt statusu 

1 D1 D0 
wartość licznika 

2 D3 D2 

 

obraz procesu wyjść 

offset 
nazwa bajtu 

uwaga 
starszy bajt młodszy bajt 

0 - C bajt sterujący 

1 D1 D0 
nastawa licznika 

2 D3 D2 

 

 

http://www.wago.com/
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750-404/000-005 

Moduły licznika zajmują łącznie 5 bajtów danych użytkowych w obszarze wejść i 

wyjść obrazu procesu: 4 bajty danych oraz jeden dodatkowy bajt 

sterujący/statusu. Te moduły I/O dostarczają na licznik stany 16-bitowe. Przy tym 

zajęte są zawsze 3 słowa w obrazie procesu (z wyrównaniem do pełnych słów). 

Tabela 345: Moduły licznika 750-404/000-005 

obraz procesu wejść 

offset 
nazwa bajtu 

uwaga 
starszy bajt młodszy bajt 

0 - S bajt statusu 

1 D1 D0 wartość licznika - licznik 1 

2 D3 D2 wartość licznika - licznik 2 

 

obraz procesu wyjść 

offset 
nazwa bajtu 

uwaga 
starszy bajt młodszy bajt 

0 - C bajt sterujący 

1 D1 D0 
wartość nastawy  

licznika - licznik 1 

2 D3 D2 
wartość nastawy  

licznika - licznik 2 

 

 

750-638, 

753-638 

Moduły licznika zajmują łącznie 6 bajtów danych użytkowych w obszarze wejść i 

wyjść obrazu procesu: 4 bajty danych oraz jeden dodatkowy bajt 

sterujący/statusu. Moduły I/O dostarczają na licznik stany 16-bitowe. Przy tym 

zajęte są zawsze 4 słowa w obrazie procesu (z wyrównaniem do pełnych słów). 

Tabela 346: Moduły licznika 750-638, 753-638 

obraz procesu wejść 

offset 
nazwa bajtu 

uwaga 
starszy bajt młodszy bajt 

0 - S0 bajt statusu z licznika 1 

1 D1 D0 wartość licznika z licznika 1 

2 - S1 bajt statusu z licznika 2 

3 D3 D2 wartość licznika z licznika 2 

 

obraz procesu wyjść 

offset 
nazwa bajtu 

uwaga 
starszy bajt młodszy bajt 

0 - C0 bajt sterujący licznika 1 

1 D1 D0 wartość nastawy licznika 1 

2 - C1 bajt sterujący licznika 2 

3 D3 D2 wartość nastawy licznika 2 
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13.2.5.2 Moduły z regulacją szerokości impulsu 

750-511, (i wszystkie warianty /xxx-xxx) 

Moduły z regulacją szerokości impulsu zajmują łącznie 6 bajtów danych 

użytkowych w obszarze wejść i wyjść obrazu procesu: 4 bajty danych oraz dwa 

dodatkowe bajty sterujące/statusu. Przy tym zajęte są zawsze 4 słowa w obrazie 

procesu (z wyrównaniem do pełnych słów). 

Tabela 347: Moduły z regulacją szerokości impulsu 750-511, /xxx-xxx 

obraz procesu wejść i wyjść 

offset 
nazwa bajtu 

uwaga 
starszy bajt młodszy bajt 

0 - C0/S0 bajt sterujący/statusu kanału 1 

1 D1 D0 wartość danych z kanału 1 

2 - C1/S1 bajt sterujący/statusu kanału 2 

3 D3 D2 wartość danych z kanału 2 

 

 

13.2.5.3 Interfejsy szeregowe z alternatywnym formatem danych 

750-650, (i warianty /000-002, -004, -006, -009, -010, -011, -012, -013), 

750-651, (i warianty /000-001, -002, -003), 

750-653, (i warianty /000-002, -007), 

753-650, -653 

 

Wskazówka 

 

Obraz procesu wariantów /003-000 zależy od sparametryzowanego 

trybu pracy! 

W dowolnie parametryzowanych wariantach modułów I/O /003-000 można 

ustawić żądany tryb pracy. Budowa obraz procesu w tym module I/O zależy 

od ustawionego trybu pracy. 

 
 

Moduły interfejsu szeregowego, ustawione na standardowy format danych, 

zajmują łącznie 4 bajty danych użytkowych w obszarze wejść i wyjść obrazu 

procesu: 3 bajty danych oraz jeden dodatkowy bajt sterujący/statusu. Przy tym 

zajęte są zawsze 2 słowa w obrazie procesu (z wyrównaniem do pełnych słów). 

Tabela 348: Interfejsy szeregowe z alternatywnym formatem danych 

obraz procesu wejść i wyjść 

offset 
nazwa bajtu 

uwaga 
starszy bajt młodszy bajt 

0 D0 C/S bajt danych 
bajt sterujący/ 

statusu 

1 D2 D1 bajty danych 
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13.2.5.4 Interfejsy szeregowe ze standardowym formatem danych 

750-650/000-001, -014, -015, -016 

750-653/000-001, -006 

Moduły interfejsu szeregowego, ustawione na standardowy format danych, 

zajmują łącznie 6 bajtów danych użytkowych w obszarze wejść i wyjść obrazu 

procesu: 5 bajtów danych oraz jeden dodatkowy bajt sterujący/statusu. Przy tym 

zajęte są zawsze 3 słowa w obrazie procesu (z wyrównaniem do pełnych słów). 

Tabela 349: Interfejsy szeregowe ze standardowym formatem danych 

obraz procesu wejść i wyjść 

offset 
nazwa bajtu 

uwaga 
starszy bajt młodszy bajt 

0 D0 C/S bajt danych 
bajt sterujący/ 

statusu 

1 D2 D1 
bajty danych 

2 D4 D3 

 

 

13.2.5.5 Moduły wymiany danych 

750-654, (oraz wariant /000-001) 

Moduły wymiany danych zajmują łącznie 4 bajty danych użytkowych w obszarze 

wejść i wyjść obrazu procesu. Przy tym zajęte są zawsze 2 słowa w obrazie 

procesu (z wyrównaniem do pełnych słów). 

Tabela 350: Moduły wymiany danych 

obraz procesu wejść i wyjść 

offset 
nazwa bajtu 

uwaga 
starszy bajt młodszy bajt 

0 D1 D0 
bajty danych 

1 D3 D2 

 

 

13.2.5.6 Moduły I/O interfejsu SSI 

750-630, (i wszystkie warianty) 

 

Wskazówka 

 

Obraz procesu wariantów /003-000 zależy od sparametryzowanego 

trybu pracy! 

W dowolnie parametryzowanych wariantach modułów I/O /003-000 można 

ustawić żądany tryb pracy. Budowa obraz procesu w tym module I/O zależy 

od ustawionego trybu pracy. 

 
 

Moduły I/O interfejsu SSI ze statusem zajmują łącznie 4 bajty danych 

użytkowych w obrazie procesu wejść. Przy tym zajęte są zawsze 2 słowa w 

obrazie procesu (z wyrównaniem do pełnych słów). 
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Tabela 351: Moduły interfejsu SSI z alternatywnym formatem danych 

obraz procesu wejść 

offset 
nazwa bajtu 

uwaga 
starszy bajt młodszy bajt 

0 D1 D0 
bajty danych 

1 D3 D2 

 

 

13.2.5.7 Pomiar odległości i kąta 

750-631/000-004, -010, -011 

Moduł I/O 750-631 zajmuje 5 bajtów w obszarze wejść i 3 bajty w obszarze wyjść 

obrazu procesu. Przy tym zajęte są zawsze 4 słowa w obrazie procesu (z 

wyrównaniem do pełnych słów). 

Tabela 352: Pomiar odległości i kąta 750-631/000-004, --010, -011 

obraz procesu wejść 

offset 
nazwa bajtu 

uwaga 
starszy bajt młodszy bajt 

0 - S nieużywany bajt statusu 

1 D1 D0 słowo licznika 

2 - - nieużywany 

3 D4 D3 słowo latch 

 

obraz procesu wyjść 

offset 
nazwa bajtu 

uwaga 
starszy bajt młodszy bajt 

0 - C bajt sterujący licznika 1 

1 D1 D0 wartość nastawy licznika 1 

2 - - nieużywany 

3 - - nieużywany 

 

 

750-634 

Moduł I/O 750-634 zajmuje 5 bajtów (w trybie pracy pomiar czasu trwania okresu 

6 bajtów) w obszarze wejść i 3 bajty w obszarze wyjść obrazu procesu. Przy tym 

zajęte są zawsze 4 słowa w obrazie procesu (z wyrównaniem do pełnych słów). 
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Tabela 353: Moduł interfejsu enkodera przyrostowego 750-634 

obraz procesu wejść 

offset 
nazwa bajtu 

uwaga 
starszy bajt młodszy bajt 

0 - S nieużywany bajt statusu 

1 D1 D0 słowo licznika 

2 - (D2) *) nieużywany 
(czas trwania 

okresu) 

3 D4 D3 słowo latch 

*) Jeżeli tryb pracy pomiaru czasu trwania okresu jest ustawiony przez bajt sterujący, 

 w D2 jest wraz z D3/D4 czas trwania okresu wyświetlany jako wartość 24-bitowa. 

 

obraz procesu wyjść 

offset 
nazwa bajtu 

uwaga 
starszy bajt młodszy bajt 

0 - C nieużywany bajt sterujący 

1 D1 D0 słowo nastawy licznika 

2 - - 
nieużywany 

3 - - 

 

 

750-637 

Moduł interfejsu enkodera przyrostowego zajmuje 6 bajtów danych użytkowych 

w obszarze wejść i wyjść obrazu procesu: 4 bajty danych i dwa dodatkowe bajty 

sterujące/statusu. Przy tym zajęte są zawsze 4 słowa w obrazie procesu (z 

wyrównaniem do pełnych słów). 

Tabela 354: Moduł interfejsu enkodera przyrostowego 750-637 

obraz procesu wejść i wyjść 

offset 
nazwa bajtu 

uwaga 
starszy bajt młodszy bajt 

0 - C0/S0 bajt sterujący/statusu kanału 1 

1 D1 D0 wartości danych kanału 1 

2 - C1/S1 bajt sterujący/statusu kanału 2 

3 D3 D2 wartości danych kanału 2 
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750-635, 

753-635 

Moduł interfejsu impulsowego zajmuje łącznie 4 bajty danych w obszarze wejść i 

wyjść obrazu procesu: 3 bajty danych oraz dodatkowy bajt sterujący/statusu. Przy 

tym zajęte są zawsze 2 słowa w obrazie procesu (z wyrównaniem do pełnych 

słów). 

Tabela 355: Moduł interfejsu impulsowego 750-635 

obraz procesu wejść i wyjść 

offset 
nazwa bajtu 

uwaga 
starszy bajt młodszy bajt 

0 D0 C0/S0 bajt danych 
bajt 

sterujący/statusu 

1 D2 D1 bajty danych 

 

 

13.2.5.8 Moduł sterowania silnikami prądu stałego 

750-636 

Moduł sterowania silnikami prądu stałego 750-636 udostępnia interfejsowi 

sieciowemu przez 1 kanał logiczny 6 bajtów obrazu procesu wejść i wyjść. 

Wysyłane i odbierane dane o położeniu są zapisywane w 4 bajtach wyjściowych 

(D0 ... D3) i 4 bajtach wejściowych (D0 ... D3). 2 bajty sterujące (C0, C1) i 2 

bajty statusu (S0, S1) służą do sterowania modułem I/O i napędem. Zamiast 

danych o położeniu w obrazie procesu wejść (D0 ... D3) mogą być pokazywane 

rozszerzone informacje o statusie (S2 ... S5). 3 bajty sterujące i statusu dla 

aplikacji (C1 ... C3, S1 ... S3) służą do kontroli przepływu danych. 

Przełączanie pomiędzy wartościami w obrazie procesu a rozszerzonymi bajtami 

statusu w obrazie procesu wejść następuje przez bit 3 (ExtendedInfo_ON) w 

bajcie kontrolnym C1 (C1.3). Za pomocą bitu 3 bajtu statusu S1 (S1.3) kwituje się 

przełączenie. 

Tabela 356: Sterowanie napędem 750-636 

obraz procesu wejść 

offset 
nazwa bajtu 

uwaga 
starszy bajt młodszy bajt 

0 S1 S0 status S1 bajt statusu S0 

1 D1*) / S3**) D0*) / S2**) 

faktyczna 

pozycja*) / 

rozszerzony bajt 

statusu S3**) 

faktyczna 

pozycja(LSB)*) / 

rozszerzony bajt 

statusu S2**) 

2 D3*) / S5**) D2*) / S4**) 

faktyczna 

pozycja (MSB)*) 

/ rozszerzony bajt 

statusu S3**) 

faktyczna 

pozycja*) / 

rozszerzony bajt 

statusu S4**) 

*) ExtendedInfo_ON = ‘0’.  

**) ExtendedInfo_ON = ‘1’. 
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obraz procesu wyjść 

offset 
nazwa bajtu 

uwaga 
starszy bajt młodszy bajt 

0 C1 C0 bajt sterujący C1 bajt sterujący C0 

1 D1 D0 pozycja zadana 
pozycja zadana 

(LSB) 

2 D3 D2 
pozycja zadana 

(MSB) 
pozycja zadana 

 

 

13.2.5.9 Moduł sterowania silnikami krokowymi 

750-670 

Moduł sterowania silnikami krokowymi 422 / 24 V / 20 mA 750-670 udostępnia 

interfejsowi/sterownikowi sieciowemu przez 1 kanał logiczny 12 bajtów obrazu 

procesu wejść i wyjść. 

Wysyłane i odbierane dane są zapisywane w zależności od trybu pracy w 

maksymalnie 7 bajtach wyjściowych (D0 ... D6) i 7 bajtach wejściowych (D0 ... 

D6). Bajt wyjściowy D0 i bajt wejściowy D0 są zarezerwowane i bez funkcji. Bajt 

sterujący i statusu magistrali systemowej (C0, S0) oraz 3 bajty sterujące i statusu 

dla aplikacji (C1 ... C3, S1 ... S3) służą do kontroli przepływu danych. 

Przełączanie między obydwoma obrazami procesu następuje przy pomocy bitu 5 

w bajcie kontrolnym C0 (C0.5). Za pomocą bitu 5 bajtu statusu S0 (S0.5) kwituje 

się włączenie mailboxa. 

 
 

Tabela 357: Moduł sterowania silnikami krokowymi RS 422 / 24 V / 20 mA 750-670 

obraz procesu wejść 

offset 
nazwa bajtu 

uwaga 
starszy bajt młodszy bajt 

0 zarezerwowany S0 zarezerwowany bajt statusu S0 

1 D1 D0 
wartości w obrazie procesu*) / 

mailbox**) 
2 D3 D2 

3 D5 D4 

4 S3 D6 bajt statusu S3 

wartości w 

obrazie procesu*) 

/ 

zarezerwowane**

) 

5 S1 S2 bajt statusu S1 bajt statusu S2 

*) cykliczny obraz procesu (mailbox wyłączony).  

**) obraz procesu mailboxa (mailbox włączony) 
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obraz procesu wyjść 

offset 
nazwa bajtu 

uwaga 
starszy bajt młodszy bajt 

0 zarezerwowany C0 zarezerwowany bajt kontrolny C0 

1 D1 D0 
wartości w obrazie procesu*) / 

mailbox**) 
2 D3 D2 

3 D5 D4 

4 C3 D6 bajt kontrolny C3 

wartości w 

obrazie procesu*) 

/ 

zarezerwowane**

) 

5 C1 C2 bajt kontrolny C1 bajt kontrolny C2 

*) cykliczny obraz procesu (mailbox wyłączony).  

**) obraz procesu mailboxa (mailbox włączony) 

 

 

13.2.5.10 Moduł zegara czasu rzeczywistego (RTC) 

750-640 

Moduł zegara czasu rzeczywistego (RTC) zajmuje łącznie 6 bajtów danych 

użytkowych w obszarze wejść i wyjść obrazu procesu: 4 bajty danych oraz 

dodatkowy bajt sterujący/statusu i jeden bajt polecenia (ID). Przy tym zajęte są 

zawsze 3 słowa w obrazie procesu (z wyrównaniem do pełnych słów). 

Tabela 358: Moduł zegara czasu rzeczywistego (RTC) 750-640 

obraz procesu wejść i wyjść 

offset 
nazwa bajtu 

uwaga 
starszy bajt młodszy bajt 

0 ID C/S bajt polecenia 
bajt 

sterujący/statusu 

1 D1 D0 
bajty danych 

2 D3 D2 

 

 

13.2.5.11 Moduł mastera DALI/DSI 

750-641 

Moduł mastera DALI / DSI zajmuje łącznie 6 bajtów danych w obszarze wejść i 

wyjść obrazu procesu: 5 bajtów danych oraz dodatkowy bajt sterujący/statusu. 

Przy tym zajęte są zawsze 3 słowa w obrazie procesu (z wyrównaniem do pełnych 

słów). 
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Tabela 359: Moduł mastera DALI / DSI 750-641 

obraz procesu wejść 

offset 
nazwa bajtu 

uwaga 
starszy bajt młodszy bajt 

0 D0 S odpowiedź DALI bajt statusu 

1 D2 D1 wiadomość 3 adres DALI 

2 D4 D3 wiadomość 1 wiadomość 2 

 

obraz procesu wyjść 

offset 
nazwa bajtu 

uwaga 
starszy bajt młodszy bajt 

0 D0 C 

polecenie DALI, 

wartość ściemnienia 

DSI 

bajt sterujący 

1 D2 D1 parametr 2 adres DALI 

2 D4 D3 rozszerzenie polecenia parametr 1 

 

 

13.2.5.12 Odbiornik radiowy EnOcean 

750-642 

Moduł odbiornika radiowego EnOcean zajmuje łącznie 4 bajty danych 

użytkowych w obszarze wejść i wyjść obrazu procesu: 3 bajty danych oraz jeden 

dodatkowy bajt sterujący/statusu. 3 bajty danych wyjść nie są jednak używane. 

Przy tym zajęte są zawsze 2 słowa w obrazie procesu (z wyrównaniem do pełnych 

słów). 

Tabela 360: Odbiornik radiowy EnOcean 750-642 

obraz procesu wejść 

offset 
nazwa bajtu 

uwaga 
starszy bajt młodszy bajt 

0 D0 S bajt danych bajt statusu 

1 D2 D1 bajty danych 

 

obraz procesu wyjść 

offset 
nazwa bajtu 

uwaga 
starszy bajt młodszy bajt 

0 - C nieużywany bajt sterujący 

1 - - nieużywany 

 

 

13.2.5.13 Moduł mastera MP-Bus 

750-643 

Moduł mastera MP-Bus zajmuje łącznie 8 bajtów danych użytkowych w obszarze 

wejść i wyjść obrazu procesu: 6 bajtów danych i dwa dodatkowe bajty 

sterujące/statusu. Przy tym zajęte są zawsze 4 słowa w obrazie procesu (z 

wyrównaniem do pełnych słów). 
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Tabela 361: Moduł mastera MP-Bus 750-643 

obraz procesu wejść i wyjść 

offset 
nazwa bajtu 

uwaga 
starszy bajt młodszy bajt 

0 C1/S1 C0/S0 
rozszerzony bajt 

sterujący/statusu 

bajt 

sterujący/statusu 

1 D1 D0 

bajty danych 2 D3 D2 

3 D5 D4 

 

 

13.2.5.14 Moduł komunikacyjny Bluetooth® 

750-644 

Rozmiar obrazu procesu modułu I/O Bluetooth
®

 można ustawić w zakresie 

standardowych wielkości: 12, 24 lub 48 bajtów.  

Składa się on z bajtu sterującego (wejście) lub bajtu statusu (wyjście), pustego 

bajtu, gotowego do przeniesienia mailboxa o wielkości 6, 12 lub 18 bajtów (tryb 

2) i wartości w obrazie procesu Bluetooth
®

 o rozmiarze od 4 do 46 bajtów. 

Moduł I/O Bluetooth
®

 zajmuje więc po 12 do maksymalnie 48 bajtów w obrazie 

procesu, przy czym rozmiary obrazu procesu wejść i wyjść są ze sobą zawsze 

zgodne. 

Pierwszy bajt zawiera bajt sterujący/statusu, drugi bajt jest pusty.  

Jeżeli mailbox jest ukryty, następują po nich wartości w obrazie procesu. Jeżeli 

mailbox jest widoczny, w zależności od jego wielkości przenoszonych jest 6, 12 

lub 18 bajtow danych procesu mailboxa. Bajty na obszarze za pokazywanym 

opcjonalnie mailboxem zawierają z reguły wartości w obrazie procesu. Budowa 

wewnętrzna danych procesu Bluetooth
®

 jest opisana w dokumentacji modułu 

komunikacyjnego Bluetooth
® 

 750-644. 

Nastawy rozmiarów mailboxa i obrazu procesu wprowadza się za pomocą 

narzędzia do uruchamiania - WAGO-I/O-CHECK. 

 
 

Tabela 362: Moduł komunikacyjny Bluetooth
®
 750-644 

obraz procesu wejść i wyjść 

offset 
nazwa bajtu 

uwaga 
starszy bajt młodszy bajt 

0 - C0/S0 nieużywany 
bajt sterujący/ 

bajt statusu 

1 D1 D0 

mailbox (0, 3, 6 lub 9 słów) oraz 

wartości w obrazie procesu (2-23 

słowa) 

2 D3 D2 

3 D5 D4 

... ... ... 

maks. 

23 
D45 D44 
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13.2.5.15 Moduł pomiaru wibracji VIB I/O 

750-645 

Moduł pomiaru wibracji VIB I/O zajmuje łącznie 12 bajtów danych użytkowych 

w obszarze wejść i wyjść obrazu procesu: 8 bajtów danych i cztery dodatkowe 

bajty sterujące/statusu. Przy tym zajęte jest zawsze 8 słów w obrazie procesu (z 

wyrównaniem do pełnych słów). 

Tabela 363: Moduł pomiaru wibracji VIB I/O 750-645 

obraz procesu wejść i wyjść 

offset 
nazwa bajtu 

uwaga 
starszy bajt młodszy bajt 

0 - C0/S0 nieużywany 
bajt sterujący/statusu 

(log. kanał 1, wejście czujnika 1) 

1 D1 D0 
bajty danych 

(log. kanał 1, wejście czujnika 1) 

2 - C1/S1 nieużywany 
bajt sterujący/statusu 

(log. kanał 2, wejście czujnika 2) 

3 D3 D2 
bajty danych 

(log. kanał 2, wejście czujnika 2) 

4 - C2/S2 nieużywany 
bajt sterujący/statusu 

(log. kanał 3, wejście czujnika 3) 

5 D5 D4 
bajty danych 

(log. kanał 3, wejście czujnika 3) 

6 - C3/S3 nieużywany 
bajt sterujący/statusu 

(log. kanał 4, wejście czujnika 4) 

7 D7 D6 
bajty danych 

(log. kanał 4, wejście czujnika 4) 

 

Pos: 119.17 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Prozessabbil d M apping/ETHER NET -  EtherNet/IP - MOD BU S/TC P/PA ETH ERNET - 753-646 KN X/EIB (750- 830, -842, -849) @ 5\mod_1253540550198_6.doc @ 41888 @ 4 @ 1 
 

13.2.5.16 Moduł KNX / EIB / TP1 

753-646 

Moduł KNX / EIB / TP1 pracuje w trybie rutera oraz urządzenia z łącznie 24 

bajtami danych użytkowych w obszarze wejść i wyjść obrazu procesu, 20 bajtami 

danych i 1 dodatkowym bajtem sterującym/statusu. Dodatkowe bajty S1 lub C1 są 

przenoszone jako bajty danych, lecz stosowane jako rozszerzone bajty statusu i 

sterujące. Kod operacji służy jako polecenie zapisu i odczytu danych lub jako 

wyzwalacz określonych funkcji modułu KNX/EIB/TP1. Zajętych jest zawsze 12 

słów w obrazie procesu (z wyrównaniem do pełnych słów). W trybie rutera nie 

jest możliwy dostęp do obrazu procesu. Telegramy przekazuje się tylko w 

tunelach. 

W trybie urządzenia dostęp do danych KNX możliwy jest przez specjalne bloki 

funkcyjne aplikacji IEC. Konieczna jest konfiguracja przy użyciu 

oprogramowania Engineering-Tool-Software (ETS) dla KNX. 
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Tabela 364: Moduł KNX/EIB/TP1 753-646 

obraz procesu wejść 

offset 
nazwa bajtu 

uwaga 
starszy bajt młodszy bajt 

0 - S0 nieużywany bajt statusu 

1 S1 OP rozszerzony bajt statusu kod operacji 

2 D1 D0 bajt danych 1 bajt danych 0 

3 D3 D2 bajt danych 3 bajt danych 2 

4 D5 D4 bajt danych 5 bajt danych 4 

5 D7 D6 bajt danych 7 bajt danych 6 

6 D9 D8 bajt danych 9 bajt danych 8 

7 D11 D10 bajt danych 11 bajt danych 10 

8 D13 D12 bajt danych 13 bajt danych 12 

9 D15 D14 bajt danych 15 bajt danych 14 

10 D17 D16 bajt danych 17 bajt danych 16 

11 D19 D18 bajt danych 19 bajt danych 18 

 

obraz procesu wyjść 

offset 
nazwa bajtu 

uwaga 
starszy bajt młodszy bajt 

0 - C0 nieużywany bajt sterujący 

1 C1 OP rozszerzony bajt sterujący kod operacji 

2 D1 D0 bajt danych 1 bajt danych 0 

3 D3 D2 bajt danych 3 bajt danych 2 

4 D5 D4 bajt danych 5 bajt danych 4 

5 D7 D6 bajt danych 7 bajt danych 6 

6 D9 D8 bajt danych 9 bajt danych 8 

7 D11 D10 bajt danych 11 bajt danych 10 

8 D13 D12 bajt danych 13 bajt danych 12 

9 D15 D14 bajt danych 15 bajt danych 14 

10 D17 D16 bajt danych 17 bajt danych 16 

11 D19 D18 bajt danych 19 bajt danych 18 
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13.2.5.17 Moduł mastera AS-Interface 

750-655 

Długość obrazu procesu modułu mastera AS-Interface można ustawiać w 

ustalonych rozmiarach, wynoszących 12, 20, 24, 32, 40 lub 48 bajtów. Składa się 

on z bajtu kontrolnego lub bajtu statusu, mailboxa o wielkości 0, 6, 10, 12 lub 18 

bajtów i wartości w obrazie procesu interfejsu AS o rozmiarze od 0 do 32 bajtów. 

Moduł mastera AS-Interface zajmuje od 6 do maksymalnie 24 słów w obrazie 

procesu (z wyrównaniem do pełnych słów). 

Pierwsze słowo wejściowe lub wyjściowe zawiera bajt statusu lub kontrolny oraz 

pusty bajt.  

Potem - przy wyświetlanym przez cały czas mailboxie (tryb 1) - następują słowa z 

danymi mailboxa.  
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Jeżeli mailbox jest zawieszany (tryb 2), słowa te zawierają dane mailboxa i 

wartości procesu.  

Pozostałe słowa zawierają resztę danych procesowych. 

Nastawy rozmiarów mailboxa i obrazu procesu wprowadza się za pomocą 

narzędzia do uruchamiania - WAGO-I/O-CHECK. 

 
 

Tabela 365: Moduł mastera AS-Interface 750-655 

obraz procesu wejść i wyjść 

offset 
nazwa bajtu 

uwaga 
starszy bajt młodszy bajt 

0 - C0/S0 nieużywany 
bajt 

sterujący/statusu 

1 D1 D0 

mailbox (0, 3, 5, 6 lub 9 słów)  

oraz wartości w obrazie procesu  

(0-16 słów) 

2 D3 D2 

3 D5 D4 

... ... ... 

maks. 

23 
D45 D44 
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13.2.6 Moduły systemowe 
 

13.2.6.1 Moduły systemowe z diagnostyką 

750-610, -611 

Moduły zasilające 750-610 i -611 z diagnostyką dostarczają 2 bity danych 

diagnostycznych, w celu do monitorowania zasilania. 

Tabela 366: Moduły systemowe z diagnostyką 750-610, -611 

obraz procesu wejść 

bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 

      

bit 

diagnostyki 

S 2 

bezpiecznik 

bit 

diagnostyki 

S 1 

napięcie 

 
 
Pos : 119.19 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Prozessabbil d M apping/ETHER NET -  EtherNet/IP - MOD BU S/TC P/PA ETH ERNET - MOD BUS TCP Teil 3 Binäre Pl atzhal ter kl emmen - l etz te Kl emme @ 8\mod_1279182270905_6.doc  @ 60018 @ 4 @ 1  
 

13.2.6.2 Moduły rezerwujące wyjścia dwustanowe 

750-622 

Moduły rezerwujące wyjścia dwustanowe 750-622 zachowują się jak 2-kanałowe 

moduły wejść lub wyjść dwustanowych i w zależności od wybranej nastawy na 

kanał zajmują 1, 2, 3 lub 4 bity. 

Przy tym zajętych jest odpowiednio 2, 4, 6 lub 8 bitów w obrazie procesu wejść 

lub wyjść. 

Tabela 367: Moduły rezerwujące wyjścia dwustanowe 750-622 (zachowanie jak 2 DI)  

obraz procesu wejść lub wyjść 

bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 

bit danych 

DI 8 

bit danych 

DI 7 

bit danych 

DI 6 

bit danych 

DI 5 

bit danych 

DI 4 

bit danych 

DI 3 

bit danych 

DI 2 

bit danych 

DI 1 

 

 

 

Pos: 120 /Dokumentati on allgemei n/Gli ederungsel emente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 121.1 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Pr ozessabbild M appi ng/ETH ERNET - EtherNet/IP - M ODBU S/TC P/PA ETH ERN ET - EtherN et/ IP Einl eitung Prozessdatenaufbau ( 750-841, C ontroller) @ 5\mod_1253541573440_6.doc @ 41895 @ 2 @ 1  
 

13.3 Budowa wartości w obrazie procesu dla EtherNet/IP 

Budowa wartości w obrazie procesu jest w niektórych modułach I/O lub ich 

wariantach specyficzna dla sieci obiektowej. 

W sterowniku sieciowym z EtherNet/IP obraz procesu jest zbudowany ze słów (z 

wyrównaniem do pełnych słów). Wewnętrzne przedstawienie danych, większych 

niż jeden bajt, odbywa się w formacie Intel. 

Poniżej dla wszystkich modułów I/O WAGO-I/O-SYSTEM 750 i 753 opisano 

specyficzne dla sieci obiektowej przedstawienie w obrazie procesu sterownika 

sieciowego z EtherNet/IP oraz zaprezentowano budowę wartości w obrazie 

procesu. 

Dla obrazu procesu PFC sterownika budowa wartości w obrazie procesu jest 

identyczna. 

 
Pos : 121.2 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Pr ozessabbild M appi ng/ETH ERNET - EtherNet/IP - M ODBU S/TC P/PA ETH ERN ET- Digital e Kl emmen EtherN et/IP (750- 341/841/881) @ 5\mod_1253544395769_6.doc  @ 41918 @ 344444443444444444 @ 1  
 

UWAGA 

 

Uszkodzenie urządzenia w następstwie błędnego adresowania! 

W celu uniknięcia uszkodzeń urządzenia na obiekcie, spowodowanego złym 

zaadresowaniem modułu I/O, trzeba uwzględnić dane procesowe wszystkich 

poprzedzających modułów I/O, zorientowanych bajtowo lub bitowo. 
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13.3.1 Moduły wejść dwustanowych 

Moduły wejść dwustanowych dostarczają jako wartości w obrazie procesu po 

jednym bicie na kanał, informuje on o stanie sygnału tego kanału. Bity te są 

mapowane w obrazie procesu wejść. 

Poszczególne dwustanowe moduły I/O składają się z dodatkowego bitu 

diagnostycznego na kanał w obrazie procesu wejść. Bit diagnostyczny służy do 

analizy błędu, który wystąpił, np. przerwania przewodu i/lub zwarcia.  

Jeżeli w węźle podłączone są również moduły wejść analogowych, dane 

dwustanowe są zawsze zestawiane w bajty i umieszczane za analogowymi danymi 

wejściowymi w obrazie procesu wejść. 

Dla każdego 8 bitu jest przydzielany jeden subindeks 

Każdy kanał wejściowy zajmuje w Discrete Input Point Object (klasa 0x65) jedną 

instancję. 

 

13.3.1.1 1-kanałowe moduły wejść dwustanowych z diagnostyką 

750-435 

Tabela 368: 1-kanałowe moduły wejść dwustanowych z diagnostyką 

obraz procesu wejść 

bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 

   

   

bit 

diagnostyki 

S 1 

bit danych 

DI 1 

Moduły wejść zajmują w klasie (0x65) 2 instancje. 

 
 

13.3.1.2 2-kanałowe moduły wejść dwustanowych 

750-400, -401, -405, -406, -410, -411, -412, -427, -438, (i wszystkie warianty), 

753-400, -401, -405, -406, -410, -411, -412, -427 

Tabela 369: 2-kanałowe moduły wejść dwustanowych 

obraz procesu wejść 

bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 

   

   

bit danych 

DI 2 

kanał 2 

bit danych 

DI 1 

kanał 1 

Moduły wejść zajmują w klasie (0x65) 2 instancje. 
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13.3.1.3 2-kanałowe moduły wejść dwustanowych z diagnostyką 

750-419, -421, -424, -425 

753-421, -424, -425 

Tabela 370: 2-kanałowe moduły wejść dwustanowych z diagnostyką 

obraz procesu wejść 

bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 

   

 

bit diagno-

styki S 2 

kanał 2 

bit diagno-

styki S 1 

kanał 1 

bit danych 

DI 2 

kanał 2 

bit danych 

DI 1 

kanał 1 

Moduły wejść zajmują w klasie (0x65) 4 instancje. 

 
 
 

13.3.1.4 2-kanałowe moduły wejść dwustanowych z diagnostyką i danymi 
wyjściowymi 

750-418 

753-418 

Moduł wejść dwustanowych 750-418, 753-418 oprócz danych w obrazie procesu 

wejść dostarcza 4 bity danych przedstawianych w obrazie procesu wyjść. 

Tabela 371: 2-kanałowe moduły wejść dwustanowych z diagnostyką i danymi wyjściowymi 

obraz procesu wejść 

bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 

   

 

bit diagno-

styki S 2 

kanał 2 

bit diagno-

styki S 1 

kanał 1 

bit danych 

DI 2 

kanał 2 

bit danych 

DI 1 

kanał 1 

Moduły wejść zajmują w klasie (0x65) 4 instancje. 

 

obraz procesu wyjść 

bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 

   

 

bit  

kwitujący Q 

2 

kanał 2 

bit 

kwitujący 

Q 1 

kanał 1 

0 0 

Moduły wejść zajmują w klasie (0x66) 4 instancje. 

 
 

13.3.1.5 4-kanałowe moduły wejść dwustanowych 

750-402, -403, -408, -409, -414, -415, -422, -423, -428, -432, -433, -1420, -1421,  

   -1422 

753-402, -403, -408, -409, -415, -422, -423, -428, -432, -433, -440 

Tabela 372: 4-kanałowe moduły wejść dwustanowych 

obraz procesu wejść 

bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 

   

 

bit danych 

DI 4 

kanał 4 

bit danych 

DI 3 

kanał 3 

bit danych 

DI 2 

kanał 2 

bit danych 

DI 1 

kanał 1 

Moduły wejść zajmują w klasie (0x65) 4 instancje. 
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13.3.1.6 8-kanałowe moduły wejść dwustanowych 

750-430, -431, -436, -437, -1415, -1416, -1417 

753-430, -431, -434 

Tabela 373: 8-kanałowe moduły wejść dwustanowych 

obraz procesu wejść 

bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 

bit danych 

DI 8 

kanał 8 

bit danych 

DI 7 

kanał 7 

bit danych 

DI 6 

kanał 6 

bit danych 

DI 5 

kanał 5 

bit danych 

DI 4 

kanał 4 

bit danych 

DI 3 

kanał 3 

bit danych 

DI 2 

kanał 2 

bit danych 

DI 1 

kanał 1 

Moduły wejść zajmują w klasie (0x65) 8 instancji. 

13.3.1.7 16-kanałowe moduły wejść dwustanowych 

750-1400, -1402, -1405, -1406, -1407 

Tabela 374: 16-kanałowe moduły wejść dwustanowych 

obraz procesu wejść 

bit 15 bit 14 bit 13 bit 12 bit 11 bit 10 bit 9 bit 8 bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 

bit  

da-

nych 

DI 16 

kanał 

16 

bit 

da-

nych 

DI 15 

kanał 

15 

bit 

da-

nych 

DI 14 

kanał 

14 

bit 

da-

nych 

DI 13 

kanał 

13 

bit 

da-

nych 

DI 12 

kanał 

12 

bit 

da-

nych 

DI 11 

kanał 

11 

bit  

da-

nych 

DI 10 

kanał 

10 

bit 

da-

nych 

DI 9 

kanał 

9 

bit 

da-

nych 

DI 8 

kanał 

8 

bit 

da-

nych 

DI 7 

kanał 

7 

bit 

da-

nych 

DI 6 

kanał 

6 

bit 

da-

nych 

DI 5 

kanał 

5 

bit 

da-

nych 

DI 4 

kanał 

4 

bit 

da-

nych 

DI 3 

kanał 

3 

bit 

da-

nych 

DI 2 

kanał 

2 

bit 

da-

nych 

DI 1 

kanał 

1 

 

 



WAGO-I/O-SYSTEM 750  377 

750-880, 750-880/025-000, 750-880/025-001 Programmierbarer Feldbuscontroller ETHERNET   

Podręcznik 

wersjaVersion 1.0.3   

13.3.2 Moduły wyjść dwustanowych 

Moduły wyjść dwustanowych wykorzystują po jednym bicie na kanał, sterującym 

stanem tego kanału. Bity te są mapowane w obrazie procesu wyjść. 

Poszczególne dwustanowe moduły I/O składają się z dodatkowego bitu 

diagnostycznego na kanał w obrazie procesu wejść. Bit diagnostyczny służy do 

analizy błędu, który wystąpił, np. przerwania przewodu i/lub zwarcia. W 

przypadku niektórych modułów I/O muszą zostać zanalizowane dodatkowo bity 

danych, przy ustawionym bicie diagnostycznym. 

Jeżeli w węźle podłączone są również moduły wyjść analogowych, dane 

dwustanowe są zawsze zestawiane w bajty i umieszczane w obrazie procesu wejść 

za danymi z modułów analogowych.  

Dla każdego 8 bitu jest przydzielany jeden subindeks. 

Każdy kanał wyjściowy zajmuje w Discrete Output Point Object (klasa 0x66) 

jedną instancję. 

 

13.3.2.1 1-kanałowe moduły wyjść dwustanowych z danymi wejść 

750-523 

Moduły wyjść dwustanowych, oprócz wartości bitowych w obrazie procesu 

wyjść, dostarczają 1 bit danych przedstawianych w obrazie procesu wejść. Ten bit 

statusu wskazuje "tryb ręczny". 

Tabela 375: 1-kanałowe moduły wyjść dwustanowych z danymi wejść  

obraz procesu wejść 

bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 

      nieużywany 

bit statusu 

“tryb 

ręczny“ 

Moduły wyjść zajmują w klasie (0x65) 2 instancje. 

obraz procesu wyjść 

bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 

      nieużywany 

steruje 

DO 1 

kanał 1 

Moduły wyjść zajmują w klasie (0x66) 2 instancje. 

 
 



378  WAGO-I/O-SYSTEM 750 

  750-880, 750-880/025-000, 750-880/025-001 Programmierbarer Feldbuscontroller ETHERNET 

 Podręcznik 

 wersjaVersion 1.0.3  

13.3.2.2 2-kanałowe moduły wyjść dwustanowych 

750-501, -502, -509, -512, -513, -514, -517, -535, (i wszystkie warianty), 

753-501, -502, -509, -512, -513, -514, -517 

Tabela 376: 2-kanałowe moduły wyjść dwustanowych 

obraz procesu wyjść 

bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 

      

steruje 

DO 2 

kanał 2 

steruje 

DO 1 

kanał 1 

Moduły wyjść zajmują w klasie (0x66) 2 instancje. 

 
 

13.3.2.3 2-kanałowe moduły wyjść dwustanowych z diagnostyką i danymi 
wejść 

750-507 (-508), -522, 

753-507 

Moduły wyjść dwustanowych, oprócz 2 bitów wartości w obrazie procesu wyjść, 

dostarczają 2 bity danych przedstawianych w obrazie procesu wejść. Są to 

przyporządkowane do kanałów bity diagnostyczne, pokazujące przeciążenie, 

zwarcie lub przerwanie przewodu. 

Tabela 377: 2-kanałowe moduły wyjść dwustanowych z diagnostyką i danymi wejść 

obraz procesu wejść 

bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 

      

bit diagno-

styczny 

S 2 

kanał 2 

bit diagno-

styczny 

S 1 

kanał 1 

Moduły wyjść zajmują w klasie (0x65) 2 instancje. 

 

obraz procesu wyjść 

bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 

      

steruje 

DO 2 

kanał 2 

steruje 

DO 1 

kanał 1 

Moduły wyjść zajmują w klasie (0x66) 2 instancje. 

 

750-506, 

753-506 

Moduły wyjść dwustanowych, oprócz 4 bitów wartości w obrazie procesu wyjść, 

dostarczają 4 bity danych przedstawianych w obrazie procesu wejść. Są to 

przyporządkowane do kanałów bity diagnostyczne, pokazujące za pomocą 2-

bitowego kodu błędów przeciążenie, zwarcie lub przerwanie przewodu. 
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Tabela 378: 2-kanałowe moduły wyjść dwustanowych z diagnostyką i danymi wejść 75x-506 

obraz procesu wejść 

bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 

    

bit diagno-

styczny 

S 3 

kanał 2 

bit diagno-

styczny 

S 2 

kanał 2 

bit diagno-

styczny 

S 1 

kanał 1 

bit diagno-

styczny 

S 0 

kanał 1 

bit diagnostyczny S1/S0, S3/S2: = ‘00’ normalna praca 

bit diagnostyczny S1/S0, S3/S2: = ‘01’ nie jest podłączone obciążenie/zwarcie do +24 V 

bit diagnostyczny S1/S0, S3/S2: = ‘10’ zwarcie do GND/przeciążenie 

Moduły wyjść zajmują w klasie (0x65) 4 instancje. 

 

obraz procesu wyjść 

bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 

    nieużywany nieużywany 

steruje 

DO 2 

kanał 2 

steruje 

DO 1 

kanał 1 

Moduły wyjść zajmują w klasie (0x66) 4 instancje. 

 
 

13.3.2.4 4-kanałowe moduły wyjść dwustanowych 

750-504, -516, -519, -531, 

753-504, -516, -531, -540 

Tabela 379: 4-kanałowe moduły wyjść dwustanowych 

obraz procesu wyjść 

bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 

    

steruje 

DO 4 

kanał 4 

steruje 

DO 3 

kanał 3 

steruje 

DO 2 

kanał 2 

steruje 

DO 1 

kanał 1 

Moduły wyjść zajmują w klasie (0x66) 4 instancje. 
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13.3.2.5 4-kanałowe moduły wyjść dwustanowych z diagnostyką i danymi 
wejść 

750-532 

Moduły wyjść dwustanowych, oprócz 4 bitów wartości w obrazie procesu wyjść, 

dostarczają 4 bity danych przedstawianych w obrazie procesu wejść. Są to 

przyporządkowane do kanałów bity diagnostyczne, pokazujące przeciążenie, 

zwarcie lub przerwanie przewodu. 

Tabela 380: 4-kanałowe moduły wyjść dwustanowych z diagnostyką i danymi wejść 

obraz procesu wejść 

bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 

    

bit diagno-

styczny 

S 4 

kanał 4 

bit diagno-

styczny 

S 3 

kanał 3 

bit diagno-

styczny 

S 2 

kanał 2 

bit diagno-

styczny 

S 1 

kanał 1 

bit diagnostyczny S = ‘0’ brak błędu 

bit diagnostyczny S = ‘1’ przerwanie przewodu, zwarcie lub przeciążenie 

Moduły wyjść zajmują w klasie (0x65) 4 instancje. 

 

obraz procesu wyjść 

bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 

    

steruje 

DO 4 

kanał 4 

steruje 

DO 3 

kanał 3 

steruje 

DO 2 

kanał 2 

steruje 

DO 1 

kanał 1 

Moduły wyjść zajmują w klasie (0x66) 4 instancje. 

 
 

13.3.2.6 8-kanałowe moduły wyjść dwustanowych 

750-530, -536, -1515, -1516 

753-530, -534 

Tabela 381: 8-kanałowe moduły wyjść dwustanowych 

obraz procesu wyjść 

bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 

steruje 

DO 8 

kanał 8 

steruje 

DO 7 

kanał 7 

steruje 

DO 6 

kanał 6 

steruje 

DO 5 

kanał 5 

steruje 

DO 4 

kanał 4 

steruje 

DO 3 

kanał 3 

steruje 

DO 2 

kanał 2 

steruje 

DO 1 

kanał 1 

Moduły wyjść zajmują w klasie (0x66) 8 instancji. 
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13.3.2.7 8-kanałowe moduły wyjść dwustanowych z diagnostyką i danymi 
wejść 

750-537 

Moduły wyjść dwustanowych, oprócz 8 bitów wartości w obrazie procesu wyjść, 

dostarczają 8 bitów danych przedstawianych w obrazie procesu wejść. Są to 

przyporządkowane do kanałów bity diagnostyczne, pokazujące przeciążenie, 

zwarcie lub przerwanie przewodu. 

Tabela 382: 8-kanałowe moduły wyjść dwustanowych z diagnostyką i danymi wejść 

obraz procesu wejść 

bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 

bit diagno-

styczny 

S 8 

kanał 8 

bit diagno-

styczny 

S 7 

kanał 7 

bit diagno-

styczny 

S 6 

kanał 6 

bit diagno-

styczny 

S 5 

kanał 5 

bit diagno-

styczny 

S 4 

kanał 4 

bit diagno-

styczny 

S 3 

kanał 3 

bit diagno-

styczny 

S 2 

kanał 2 

bit diagno-

styczny 

S 1 

kanał 1 

bit diagnostyczny S = ‘0’ brak błędu 

bit diagnostyczny S = ‘1’ przerwanie przewodu, zwarcie lub przeciążenie 

Moduły wyjść zajmują w klasie (0x65) 8 instancji. 

obraz procesu wyjść 

bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 

steruje 

DO 8 

kanał 8 

steruje 

DO 7 

kanał 7 

steruje 

DO 6 

kanał 6 

steruje 

DO 5 

kanał 5 

steruje 

DO 4 

kanał 4 

steruje 

DO 3 

kanał 3 

steruje 

DO 2 

kanał 2 

steruje 

DO 1 

kanał 1 

Moduły wyjść zajmują w klasie (0x66) 8 instancji. 

13.3.2.8 16-kanałowe moduły wyjść dwustanowych 

 750-1500, -1501, -1504, -1505 

Tabela 383: 16-kanałowe moduły wyjść dwustanowych 

obraz procesu wyjść 

bit 15 bit 14 bit 13 bit 12 bit 11 bit 10 bit 9 bit 8 bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 

steruje 

DO 16 
kanał 

16 

steruje 

DO 15 
kanał 

15 

steruje 

DO 14 
kanał 

14 

steruje 

DO 13 
kanał 

13 

steruje 

DO 12 
kanał 

12 

steruje 

DO 11 
kanał 

11 

steruje 

DO 10 
kanał 

10 

steruje 

DO 9 
kanał  

9 

steruje 

DO 8 
kanał  

8 

steruje 

DO 7 
kanał  

7 

steruje 

DO 6 
kanał  

6 

steruje 

DO 5 
kanał  

5 

steruje 

DO 4 
kanał  

4 

steruje 

DO 3 
kanał  

3 

steruje 

DO 2 
kanał  

2 

steruje 

DO 1 
kanał  

1 

Moduły wyjść zajmują w klasie (0x66) 16 instancji. 
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13.3.2.9 8-kanałowe moduły wejść/wyjść dwustanowych 

750-1502, -1506 

Tabela 384: 8-kanałowe moduły wejść/wyjść dwustanowych 

obraz procesu wejść 

bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 

bit danych 

DI 8 

kanał 8 

bit danych 

DI 7 

kanał 7 

bit danych 

DI 6 

kanał 6 

bit danych 

DI 5 

kanał 5 

bit danych 

DI 4 

kanał 4 

bit danych 

DI 3 

kanał 3 

bit danych 

DI 2 

kanał 2 

bit danych 

DI 1 

kanał 1 

Moduły wejść/wyjść zajmują w klasie (0x65) 8 instancji. 

obraz procesu wyjść 

bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 

steruje 

DO 8 

kanał 8 

steruje 

DO 7 

kanał 7 

steruje 

DO 6 

kanał 6 

steruje 

DO 5 

kanał 5 

steruje 

DO 4 

kanał 4 

steruje 

DO 3 

kanał 3 

steruje 

DO 2 

kanał 2 

steruje 

DO 1 

kanał 1 

Moduły wejść/wyjść zajmują w klasie (0x66) 8 instancji. 
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13.3.3 Moduły wejść analogowych 

Moduły wejść analogowych dostarczają na kanał 16 bitów wartości pomiarowych 

oraz 8 bitów sterujących/statusu. 

EtherNet/IP nie ma jednak dostępu do 8 bitów sterujących/statusu. 

W obrazie procesu wejść dla sieci obiektowej dla interfejsu/sterownika 

sieciowego z EtherNet/IP są więc mapowane tylko 16-bitowe wartości pomiarowe 

na kanał jako słowa (word) w formacie Intel. 

Jeżeli w węźle podłączone są również moduły wejść dwustanowych, analogowe 

dane wejściowe są zawsze przedstawiane przed dwustanowymi danymi 

wejściowymi w obrazie procesu wejść. 

Każdy kanał wejściowy zajmuje w Analog Input Point Object (klasa 0x67) jedną 

instancję. 

 

Informacja 

 

Informacje na temat budowy bajtu sterującego/statusu 

Informacje na temat specjalnej budowy bajtu sterującego/statusu znajdują 

się w opisie modułów I/O. Podręcznik z opisem każdego modułu I/O znajdą 

Państwo na stronie internetowej WAGO http://www.wago.com. 

 
 

13.3.3.1 1-kanałowe moduły wejść analogowych 

750-491, (i wszystkie warianty) 

Tabela 385: 1-kanałowe moduły wejść analogowych 

obraz procesu wejść 

instancj

a 

nazwa bajtu 
uwaga 

starszy bajt młodszy bajt 

n D1 D0 wartość pomiarowa UD 

n+1 D3 D2 wartość pomiarowa Uref 

Te moduły wejść składają się z 2x2 bajtów i zajmują 2 instancje w klasie (0x67). 

 

http://www.wago.com/
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13.3.3.2 2-kanałowe moduły wejść analogowych 

750-452, -454, -456, -461, -462, -465, -466, -467, -469, -472, -474, -475,  476, -

477, -478, -479, -480, -481, -483, -485, -492, (i wszystkie warianty), 

753-452, -454, -456, -461, -465, -466, -467, -469, -472, -474, -475,  476, -477,  

478, -479, -483, -492, (i wszystkie warianty) 

Tabela 386: 2-kanałowe moduły wejść analogowych 

obraz procesu wejść 

instancj

a 

nazwa bajtu 
uwaga 

starszy bajt młodszy bajt 

n D1 D0 wartość pomiarowa kanał 1 

n+1 D3 D2 wartość pomiarowa kanał 2 

Te moduły wejść składają się z 2x2 bajtów i zajmują 2 instancje w klasie (0x67). 

 

13.3.3.3 4-kanałowe moduły wejść analogowych 

750-453, -455, -457, -459, -460, -468, (i wszystkie warianty), 

753-453, -455, -457, -459 

Tabela 387: 4-kanałowe moduły wejść analogowych 

obraz procesu wejść 

instancj

a 

nazwa bajtu 
uwaga 

starszy bajt młodszy bajt 

n D1 D0 wartość pomiarowa kanał 1 

n+1 D3 D2 wartość pomiarowa kanał 2 

n+2 D5 D4 wartość pomiarowa kanał 3 

n+3 D7 D6 wartość pomiarowa kanał 4 

Te moduły wejść składają się z 4 x 2 bajtów i zajmują 4 instancje w klasie (0x67). 
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13.3.4 Moduły wyjść analogowych 

Moduły wyjść analogowych dostarczają na kanał 16 bitów wartości wyjściowych 

oraz 8 bitów sterujących/statusu. 

EtherNet/IP nie ma jednak dostępu do 8 bitów sterujących/statusu. 

W obrazie procesu wyjść dla sieci obiektowej dla interfejsu/sterownika 

sieciowego z EtherNet/IP są więc mapowane tylko 16-bitowe wartości wyjściowe 

na kanał w formacie Intel i słownym. 

Jeżeli w węźle podłączone są również moduły wyjść dwustanowych, dane 

analogowe są zawsze umieszczane w obrazie procesu wyjść przed danymi 

dwustanowymi. 

Każdy kanał wyjściowy zajmuje w Analog Output Point Object (klasa 0x68) 

jedną instancję. 

 

Informacja 

 

Informacje na temat budowy bajtu sterującego/statusu 

Informacje na temat specjalnej budowy bajtu sterującego/statusu znajdują 

się w opisie modułów I/O. Podręcznik z opisem każdego modułu I/O znajdą 

Państwo na stronie internetowej WAGO http://www.wago.com. 

 
 

13.3.4.1 2-kanałowe moduły wyjść analogowych 

750-550, -552, -554, -556, -560, -562, 563, -585, (i wszystkie warianty), 

753-550, -552, -554, -556 

Tabela 388: 2-kanałowe moduły wyjść analogowych 

obraz procesu wyjść 

instancj

a 

nazwa bajtu 
uwaga 

starszy bajt młodszy bajt 

n D1 D0 wartość wyjściowa kanał 1 

n+1 D3 D2 wartość wyjściowa kanał 2 

Te moduły wyjść składają się z 2x2 bajtów i zajmują 2 instancje w klasie (0x68). 

 

http://www.wago.com/
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13.3.4.2 4-kanałowe moduły wyjść analogowych 

750-553, -555, -557, -559, 

753-553, -555, -557, -559 

Tabela 389: 4-kanałowe moduły wyjść analogowych 

obraz procesu wyjść 

instancj

a 

nazwa bajtu 
uwaga 

starszy bajt młodszy bajt 

n D1 D0 wartość wyjściowa kanał 1 

n+1 D3 D2 wartość wyjściowa kanał 2 

n+2 D5 D4 wartość wyjściowa kanał 3 

n+3 D7 D6 wartość wyjściowa kanał 4 

Te moduły wyjść składają się z 4x2 bajtów i zajmują 4 instancje w klasie (0x68). 
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13.3.5 Moduły specjalne 

W niektórych modułach oprócz bajtów danych pokazywany jest również bajt 

kontrolny/statusu. Służy on do dwukierunkowej wymiany danych między 

modułem I/O a nadrzędnym układem sterowania. 

Bajt kontrolny lub sterujący zapisywany przez układ sterowania w module, a bajt 

statusu jest udostępniany przez moduł do układu sterowania. W ten sposób 

możliwe jest na przykład ustawienie licznika za pomocą bajtu sterującego lub 

wyświetlane przekroczenia zakresu w górę i w dół przez bajt statusu. 

Bajt kontrolny/statusu znajduje się w interfejsie/sterowniku sieciowym z 

EtherNet/IP zawsze w młodszym bajcie słowa. 

 

Informacja 

 

Informacje na temat budowy bajtu sterującego/statusu 

Informacje na temat specjalnej budowy bajtu sterującego/statusu znajdują 

się w opisie modułów I/O. Podręcznik z opisem każdego modułu I/O znajdą 

Państwo na stronie internetowej WAGO http://www.wago.com. 

Moduły specjalne są zbudowane jak moduły analogowe. 

Dlatego ich wartości wejściowe w obrazie procesu zajmują również po jednej 

instancji w Analog Input Point Object (klasa 0x67), a ich wartości wyjściowe w 

obrazie procesu jedną instancję w Analog Input Point Object (klasa 0x68). 

 
 

13.3.5.1 Moduły licznika 

750-404, (i wszystkie warianty oprócz /000-005), 

753-404, (i warianty /000-003) 

Moduły licznika wykorzystują łącznie 5 bajtów danych użytkowych w obszarze 

wejść i wyjść obrazu procesu: 4 bajty danych oraz jeden dodatkowy bajt 

sterujący/statusu. Moduły I/O dostarczają 32-bitowe stany licznika. Przy tym 

zajęte są zawsze 3 słowa w obrazie procesu (z wyrównaniem do pełnych słów). 

Tabela 390: Moduły licznika 750-404, (i wszystkie warianty oprócz /000-005), 753-404, (i 

warianty/000-003) 

obraz procesu wejść 

instancj

a 

nazwa bajtu 
uwaga 

starszy bajt młodszy bajt 

n 

- S bajt statusu 

D1 D0 
wartość licznika 

D3 D2 

Te moduły specjalne składają się z 1x6 bajtów i zajmują 1 instancję w klasie 

(0x67). 

http://www.wago.com/
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obraz procesu wyjść 

instancj

a 

nazwa bajtu 
uwaga 

starszy bajt młodszy bajt 

n 

- C bajt sterujący 

D1 D0 
nastawa licznika 

D3 D2 

Te moduły specjalne składają się z 1x6 bajtów i zajmują 1 instancję w klasie 

(0x67). 

 

750-404/000-005 

Moduły licznika wykorzystują łącznie 5 bajtów danych użytkowych w obszarze 

wejść i wyjść obrazów procesu: 4 bajty danych oraz jeden dodatkowy bajt 

sterujący/statusu. Te moduły I/O dostarczają na licznik stany 16-bitowe. Przy tym 

zajęte są zawsze 3 słowa w obrazie procesu (z wyrównaniem do pełnych słów). 

Tabela 391: Moduły licznika 750-404/000-005 

obraz procesu wejść 

instancj

a 

nazwa bajtu 
uwaga 

starszy bajt młodszy bajt 

n 

- S bajt statusu 

D1 D0 wartość licznika - licznik 1 

D3 D2 wartość licznika - licznik 2 

Te moduły specjalne składają się z 1x6 bajtów i zajmują 1 instancję w klasie 

(0x67). 

obraz procesu wyjść 

instancj

a 

nazwa bajtu 
uwaga 

starszy bajt młodszy bajt 

n 

- C bajt sterujący 

D1 D0 
wartość nastawy  

licznika - licznik 1 

D3 D2 
wartość nastawy  

licznika - licznik 2 

Te moduły specjalne składają się z 1x6 bajtów i zajmują 1 instancję w klasie 

(0x68). 

 

750-638, 

753-638 

Te moduły licznika wykorzystują łącznie 6 bajtów danych użytkowych w 

obszarze wejść i wyjść obrazu procesu: 4 bajty danych oraz jeden dodatkowy bajt 

sterujący/statusu. Moduły I/O dostarczają na licznik stany 16-bitowe. Przy tym 

zajęte jest zawsze 4 słów w obrazie procesu (z wyrównaniem do pełnych słów). 
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Tabela 392: Moduły licznika 750-638, 753-638 

obraz procesu wejść 

instancj

a 

nazwa bajtu 
uwaga 

starszy bajt młodszy bajt 

n 
- S0 bajt statusu z licznika 1 

D1 D0 wartość licznika z licznika 1 

n+1 
- S1 bajt statusu z licznika 2 

D3 D2 wartość licznika z licznika 2 

Te moduły specjalne składają się z 2 x 3 bajtów i zajmują 2 instancje w klasie 

(0x67). 

obraz procesu wyjść 

instancj

a 

nazwa bajtu 
uwaga 

starszy bajt młodszy bajt 

n 
- C0 bajt sterujący licznika 1 

D1 D0 wartość nastawy licznika 1 

n+1 
- C1 bajt sterujący licznika 2 

D3 D2 wartość nastawy licznika 2 

Te moduły specjalne składają się z 2 x 3 bajtów i zajmują 2 instancje w klasie 

(0x68). 

 

13.3.5.2 Moduły z regulacją szerokości impulsu 

750-511, (i wszystkie warianty /xxx-xxx) 

Moduły z regulacją szerokości impulsu wykorzystują łącznie 6 bajtów danych 

użytkowych w obszarze wejść i wyjść obrazu procesu: 4 bajty danych oraz jeden 

dodatkowy bajt sterujący/statusu. Przy tym zajęte są zawsze 4 słowa w obrazie 

procesu (z wyrównaniem do pełnych słów). 

Tabela 393: Moduły z regulacją szerokości impulsu 750-511, /xxx-xxx 

obraz procesu wejść i wyjść 

instancj

a 

nazwa bajtu 
uwaga 

starszy bajt młodszy bajt 

n 
- C0/S0 bajt sterujący/statusu kanału 1 

D1 D0 wartość danych z kanału 1 

n+1 
  bajt sterujący/statusu kanału 2 

D3 D2 wartość danych z kanału 2 

Każdy moduł specjalny składa się z 2x3 bajtów i zajmuje 2 instancje w klasie 

(0x67) i 2 instancje w klasie (0x68). 

 

13.3.5.3 Interfejsy szeregowe z alternatywnym formatem danych 

750-650, (i warianty /000-002, -004, -006, -009, -010, -011, -012, -013), 

750-651, (i warianty /000-002, -003), 

750-653, (i warianty /000-002, -007), 

753-650, -653 
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Wskazówka 

 

Obraz procesu wariantów /003-000 zależy od sparametryzowanego 

trybu pracy! 

W dowolnie parametryzowanych wariantach modułów I/O /003-000 można 

ustawić żądany tryb pracy. W zależności od tego obraz procesu tych 

modułów I/O jest wówczas taki sam, jak dla odpowiedniego wariantu. 

 
 

Moduły interfejsu szeregowego, ustawione na alternatywny format danych, 

wykorzystują łącznie 4 bajty danych użytkowych w obszarze wejść i wyjść 

obrazu procesu: 3 bajty danych oraz jeden dodatkowy bajt sterujący/statusu. Przy 

tym zajęte są zawsze 2 słowa w obrazie procesu (z wyrównaniem do pełnych 

słów). 

Tabela 394: Interfejsy szeregowe z alternatywnym formatem danych 

obraz procesu wejść i wyjść 

instancj

a 

nazwa bajtu 
uwaga 

starszy bajt młodszy bajt 

n D0 C/S bajt danych 
bajt sterujący/ 

statusu 

n+1 D2 D1 bajty danych 

Każdy moduł specjalny składa się z 2 x 2 bajtów i zajmuje 2 instancje w klasie 

(0x67) i 2 instancje w klasie (0x68). 

 

13.3.5.4 Interfejsy szeregowe ze standardowym formatem danych 

750-650/000-001, -014, -015, -016 

750-651/000-001 

750-653/000-001, -006 

Moduły interfejsu szeregowego, ustawione na standardowy format danych, 

wykorzystują łącznie 6 bajtów danych użytkowych w obszarze wejść i wyjść 

obrazu procesu: 5 bajtów danych oraz jeden dodatkowy bajt sterujący/statusu. 

Przy tym zajęte są zawsze 3 słowa w obrazie procesu (z wyrównaniem do pełnych 

słów). 

Tabela 395: Interfejsy szeregowe ze standardowym formatem danych 

obraz procesu wejść i wyjść 

instancj

a 

nazwa bajtu 
uwaga 

starszy bajt młodszy bajt 

n 

D0 C/S bajt danych 
bajt sterujący/ 

statusu 

D2 D1 
bajty danych 

D4 D3 

Te moduły specjalne składają się z 1x6 bajtów i zajmują 1 instancję w klasie 

(0x67) i 1 instancję w klasie (0x68). 
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13.3.5.5 Moduły wymiany danych 

750-654, (oraz wariant /000-001) 

Moduły wymiany danych wykorzystują łącznie 4 bajty danych użytkowych w 

obszarze wejść i wyjść obrazu procesu. Przy tym zajęte są zawsze 2 słowa w 

obrazie procesu (z wyrównaniem do pełnych słów). 

Tabela 396: Moduły wymiany danych 

obraz procesu wejść i wyjść 

instancj

a 

nazwa bajtu 
uwaga 

starszy bajt młodszy bajt 

n D1 D0 
bajty danych 

n+1 D3 D2 

Każdy moduł specjalny składa się z 2 x 2 bajtów i zajmuje 2 instancje w klasie 

(0x67) i 2 instancje w klasie (0x68). 

 

13.3.5.6 Moduły I/O interfejsu SSI 

750-630, (oraz warianty /000-001, -002, -006, -008, -009, -011, -012,  

  -013) 

 

Wskazówka 

 

Obraz procesu wariantów /003-000 zależy od sparametryzowanego 

trybu pracy! 

W dowolnie parametryzowanych wariantach modułów I/O /003-000 można 

ustawić żądany tryb pracy. W zależności od tego obraz procesu tych 

modułów I/O jest wówczas taki sam, jak dla odpowiedniego wariantu. 

 
 

Moduły I/O interfejsu SSI ze statusem wykorzystują łącznie 4 bajty danych 

użytkowych w obrazie procesu wejść. Przy tym zajęte są zawsze 2 słowa w 

obrazie procesu (z wyrównaniem do pełnych słów). 

Tabela 397: Moduły interfejsu SSI z alternatywnym formatem danych 

obraz procesu wejść 

instancj

a 

nazwa bajtu 
uwaga 

starszy bajt młodszy bajt 

n D1 D0 
bajty danych 

n+1 D3 D2 

Te moduły specjalne składają się z 2 x 2 bajtów i zajmują 2 instancje w klasie 

(0x67). 

750-630/000-004, -005, -007 

 
 

Moduły I/O interfejsu SSI ze statusem wykorzystują łącznie 5 bajtów danych 

użytkowych w obrazie procesu wejść: 4 bajty danych oraz dodatkowy bajt statusu. 

Przy tym zajęte są zawsze 3 słowa w obrazie procesu (z wyrównaniem do pełnych 

słów). 
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Tabela 398: Moduły interfejsu SSI z alternatywnym formatem danych 

obraz procesu wejść 

instancj

a 

nazwa bajtu 
uwaga 

starszy bajt młodszy bajt 

n 

- S nieużywany bajt statusu 

D1 D0 
bajty danych 

D3 D2 

Te moduły specjalne składają się z 1x6 bajtów i zajmują 1 instancję w klasie 

(0x67). 

 

13.3.5.7 Pomiar odległości i kąta 

750-631/000-004, -010, -011 

Moduł I/O wykorzystuje 5 bajtów w obszarze wejść i 3 bajty w obszarze wyjść 

obrazu procesu. Przy tym zajęte są zawsze 4 słowa w obrazie procesu (z 

wyrównaniem do pełnych słów). 

Tabela 399: Pomiar odległości i kąta 750-631/000-004, --010, -011 

obraz procesu wejść 

instancja 
nazwa bajtu 

uwaga 
starszy bajt młodszy bajt 

n 

- S nieużywany bajt statusu 

D1 D0 słowo licznika 

- - nieużywany 

D4 D3 słowo latch 

Te moduły specjalne składają się z 1x6 bajtów i zajmują 1 instancję w klasie 

(0x67). 

obraz procesu wyjść 

instancja 
nazwa bajtu 

uwaga 
starszy bajt młodszy bajt 

n 

- C bajt sterujący licznika 1 

D1 D0 wartość nastawy licznika 1 

- - nieużywany 

- - nieużywany 

Te moduły specjalne składają się z 1x6 bajtów i zajmują 1 instancję w klasie 

(0x68). 

 

750-634 

Moduł I/O 750-634 wykorzystuje 5 bajtów (w trybie pracy pomiar czasu trwania 

okresu 6 bajtów) w obszarze wejść i 3 bajty w obszarze wyjść obrazu procesu. 

Przy tym zajęte są zawsze 4 słowa w obrazie procesu (z wyrównaniem do pełnych 

słów). 
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Tabela 400: Pomiar odległości i kąta 750-634 

obraz procesu wejść 

instancja 
nazwa bajtu 

uwaga 
starszy bajt młodszy bajt 

n 

- S nieużywany bajt statusu 

D1 D0 słowo licznika 

- (D2) *) nieużywany 
(czas trwania 

okresu) 

D4 D3 słowo latch 

*) Jeżeli tryb pracy pomiaru czasu trwania okresu jest ustawiony przez bajt sterujący, 

 w D2 jest wraz z D3/D4 czas trwania okresu wyświetlany jako wartość 24-bitowa. 

Te moduły specjalne składają się z 1x6 bajtów i zajmują 1 instancję w klasie 

(0x67). 

 

obraz procesu wyjść 

instancja 
nazwa bajtu 

uwaga 
starszy bajt młodszy bajt 

n 

- C nieużywany bajt sterujący 

D1 D0 słowo nastawy licznika 

- - 
nieużywany 

- - 

Te moduły specjalne składają się z 1x6 bajtów i zajmują 1 instancję w klasie 

(0x68). 

 

750-637 

Moduł interfejsu enkodera przyrostowego wykorzystuje 6 bajtów danych 

użytkowych w obszarze wejść i wyjść obrazu procesu: 4 bajty danych i dwa 

dodatkowe bajty sterujące/statusu. Przy tym zajęte są zawsze 4 słowa w obrazie 

procesu (z wyrównaniem do pełnych słów). 

Tabela 401: Moduł interfejsu enkodera przyrostowego 

obraz procesu wejść i wyjść 

instancja 
nazwa bajtu 

uwaga 
starszy bajt młodszy bajt 

n 
- C0/S0 bajt sterujący/statusu kanału 1 

D1 D0 wartości danych kanału 1 

n+1 
- C1/S1 bajt sterujący/statusu kanału 2 

D3 D2 wartości danych kanału 2 

Każdy moduł specjalny składa się z 2 x 3 bajtów i zajmuje 2 instancje w klasie 

(0x67) i 2 instancje w klasie (0x68). 

 

750-635, 

753-635 

Moduł interfejsu impulsowego wykorzystuje łącznie 4 bajty danych w obszarze 

wejść i wyjść obrazu procesu: 3 bajty danych oraz dodatkowy bajt 

sterujący/statusu. Przy tym zajęte są zawsze 2 słowa w obrazie procesu (z 

wyrównaniem do pełnych słów). 
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obraz procesu wejść i wyjść 

instancja 
nazwa bajtu 

uwaga 
starszy bajt młodszy bajt 

n 
D0 C0/S0 bajt danych 

bajt 

sterujący/statusu 

D2 D1 bajty danych 

Te moduły specjalne składają się z 1 x 4 bajtów i zajmują 1 instancję w klasie 

(0x67) i 1 instancję w klasie (0x68). 

 

13.3.5.8 Moduł sterowania silnikami prądu stałego 

750-636 

Moduł sterowania silnikami prądu stałego 750-636 udostępnia 

interfejsowi/sterownikowi sieciowemu przez 1 kanał logiczny 6 bajtów obrazu 

procesu wejść i wyjść. Wysyłane i odbierane dane o położeniu są zapisywane  

w 4 bajtach wyjściowych (D0 ... D3) i 4 bajtach wejściowych (D0 ... D3). 2 bajty 

sterujące (C0, C1) i 2 bajty statusu (S0, S1) służą do sterowania modułem I/O  

i napędem. Zamiast danych o położeniu w obrazie procesu wejść (D0 ... D3) 

mogą być pokazywane rozszerzone informacje o statusie (S2 ... S5). 3 bajty 

sterujące i statusu dla aplikacji (C1 ... C3, S1 ... S3) służą do kontroli przepływu 

danych. 

Przełączanie pomiędzy wartościami w obrazie procesu a rozszerzonymi bajtami 

statusu w obrazie procesu wejść następuje przez bit 3 (ExtendedInfo_ON) w 

bajcie kontrolnym C1 (C1.3). Za pomocą bitu 3 bajtu statusu S1 (S1.3) kwituje się 

przełączenie. 

Tabela 402: Sterowanie napędem 750-636 

obraz procesu wejść 

instancja 
nazwa bajtu 

uwaga 
starszy bajt młodszy bajt 

n 

S1 S0 status S1 bajt statusu S0 

D1*) / S3**) D0*) / S2**) 

faktyczna 

pozycja*) / 

rozszerzony bajt 

statusu S3**) 

faktyczna pozycja 

(LSB)*) / 

rozszerzony bajt 

statusu S2**) 

D3*) / S5**) D2*) / S4**) 

faktyczna 

pozycja (MSB)*) 

/ rozszerzony bajt 

statusu S3**) 

faktyczna 

pozycja*) / 

rozszerzony bajt 

statusu S4**) 

*) ExtendedInfo_ON = ‘0’.  

**) ExtendedInfo_ON = ‘1’. 
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obraz procesu wyjść 

instancja 
nazwa bajtu 

uwaga 
starszy bajt młodszy bajt 

n 

C1 C0 bajt sterujący C1 bajt sterujący C0 

D1 D0 pozycja zadana 
pozycja zadana 

(LSB) 

D3 D2 
pozycja zadana 

(MSB) 
pozycja zadana 

Te moduły specjalne składają się z 1 x 6 bajtów i zajmują 1 instancję w klasie 

(0x67) i 1 instancję w klasie (0x68). 

 

13.3.5.9 Moduł sterowania silnikami krokowymi 

750-670 

Moduł sterowania silnikami krokowymi RS 422 / 24 V / 20 mA 750-670 

udostępnia interfejsowi/sterownikowi sieciowemu przez 1  kanał logiczny 12 

bajtów obrazu procesu wejść i wyjść. Wysyłane i odbierane dane są zapisywane w 

zależności od trybu pracy w maksymalnie 7 bajtach wyjściowych (D0 ... D6)  

i 7 bajtach wejściowych (D0 ... D6). Bajt wyjściowy D0 i bajt wejściowy D0 są 

zarezerwowane i bez funkcji. Bajt sterujący i statusu magistrali systemowej (C0, 

S0) oraz 3 bajty sterujące i statusu dla aplikacji (C1 ... C3, S1 ... S3) służą do 

kontroli przepływu danych. 

Przełączanie między obydwoma obrazami procesu następuje przy pomocy bitu 5. 

w bajcie kontrolnym C0 (C0.5). Za pomocą bitu 5 bajtu statusu S0 (S0.5) kwituje 

się włączenie mailboxa. 

 
 

Tabela 403: Moduł sterowania silnikami krokowymi RS 422 / 24 V / 20 mA 750-670 

obraz procesu wejść 

instancj

a 

nazwa bajtu 
uwaga 

starszy bajt młodszy bajt 

n 

zarezerwowany S0 zarezerwowany bajt statusu S0 

D1 D0 
wartości w obrazie procesu*) / 

mailbox**) 
D3 D2 

D5 D4 

S3 D6 bajt statusu S3 

wartości w 

obrazie procesu*) 

/ 

zarezerwowane**

) 

S1 S2 bajt statusu S1 bajt statusu S2 

*) cykliczny obraz procesu (mailbox wyłączony).  

**) obraz procesu mailboxa (mailbox włączony) 
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obraz procesu wyjść 

instancj

a 

nazwa bajtu 
uwaga 

starszy bajt młodszy bajt 

n 

zarezerwowany C0 zarezerwowany bajt kontrolny C0 

D1 D0 
wartości w obrazie procesu*) / 

mailbox**) 
D3 D2 

D5 D4 

C3 D6 bajt kontrolny C3 

wartości w 

obrazie procesu*) 

/ 

zarezerwowane**

) 

C1 C2 bajt kontrolny C1 bajt kontrolny C2 

*) cykliczny obraz procesu (mailbox wyłączony).  

**) obraz procesu mailboxa (mailbox włączony) 

Te moduły specjalne składają się z 1 x 12 bajtów i zajmują 1 instancję w klasie 

(0x67) i 1 instancję w klasie (0x68). 

 

13.3.5.10 Moduł zegara czasu rzeczywistego (RTC) 

750-640 

Moduł zegara czasu rzeczywistego (RTC) wykorzystuje łącznie 6 bajtów danych 

użytkowych w obszarze wejść i wyjść obrazu procesu: 4 bajty danych oraz 

dodatkowy bajt sterujący/statusu i jeden bajt polecenia (ID). Przy tym zajęte są 

zawsze 3 słowa w obrazie procesu (z wyrównaniem do pełnych słów). 

Tabela 404: Moduł zegara czasu rzeczywistego (RTC) 750-640 

obraz procesu wejść i wyjść 

instancja 
nazwa bajtu 

uwaga 
starszy bajt młodszy bajt 

n 

ID C/S bajt polecenia 
bajt sterujący/ 

statusu 

D1 D0 
bajty danych 

D3 D2 

Te moduły specjalne składają się z 1 x 6 bajtów i zajmują 1 instancję w klasie 

(0x67) oraz 1 instancję w klasie (0x68). 

 

13.3.5.11 Moduł mastera DALI/DSI 

750-641 

Moduł mastera DALi / DSI wykorzystuje łącznie 6 bajtów danych w obszarze 

wejść i wyjść obrazu procesu: 5 bajtów danych oraz dodatkowy bajt 

sterujący/statusu. Przy tym zajęte są zawsze 3 słowa w obrazie procesu (z 

wyrównaniem do pełnych słów). 



WAGO-I/O-SYSTEM 750  397 

750-880, 750-880/025-000, 750-880/025-001 Programmierbarer Feldbuscontroller ETHERNET   

Podręcznik 

wersjaVersion 1.0.3   

Tabela 405: Moduł mastera DALI / DSI 750-641 

obraz procesu wejść 

instancja 
nazwa bajtu 

uwaga 
starszy bajt młodszy bajt 

n 

D0 S odpowiedź DALI bajt statusu 

D2 D1 wiadomość 3 adres DALI 

D4 D3 wiadomość 1 wiadomość 2 

Te moduły specjalne składają się z 1 x 6 bajtów i zajmują 1 instancję w klasie 

(0x67). 

 

obraz procesu wyjść 

instancja 
nazwa bajtu 

uwaga 
starszy bajt młodszy bajt 

n 

D0 C 

polecenie DALI, 

wartość 

ściemnienia DSI 

bajt sterujący 

D2 D1 parametr 2 adres DALI 

D4 D3 
rozszerzenie 

polecenia 
parametr 1 

Te moduły specjalne składają się z 1 x 6 bajtów i zajmują 1 instancję w klasie 

(0x68). 

 

13.3.5.12 Odbiornik radiowy EnOcean 

750-642 

Moduł odbiornika radiowego EnOcean wykorzystuje łącznie 4 bajty danych 

użytkowych w obszarze wejść i wyjść obrazu procesu: 3 bajty danych oraz jeden 

dodatkowy bajt sterujący/statusu. 3 bajty danych wyjść nie są jednak używane. 

Przy tym zajęte są zawsze 2 słowa w obrazie procesu (z wyrównaniem do pełnych 

słów). 

Tabela 406: Odbiornik radiowy EnOcean 750-642 

obraz procesu wejść 

instancja 
nazwa bajtu 

uwaga 
starszy bajt młodszy bajt 

n D0 S bajt danych bajt statusu 

n+1 D2 D1 bajty danych 

 

obraz procesu wyjść 

instancja 
nazwa bajtu 

uwaga 
starszy bajt młodszy bajt 

n - C nieużywany bajt sterujący 

n+1 - - nieużywany 

Każdy moduł specjalny składa się z 2 x 2 bajtów i zajmuje 2 instancje w klasie 

(0x67) i 2 instancje w klasie (0x68). 
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13.3.5.13 Moduł mastera MP-Bus 

750-643 

Moduł mastera MP-Bus wykorzystuje łącznie 8 bajtów danych użytkowych w 

obszarze wejść i wyjść obrazu procesu: 6 bajtów danych i dwa dodatkowe bajty 

sterujące/statusu. Przy tym zajęte jest zawsze 4 słów w obrazie procesu (z 

wyrównaniem do pełnych słów). 

Tabela 407: Moduł mastera MP-Bus 750-643  

obraz procesu wejść i wyjść 

instancja 
nazwa bajtu 

uwaga 
starszy bajt młodszy bajt 

n 

C1/S1 C0/S0 
rozszerzony bajt 

sterujący/statusu 

bajt sterujący/ 

statusu 

D1 D0 

bajty danych D3 D2 

D5 D4 

Te moduły specjalne składają się z 1 x 8 bajtów i zajmują 1 instancję w klasie 

(0x67) i 1 instancję w klasie (0x68). 

 

13.3.5.14 Moduł komunikacyjny Bluetooth® 

750-644 

Rozmiar obrazu procesu modułu I/O Bluetooth
®

 można ustawić w zakresie 

standardowych wielkości: 12, 24 lub 48 bajtów.  

Składa się on z bajtu sterującego (wejście) lub bajtu statusu (wyjście), pustego 

bajtu, gotowego do przeniesienia mailboxa o wielkości 6, 12 lub 18 bajtów (tryb 

2) i wartości w obrazie procesu Bluetooth
®

 o rozmiarze od 4 do 46 bajtów. 

Moduł I/O Bluetooth
®

 zajmuje więc po 12 do maksymalnie 48 bajtów w obrazie 

procesu, przy czym rozmiary obrazu procesu wejść i wyjść są ze sobą zawsze 

zgodne. 

Pierwszy bajt zawiera bajt sterujący/statusu, drugi bajt jest pusty.  

 

Jeżeli mailbox jest ukryty, następują po nich wartości w obrazie procesu. Jeżeli 

mailbox jest widoczny, w zależności od jego wielkości przenoszonych jest 6, 12 

lub 18 bajtow danych procesu mailboxa. Bajty na obszarze za pokazywanym 

opcjonalnie mailboxem zawierają z reguły wartości w obrazie procesu. Budowa 

wewnętrzna danych procesu Bluetooth
®

 jest opisana w dokumentacji modułu 

komunikacyjnego Bluetooth
® 

 750-644. 

Nastawy rozmiarów mailboxa i obrazu procesu wprowadza się za pomocą 

narzędzia do uruchamiania - WAGO-I/O-CHECK. 
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Tabela 408: Moduł komunikacyjny Bluetooth
®
 750-644 

obraz procesu wejść i wyjść 

instancja 
nazwa bajtu 

uwaga 
starszy bajt młodszy bajt 

n 

- C0/S0 nieużywany 
bajt sterujący/ 

statusu 

D1 D0 

mailbox (0, 3, 6 lub 9 słów) oraz 

wartości w obrazie procesu (2-23 

słowa) 

D3 D2 

D5 D4 

... ... 

D45 D44 

Moduł 750-644 jest modułem specjalnym. Jego dane w obrazie procesu (12, 24 

lub 48 bajtów) zajmują po jednej instancji w klasie 0x67 i 0x68. 
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13.3.5.15 Moduł pomiaru wibracji VIB I/O 

750-645 

Moduł pomiaru wibracji VIB I/O wykorzystuje łącznie 12 bajtów danych 

użytkowych w obszarze wejść i wyjść obrazu procesu: 8 bajtów danych i cztery 

dodatkowe bajty sterujące/statusu. Przy tym zajęte jest zawsze 8 słów w obrazie 

procesu (z wyrównaniem do pełnych słów). 

Tabela 409: Moduł pomiaru wibracji VIB I/O 750-645 

obraz procesu wejść i wyjść 

instancja 
nazwa bajtu 

uwaga 
starszy bajt młodszy bajt 

n 

- C0/S0 nieużywany 

bajt 

sterujący/statusu 

(log. kanał 1, 

wejście czujnika 

1) 

D1 D0 
bajty danych 

(log. kanał 1, wejście czujnika 1) 

n+1 

- C1/S1 nieużywany 

bajt 

sterujący/statusu 

(log. kanał 2, 

wejście czujnika 

2) 

D3 D2 
bajty danych 

(log. kanał 2, wejście czujnika 2) 

n+2 

- C2/S2 nieużywany 

bajt 

sterujący/statusu 

(log. kanał 3, 

wejście czujnika 

3) 

D5 D4 
bajty danych 

(log. kanał 3, wejście czujnika 3) 

n+3 

- C3/S3 nieużywany 

bajt 

sterujący/statusu 

(log. kanał 4, 

wejście czujnika 

4) 

D7 D6 
bajty danych 

(log. kanał 4, wejście czujnika 4) 

Każdy moduł specjalny składa się z 4 x 3 bajtów i zajmuje 4 instancje w klasie 

(0x67) oraz po 2 instancje w klasie (0x68). 

13.3.5.16 Moduł mastera AS-Interface 

750-655 

Długość obrazu procesu modułu mastera AS-Interface można ustawiać w 

ustalonych rozmiarach, wynoszących 12, 20, 24, 32, 40 lub 48 bajtów. Składa się 

on z bajtu kontrolnego lub bajtu statusu, mailboxa o wielkości 0, 6, 10, 12 lub 18 

bajtów i wartości w obrazie procesu interfejsu AS o rozmiarze od 0 do 32 bajtów. 

Moduł mastera AS-Interface zajmuje od 6 do maksymalnie 24 słów w obrazie 

procesu (z wyrównaniem do pełnych słów). 
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Pierwsze słowo wejściowe lub wyjściowe zawiera bajt statusu lub kontrolny oraz 

pusty bajt.  

Potem - przy wyświetlanym przez cały czas mailboxie (tryb 1) - następują słowa z 

danymi mailboxa.  

Jeżeli mailbox jest zawieszany (tryb 2), słowa te zawierają dane mailboxa i 

wartości procesu. 

Pozostałe słowa zawierają resztę danych procesu. 

Tabela 410: Moduł mastera AS-Interface 750-655 

obraz procesu wejść i wyjść 

instancja 
nazwa bajtu 

uwaga 
starszy bajt młodszy bajt 

n 

- C0/S0 nieużywany 
bajt sterujący/ 

statusu 

D1 D0 

mailbox (0, 3, 5, 6 lub 9 słów)  

oraz wartości w obrazie procesu  

(0-16 słów) 

D3 D2 

D5 D4 

... ... 

D45 D44 

Te moduły specjalne składają się z 1 x 12...48 bajtów i zajmują 1 instancję w 

klasie (0x67) i 1 instancję w klasie (0x68). 
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13.3.6 Moduły systemowe 

13.3.6.1 Moduły systemowe z diagnostyką 

750-610, -611 

Moduły zasilające 750-610 i -611 z diagnostyką dostarczają 2 bity danych 

diagnostycznych w obrazie procesu wejść, w celu monitorowania zasilania. 

Tabela 411: Moduły systemowe z diagnostyką 750-610, -611 

obraz procesu wejść 

bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 

   

   

bit diagno-

styki 

S 2 

bezpiecznik 

bit diagno-

styki 

S 1 

napięcie 

Moduły wejść zajmują w klasie (0x65) 2 instancje. 

 

13.3.6.2 Moduł rezerwujący wyjścia dwustanowe 

750-622 

Moduły rezerwujące wyjścia dwustanowe 750-622 zachowują się jak 2-kanałowe 

moduły wejść lub wyjść dwustanowych i w zależności od wybranej nastawy na 

kanał zajmują 1, 2, 3 lub 4 bity. 

Przy tym zajętych jest odpowiednio 2, 4, 6 lub 8 bitów w obrazie procesu wejść 

lub wyjść. 

Tabela 412: Moduły rezerwujące wyjścia dwustanowe 750-622 

obraz procesu wejść lub wyjść 

bit 7 bit 6 bit 5 bit 4 bit 3 bit 2 bit 1 bit 0 

bit danych 

DI 8 

bit danych 

DI 7 

bit danych 

DI 6 

bit danych 

DI 5 

bit danych 

DI 4 

bit danych 

DI 3 

bit danych 

DI 2 

bit danych 

DI 1 

Moduły rezerwujące wyjścia zajmują w klasie (0x65) lub w klasie (0x66) 2, 4, 6 

lub 8 instancje. 
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14 Przykłady zastosowań 

14.1 Test protokołu MODBUS i węzła sieciowego 

Do przetestowania funkcjonowania węzła sieciowego potrzebny jest master 

MODBUS. Do tego celu stosowane są różne aplikacje komputerowe, pochodzące 

od różnych producentów: niektóre z nich można pobrać z Internetu jako bezpłatne 

wersje demonstracyjne.  

Jednym z programów do testowania węzła sieciowego ETHERNET jest 

ModScan firmy Win-Tech. 

Informacja 

 

Dodatkowe informacje 

Bezpłatna wersja demonstracyjna programu ModScan32 oraz pozostałe 

programy dodatkowe firmy Win-Tech są dostępne w Internecie na stronie:  

http://www.win-tech.com/html/demos.htm  

ModScan32 to aplikacja pod Windows, pracująca jako master MODBUS. 

Program ten umożliwia dostęp do danych podłączonego węzła sieciowego 

ETHERNET-TCP/IP i wprowadzenie odpowiednich zmian.  

Informacja 

 

Dodatkowe informacje 

Przykładowy opis obsługi oprogramowania znajduje się na stronie: 

http://www.win-tech.com/html/modscan32.htm  

 

14.2 Wizualizacja i sterowanie za pomocą 
oprogramowania SCADA 

Rozdział ten zawiera najważniejsze informacje na temat zastosowania 

(programowalnego) interfejsu/sterownika sieciowego WAGO ETHERNET ze 

standardowym oprogramowaniem do wizualizacji i sterowania procesem. 

Oferta programów do wizualizacji procesu różnych producentów, tak zwanych 

programów SCADA, jest bogata. 

Informacja 

 

Dodatkowe informacje 

Wybór produktów SCADA znajdą Państwo np. na stronie 

www.iainsider.co.uk/scadasites.htm  

SCADA to skrót od „Supervisory Control and Data Acquisition“ i obejmuje 

systemy zdalnej obsługi i rejestracji danych. 

Są to narzędzia związane z produkcją, zorientowane na użytkownika, stosowane 

jako systemy informacyjne produktów dla takich gałęzi, jak automatyka, 

sterowanie procesami i nadzporowanie procesów. 

http://www.win-tech.com/html/demos.htm
http://www.win-tech.com/html/modscan32.htm
http://www.iainsider.co.uk/scadasites.htm
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Zastosowanie systemów SCADA obejmuje wizualizację i monitorowanie, dostęp 

do danych, rejestrację trendu, przetwarzanie zdarzeń i alarmów, analizę procesu 

oraz celową ingerencję w proces (sterowanie). 

Węzeł sieciowy WAGO ETHERNET udostępnia w tym celu potrzebne dane 

wejściowe i wyjściowe procesu. 

Wskazówka 

 

Stosować tylko oprogramowanie SCADA wspierające MODBUS i ze 

sterownikiem MODBUS! 

Przy wyborze odpowiedniego oprogramowania SCADA należy zwrócić 

uwagę, aby dostępny był odpowiedni sterownik urządzenia MODBUS i aby 

były wspierane funkcje MODBUS/TCP, realizowane w 

interfejsie/sterowniku sieciowym. 

Programy do wizualizacji ze sterownikiem urządzenia MODBUS są oferowane 

między innymi przez firmy Wonderware, National Instruments, Think&Do lub 

KEPware Inc. i po części są dostępne jako wersje demontracyjne w Internecie. 

Obsługa tych programów zależy od producenta. Pomimo to poniżej wymieniono 

najważniejsze etapy, które pokazują, w jaki sposób można ułożyć program za 

pomocą węzła sieciowego WAGO ETHERNET oraz oprogramowania SCADA: 

1. Najpierw załadować sterownik MODBUS i wybrać MODBUS 

ETHERNET. 

2. Podać adres IP do zaadresowania węzła sieciowego. 

W niektórych programach mogą być poza tym przydzielane nazwy aliasów dla 

węzła, np. dane pomiarowe. Do adresowania można się posłużyć tą nazwą. 

3. Utworzyć obiekt graficzny, na przykład przełącznik (dwustanowy) lub 

potencjometr (analogowy). 

Utworzony obiekt zostanie przedstawiony w interfejsie użytkownika. 

4. Powiązać obiekt z żądanym punktem danych na węźle przez wprowadzenie 

następujących danych: 

 • adres węzła (adres IP lub nazwa aliasa) 

 • żądana funkcja MODBUS (odczyt/zapis rejestru/bitu) 

 • adres MODBUS wybranego kanału 

 

Sposób wprowadzania danych zależy od programu. 

W zależności od oprogramowania użytkowego, adres MODBUS kanału modułu 

I/O zawiera do 5 znaków. 
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Przykład adresowania MODBUS 

W oprogramowaniu SCADA Lookout firmy National Instruments stosowane są 6-

znakowe adresy MODBUS.  

Pierwszy znak reprezentuje tu tabelę MODBUS (0, 1, 3 lub 4) i implikuje funkcję 

(patrz poniższa tabela).  

Tabela 413: Tabela  i funkcje MODBUS 

tabela MODBUS funkcja MODBUS 

0 FC1 lub  

FC15  

odczyt bitu wejściowego lub 

zapis kilku bitów wyjściowych 

1 FC2 odczyt kilku bitów wejściowych 

3 FC4 odczyt kilku rejestrów wejściowych  

4 FC3 lub  

FC 16 

odczyt kilku rejestrów wejściowych lub 

zapis kilku rejestrów wyjściowych 

 

Kolejne pięć znaków oznacza numer kanału (zaczynają się od 1) dla 

numerowanych kolejno analogowych i dwustanowych kanałów wejściowych i 

wyjściowych. 

Przykłady: 

• zapis/odczyt pierwszego wejścia dwustanowego:  np. 0 0000 1  

• zapis/odczyt drugiego wejścia dwustanowego:   np. 3 0000 2 

 

Przykład zastosowania: 

Za pomocą wpisu: „Dane pomiarowe . 0 0000 2“ można na przykład sczytać 

dwustanowy kanał wejściowy 2 węzła „Dane pomiarowe“. 

 

 

Ilustracja 82: Przykład oprogramowania SCADA ze sterownikiem MODBUS 

Informacja 

 

Dodatkowe informacje 

Szczegółowy opis obsługi danego oprogramowania znajdą Państwo w 

podręczniku odpowiedniego produktu SCADA. 

 

dopasowywanie adresu oprogramowania 

SCADA do obrazu procesu węzła 

hub 
ETHERNET TCP/IP 

 

protokół MODBUS adapter  

ETHERNET 

węzeł „Dane pomiarowe“ 
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15 Zastosowanie w przestrzeniach zagrożonych 
wybuchem  

Pos: 125.2 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Ei nsatz i n Ex-Bereichen/Einsatzbereich Serie 750 @ 3\mod_1234272230203_6.doc  @ 27498 @  @ 1 
 

WAGO-I/O-SYSTEM 750 (urządzenie elektryczne) jest przeznaczony do 

zastosowania w strefie 2 obszaru zagrożenia wybuchem. 

Kolejne rozdziały znajdują ogólne oznaczenie komponentów oraz obowiązujące 

warunki eksploatacji. Informacji zawartych w rozdziale „Warunki stosowania“, 

należy przestrzegać w przypadku, jeżeli moduł I/O posiada odpowiednią aprobatę 

lub podlega zakresowi zastosowania dyrektywy ATEX. 
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15.1 Przykładowa konstrukcja i oznaczanie 
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15.1.1 Oznaczanie na Europę zgodne z CENELEC i IEC 
Pos: 125.6 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Ei nsatz i n Ex-Bereichen/Beispi elbedruckung der ATEX- und IEC-Ex-zugel assenen Buskl emmen g emäß  CEN ELEC und IEC  @ 7\mod_1274340031573_6.doc @ 56686 @  @ 1 
 

 

Ilustracja 83: Przykład bocznego nadruku na modułach I/O z aprobatą ATEX i IEC Ex zgodnie z 

CENELEC i IEC 

 

Ilustracja 84: Szczegół - przykład nadruku na module I/O z aprobatą ATEX i IEC Ex zgodnie z 

CENELEC i IEC 
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Tabela 414: Opis przykładowego nadruku na module I/O z aprobatą ATEX i IEC Ex zgodnie z 

CENELEC i IEC 

tekst opis 

DEMKO 08 ATEX 142851 X  

IECEx PTB 07.0064X 

jednostka aprobująca lub numer certyfikatu z 

badania 

I M2 / II 3 GD grupa ochrony przeciwwybuchowej i kategoria 

urządzenia 

Ex nA rodzaj budowy przeciwwybuchowej i 

rozszerzone oznaczenie 

IIC grupa ochrony przeciwwybuchowej 

T4 klasa temperaturowa 
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Ilustracja 85: Przykład bocznego nadruku na module I/O z aprobatą Ex i IEC Ex zgodnie z 

CENELEC i IEC 

 

Ilustracja 86: Szczegół - przykład nadruku na module I/O z aprobatą Ex i IEC Ex zgodnie z 

CENELEC i IEC  
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Tabela 415: Opis przykładowego nadruku na modułach I/O z aprobatą Ex i IEC Ex zgodnie z 

CENELEC i IEC  

tekst opis 

TÜV 07 ATEX 554086 X  

TUN 09.0001X 

jednostka aprobująca lub  

numer zaświadczenia 

pyły 

II grupa urządzeń: wszystkie oprócz górnictwa 

3(1)D kategoria urządzenia: urządzenia do strefy 22 (część 

urządzenia do strefy 20) 

Ex oznaczenie ochrony przeciwwybuchowej 

tD ochrona przez obudowę 

[iaD] aprobata zgodnie z normą “Pył - urządzenia 

iskrobezpieczne“ 

A22 temperatura powierzchni określana wg procedury A, 

zastosowanie w strefie 22 

IP6X całkowita ochrona przed wnikaniem pyłu 

T 135°C maks. temperatura powierzchni obudowy (bez 

warstwy pyłów) 

górnictwo 

I grupa urządzeń: górnictwo 

(M2) kategoria urządzeń: wysoki stopień bezpieczeństwa 

[Ex ia] oznaczenie ochrony przeciwwybuchowej z rodzajem 

budowy przeciwwybuchowej "budowa 

iskrobezpieczena", również w razie wystąpienia 

dwóch błędów 

I grupa urządzeń: górnictwo 

gazy 

II grupa urządzeń: wszystkie oprócz górnictwa 

3(1)G kategoria urządzenia: urządzenia do strefy 2 (część 

urządzenia do strefy 0) 

Ex oznaczenie ochrony przeciwwybuchowej 

nA rodzaj budowy przeciwwybuchowej: urządzenie 

elektryczne niewytwarzające iskier 

[ia] rodzaj budowy przeciwwybuchowej "budowa 

iskrobezpieczena", również w razie wystąpienia 

dwóch błędów 

IIC klasa wybuchowości 

T4 klasa temperaturowa: maks. temperatura 

powierzchni 135°C 
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15.1.2 Oznaczanie na Amerykę zgodne z NEC 500 
Pos: 125.11 /Seri e 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Einsatz in Ex- Ber eichen/Beispiel bedr uckung gemäß N EC 500 @ 7\mod_1274339607920_6.doc  @ 56682 @  @ 1 
 

 

Ilustracja 87: Przykład bocznego nadruku na module I/O zgodnie z NEC 500 

 

Ilustracja 88: Szczegół - przykład nadruku na module I/O zgodnie z NEC 500 

Tabela 416: Opis przykładowego nadruku na module I/O zgodnie z NEC 500 

tekst opis 

CL 1 grupa ochrony przeciwwwybuchowej (kategoria 

zagrożenia) 

DIV 2 zastosowanie (strefa) 

Grp. ABCD klasa wybuchowości (gazy) 

optemp code T4 klasa temperaturowa 
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15.2 Warunki stosowania 
Pos: 125.14 /Alle Serien (Allgemeine M odule)/Ei nsatz i n Ex- Bereichen/Errichtungsbesti mmungen Einl eitung @ 3\mod_1232453837234_6.doc @ 26373 @  @ 1 
 

Na terenie Unii Europejskiej należy przestrzegać licznych przepisów krajowych 

i rozporządzeń w zakresie wykonywania instalacji elektrycznych w przestrzeniach 

zagrożonych wybuchem. Podstawą są tutaj rozporządzenia krajowe w sprawie 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas pracy, będące krajową implementacją 

europejskiej dyrektywy 99/92/E6. Przyporządkowana mu jest norma dotycząca 

projektowania EN 60079-14. Poniżej znajdują się wyciągi z poszczególnych 

przepisów VDE: 

Tabela 417: Przepisy VDE na terenie Niemiec 

DIN VDE 0100 Tworzenie instalacji dużej mocy o napięciu 

nominalnym do 1000 V 

DIN VDE 0101 Tworzenie instalacji dużej mocy o napięciu 

nominalnym powyżej 1 V 

DIN VDE 0800 Tworzenie i eksploatacja instalacji 

telekomunikacyjnych wraz z instalacjami do 

przetwarzania informacji 

DIN VDE 0185 Instalacje odgromowe 

 

Na terenie USA i Kanady obowiązują osobne przepisy. Poniżej znajdują się 

wyciągi z tych przepisów: 

 
Tabela 418: Przepisy montażowe na terenie USA i Kanady 

NFPA 70  National Electrical Code Art. 500 Hazardous Locations  

ANSI/ISA-RP 12.6-1987  Recommended Practice  

C22.1  Canadian Electrical Code 
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UWAGA 

 

Należy przestrzegać poniższych wymagań! 

Zastosowanie WAGO-I/O-SYSTEM 750 (urządzenie elektryczne) z 

aprobatą Ex wymaga bezwzględnego przestrzegania następujących 

wymagań dla określonych obszarów zastosowania: 
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15.2.1 Szczególne warunki dla bezpiecznej eksploatacji urządzeń 
z certyfikatem ATEX i IEC Ex, zgodnie z DEMKO 08 ATEX 
142851X i IECEx PTB 07.0064 

Moduły I/O WAGO-I/O-SYSTEM 750-.../...-..., niezależne od typu sieci 

obiektowej, muszą być instalowane w otoczeniu o stopniu zanieczyszczenia 2 lub 

lepiej. W zastosowaniu docelowym moduły I/O należy stosować w obudowie o 

stopniu ochrony co najmniej IP54 z następującymi wyjątkami: 

- Moduły I/O 750-440, 750-609 oraz 750-611 muszą być montowane w 

obudowie o stopniu ochrony co najmniej IP64. 

- Moduły I/O 750-540 na potrzeby zastosowań 230 V AC muszą być 

montowane w obudowie o stopniu ochrony co najmniej IP64. 

- Moduł I/O 750-440 można stosować pod napięciem do maks. 120 V AC. 

W przypadku zastosowań, w których może zaistnieć zagrożenie wybuchem 

łatwopalnych pyłów, wszystkie urządzenia i obudowa muszą być całkowicie 

przetestowane i dopuszczone zgodnie z wymogami 61241-0:2006 oraz IEC 

61241-1:2004. 

W przypadku zastosowań w górnictwie wszystkie urządzenia muszą zostać 

zainstalowane i posiadać certyfikaty jako urządzenia elektryczne zgodnie z 

wymaganiami EN 60079-0:2006 i EN 60079-1:2007. 

Instalację, dodawanie, usuwanie lub zastępowanie modułów I/O, wtyczek sieci 

obiektowej, bezpieczników wolno wykonywać tylko po wyłączeniu zasilania 

systemu i magistrali obiektowej lub jeśli w otoczeniu nie występuje atmosfera 

wybuchowa. 

Przełączniki DIP, przełączniki kodujące i potencjometry podłączone do modułu 

I/O wolno obsługiwać tylko wówczas, gdy wykluczone jest występowanie 

atmosfery wybuchowej. 

Moduł I/O 750-642 wolno stosować wyłącznie w połączeniu z anteną 758-910 o 

maks. długości przewodu 2,5 m. 

Aby nie przekroczyć napięcia pomiarowego o więcej niż 40 %, należy 

zaplanować ochronę przeciwprzepięciową na złączach zasilających. 

Dopuszczalny zakres temperatur otoczenia wynosi 0 °C bis +55 °C. 
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15.2.2 Szczególne warunki dla bezpiecznej eksploatacji Ex 
(certyfikat ATEX TÜV 07 ATEX 554086 X) 

1. WAGO-I/O-SYSTEM 750-***  spełnia wymagania dla urządzenia Gc lub 

Dc (w strefie 2 lub 22) w przypadku umieszczenia go w obudowie, zgodnie 

z dyrektywą 94/9/WE i odpowiednimi normami (patrz znakowanie) EN 

60079-0, EN 60079-11, EN 60079-15, EN 61241-0 i EN 61241-1. Aby 

system spełniał wymagania dla urządzenia grupy I, kategorii M2, należy go 

zabudować w obudowie zapewniającej ochronę zgodnie z normami EN 

60079-0 i EN 60079-1 oraz o stopniu ochrony IP64. Spełnienie tych 

wymagań oraz prawidłowe zamontowanie urządzenia w obudowie lub w 

szafie rozdzielczej musi zostać poświadczone przez jednostkę notyfikowaną 

(ExNB). 

2. Jeżeli możliwe jest działanie obwodów interfejsowych poza interfejsem 

sieciowym 750-3../...-... (DEMKO 08 ATEX 142851 X), to na zewnątrz 

urządzenia należy podjąć działania zmierzające do tego, aby z uwagi na 

przejściowe zakłócenia napięcie pomiarowe nie zostało przekroczone o 

więcej niż 40%. 

3. Przełączniki DIP, przełączniki kodujące i potencjometry podłączone do 

modułu I/O wolno obsługiwać tylko wówczas, gdy wykluczone jest 

występowanie atmosfery wybuchowej. 

4. Podłączanie i odłączanie obwodów prądowych nieiskrobezpiecznych jest 

dozwolone wyłącznie dla potrzeb instalacji, konserwacji i napraw. Należy 

wykluczyć możliwość przejściowego wystąpienia atmosfery wybuchowej w 

czasie prac instalacyjnych, konserwacyjnych i naprawczych. 

Dotyczy to również i przede wszystkim złącz: karty CF, USB, sieci 

obiektowej, interfejsu konfiguracyjno-programującego, gniazda 

antenowego, D-Sub oraz interfejsu ethernetowego. Złącza te nie są 

obwodami iskrobezpiecznymi i nie mają ograniczonego poziomu energii. 

Użytkownik stosuje te złącza na własną odpowiedzialność. 

5. Dla typów 750-606, 750-625/000-001, 750-487/003-000, 750-484 i 750-633 

należy uwzględnić następujące warunki: obwody prądowe interfejsów 

muszą zostać ograniczone do kategorii przepięciowych I/II/III (obwody 

prądowe bez zasilania/z zasilaniem sieciowym) zdefiniowanych w normie 

EN 60664-1. 

6. Dla typu 750-601 należy pamiętać: nie wolno usuwać ani wymieniać 

bezpiecznika w trakcie eksploatacji urządzenia. 

7. Dopuszczalny zakres temperatur otoczenia wynosi od 0 °C ≤ Ta ≤ +55°C 

(dokładne dane znajdują się w certyfikacie). 
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8. W pobliżu urządzenia należy umieścić następujące wskazówki 

ostrzegawcze: 

Pos: 15.10.1 /Alle Serien (Allgemeine M odul e)/Wichtige Erläuter ungen/Sicherheitshinweise/Gefahr/Gefahr:  Nicht an Geräten unter Spannung ar beiten! @ 11\mod_1326959227633_6.doc @ 86568 @  @ 1 
 

OSTRZEŻENIE 

 

Nie wyjmować ani nie wymieniać bezpiecznika pod napięciem! 

Nie należy wyjmować ani wymieniać bezpiecznika w urządzeniu 

znajdującym się pod napięciem. 

 
Pos: 125.26 /Alle Serien (Allgemeine M odule)/Wichtige Erl äuter ungen/Sicher heitshi nweise/Warnung/Warnung: Nicht unter  Spannung  tr ennen! @ 11\mod_1326963689811_6.doc  @ 86571 @  @ 1 
 

OSTRZEŻENIE 

 

Nie wyłączać urządzenia z sieci pod napięciem! 

Nie wyłączać urządzenia z sieci, gdy znajduje się ono pod napięciem! 

 
Pos: 125.27 /Alle Serien (Allgemeine M odule)/Wichtige Erl äuter ungen/Sicher heitshi nweise/Warnung/Warnung: N ur in ei nem nicht explosionsgefährdeten Bereich trennen! @ 11\mod_1326964057288_6.doc @ 86574 @  @ 1 
 

OSTRZEŻENIE 

 

Odłączać od sieci tylko w przestrzeniach niezagrożonych wybuchem! 

Urządzenie odłączać od sieci tylko w przestrzeniach niezagrożonych 

wybuchem! 
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15.2.3 Szczególne warunki dla bezpiecznej eksploatacji Ex 
(certyfikat IEC Ex TUN 09.0001 X) 

1. WAGO-I/O-SYSTEM 750-***  spełnia wymagania dla urządzenia Gc lub 

Dc (w strefie 2 lub 22) w przypadku umieszczenia go w obudowie, zgodnie 

z dyrektywą 94/9/WE i odpowiednimi normami (patrz znakowanie) IEC 

60079-0, IEC 60079-11, IEC 60079-15, IEC 61241-0 i IEC 61241-1. Aby 

system spełniał wymagania dla urządzenia grupy I, kategorii M2, należy go 

zabudować w obudowie zapewniającej ochronę zgodnie z normami IEC 

60079-0 i IEC 60079-1 oraz o stopniu ochrony IP64. Spełnienie tych 

wymagań oraz prawidłowe zamontowanie urządzenia w obudowie lub w 

szafie rozdzielczej musi zostać poświadczone przez jednostkę notyfikowaną 

(ExNB). 

2. Na zewnątrz urządzenia należy podjąć działania zmierzające do tego, aby z 

uwagi na przejściowe zakłócenia napięcie pomiarowe nie zostało 

przekroczone o więcej niż 40%. 

3. Przełączniki DIP, przełączniki kodujące i potencjometry podłączone do 

modułu I/O wolno naciskać/uruchamiać tylko wówczas, gdy wykluczone 

jest występowanie wybuchowych atmosfer. 

4. Podłączanie i odłączanie obwodów prądowych nieiskrobezpiecznych jest 

dozwolone wyłącznie dla potrzeb instalacji, konserwacji i napraw. Należy 

wykluczyć możliwość przejściowego wystąpienia atmosfery wybuchowej w 

czasie prac instalacyjnych, konserwacyjnych i naprawczych.  

 

Dotyczy to również i przede wszystkim złącz: karty CF, USB, sieci 

obiektowej, interfejsu konfiguracyjno-programującego, gniazda 

antenowego, D-Sub oraz interfejsu ethernetowego. Złącza te nie są 

obwodami iskrobezpiecznymi i nie mają ograniczonego poziomu energii.  

5. Dla typów 750-606, 750-625/000-001, 750-487/003-000, 750-484 i 750-633 

należy uwzględnić następujące warunki: obwody prądowe interfejsów 

muszą zostać ograniczone do kategorii przepięciowych I/II/III (obwody 

prądowe bez zasilania/z zasilaniem sieciowym) zdefiniowanych w normie 

IEC 60664-1. 

6. Dla typu 750-601 należy pamiętać: nie wolno usuwać ani wymieniać 

bezpiecznika w trakcie eksploatacji urządzenia. 

7. Dopuszczalny zakres temperatur otoczenia wynosi od 0 °C ≤ Ta ≤ +55°C 

(dokładne dane znajdują się w certyfikacie). 
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8. W pobliżu urządzenia należy umieścić następujące wskazówki 

ostrzegawcze: 

Pos: 125.32 /Alle Serien (Allgemeine M odule)/Wichtige Erl äuter ungen/Sicher heitshi nweise/Warnung/Warnung: Sicherung nicht unter Spannung herausnehmen oder wechseln! @ 11\mod_1326959227633_6.doc @ 86568 @  @ 1 
 

OSTRZEŻENIE 

 

Nie wyjmować ani nie wymieniać bezpiecznika pod napięciem! 

Nie należy wyjmować ani wymieniać bezpiecznika w urządzeniu 

znajdującym się pod napięciem. 

 
Pos: 125.33 /Alle Serien (Allgemeine M odule)/Wichtige Erl äuter ungen/Sicher heitshi nweise/Warnung/Warnung: Nicht unter  Spannung  tr ennen! @ 11\mod_1326963689811_6.doc  @ 86571 @  @ 1 
 

OSTRZEŻENIE 

 

Nie wyłączać urządzenia z sieci pod napięciem! 

Nie wyłączać urządzenia z sieci, gdy znajduje się ono pod napięciem! 

 
dPos: 125.34 /All e Serien ( Allgemei ne Module)/Wichtige Erläuterungen/Sicherheitshinweise/Warnung/Warnung: Nur i n einem nicht explosi onsg efähr deten Ber eich tr ennen! @ 11\mod_1326964057288_6.doc  @ 86574 @  @ 1 
 

OSTRZEŻENIE 

 

Odłączać od sieci tylko w przestrzeniach niezagrożonych wybuchem! 

Urządzenie odłączać od sieci tylko w przestrzeniach niezagrożonych 

wybuchem! 
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15.2.4 ANSI/ISA 12.12.01 

Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do zastosowania w klasie I, dywizja 2, 

grupy A, B, C, D lub w przestrzeniach niezagrożonych wybuchem. 

Urządzenie to wolno montować wyłącznie w obudowach zabezpieczonych 

narzędziami. 

OSTRZEŻENIE 

 

Zagrożenie wybuchem! 

Zagrożenie wybuchem - wymiana komponentów może spowodować, że 

urządzenie nie będzie spełniać wymogów klasy I, dyw. 2. 

OSTRZEŻENIE 

 

Urządzenie rozłączać po odłączeniu od zasilania i na obszarach 

niezagrożonych wybuchem! 

Urządzenie rozłączać dopiero po wyłączeniu prądu lub jeżeli obszar w 

pobliżu każdego użytkownika, dostępnych wtyczek i podstawek 

bezpieczników nie jest zagrożony wybuchem.” W przypadku 

zastosowania bezpiecznika należy zapewnić informację: „Należy 

przewidzieć łącznik odpowiedni do miejsca, w którym urządzenie jest 

instalowane, aby móc odłączyć bezpiecznik w stanie bez napięcia". 

 
 

Dla podzespołów z wtyczkami ETHERNET:  

„Tylko do zastosowania w LAN, nie do podłączania przewodów 

telekomunikacyjnych“. 

OSTRZEŻENIE 

 

Stosować tylko z anteną 758-910! 

Moduł 750-642 należy stosować wyłącznie z anteną 758-910 

 

Tylko dla interfejsów/sterowników i ekonomicznych modułów magistralowych: 

Złącze serwisowe do konfiguracji interfejsu jest przeznaczone tylko do użytku 

tymczasowego. Urządzenie podłączać lub odłączać tylko w przestrzeniach 

niezagrożonych wybuchem. Jego podłączenie lub odłączenie w atmosferze 

wybuchowej może być przyczyną wybuchu. 

OSTRZEŻENIE 

 

Urządzeń z bezpiecznikami nie wolno integrować z obwodami 

prądowymi, w których może nastąpić przeciążenie! 

„Urządzeń z bezpiecznikami nie wolno integrować z obwodami 

prądowymi, w których może nastąpić przeciążenie, np. przewodach 

silnikowych.” 
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OSTRZEŻENIE 

 

Kartę SD należy wkładać i wyjmować tylko na obszarach wolnych od 

zapalnych gazów i par! 

Kartę SD do urządzenia pod napięciem należy wkładać i wyjmować tylko 

wówczas, gdy pewne jest, że obszar ten jest wolny od zapalnych gazów i 

par.” 
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Informacja 

 

Dodatkowe informacje 

Certyfikat mogą Państwo otrzymać na zapytanie. Proszę przestrzegać 

również wskazówek na ulotce załączonej do modułu I/O. Podręcznik 

zawierający wymienione powyżej warunki bezpiecznego użytkowania musi 

być zawsze dostępny dla użytkownika. 
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16 Załącznik 
Pos: 128.1 /Alle Serien (Allgemeine M odul e)/Feldbuskommuni kati on/SNM P (MIB)/MIB-II-Gr uppen - System Gr oup @ 4\mod_1237882031312_6.doc  @ 28898 @ 23 @ 1 
 

16.1 Grupy MIB II 

16.1.1 System Group 

System Group zawiera ogólne informacje na temat interfejsu/sterownika 

sieciowego. 

Tabela 419: MIB II – System Group 

identyfikator parametr dostęp opis 

1.3.6.1.2.1.1.1 sysDescr R Parametr ten zawiera identyfikację urządzenia. 

Parametr jest na stałe zakodowany, np. na  "WAGO 

750-841". 

1.3.6.1.2.1.1.2 sysObjectID R Parametr ten zawiera identyfikację autoryzacyjną 

producenta. 

1.3.6.1.2.1.1.3 sysUpTime R Parametr ten zawiera czas w setnych sekundy od 

momentu ostatniego wyzerowania jednostki 

zarządzającej. 

1.3.6.1.2.1.1.4 sysContakt R/W Parametr ten zawiera identyfikację osoby 

kontaktowej oraz informacje, w jaki sposób się z nią 

skontaktować. 

1.3.6.1.2.1.1.5 sysName R/W Parametr ten zawiera nazwę administracyjną 

urządzenia. 

1.3.6.1.2.1.1.6 sysLocation R/W Parametr ten zawiera miejsce fizycznej zabudowy 

węzła 

1.3.6.1.2.1.1.7 sysServices R Parametr ten określa liczbę usług, które są zawarte w 

tym interfejsie / sterowniku sieciowym. 
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16.1.2 Interface Group 

Interface Group zawiera informacje oraz statystyki na temat interfejsu urządzenia. 

Interfejs urządzenia opisuje złącze ETHERNET interfejsu/sterownika oraz 

dostarcza informacji o statusie fizycznego portu ETHERNET oraz wewnętrznego 

złącza pętli zwrotnej. 

Pos: 128.4 /Alle Serien (Allgemeine M odul e)/Feldbuskommuni kati on/SNM P (MIB)/MIB-II-Gr uppen - Interface Group (< 3 Ports) @ 4\mod_1237887871359_6.doc  @ 28907 @  @ 1 
 

Tabela 420: MIB II – Interface Group 

identyfikator parametr dostęp opis 

1.3.6.1.2.1.2.1 ifNumber R liczba złączy sieci w tym systemie 

1.3.6.1.2.1.2.2 ifTable - lista złączy sieci 

1.3.6.1.2.1.2.2.1 ifEntry - wpis złącza sieci 

1.3.6.1.2.1.2.2.1.1 ifIndex R jednoznaczny numer przyporządkowania 

każdego złącza 

1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 ifDescr  R nazwa producenta, nazwa produktu oraz 

wersja złącza sprzętu,  

np. „WAGO Kontakttechnik GmbH  

750-841: wersja 1.0“ 

1.3.6.1.2.1.2.2.1.3 ifType R typ złącza: 

ETHERNET-CSMA/CD  = 6 

pętla zwrotna oprogramowania  = 24 

1.3.6.1.2.1.2.2.1.4 ifMtu R maksymalna długość telegramu (maks. 

jednostka transferu), która może zostać 

przetransportowana przez to złącze 

1.3.6.1.2.1.2.2.1.5 ifSpeed R prędkość złącza w bitach/s 

1.3.6.1.2.1.2.2.1.6 ifPhysAddress R adres fizyczny złącza (w przypadku sieci 

ETHERNET jest to adres MAC) 

1.3.6.1.2.1.2.2.1.7 ifAdmin-Status R/W żądany stan złącza, możliwe wartości: 

   up(1): gotowe do wysyłania i odbioru 

   down(2): złącze jest wyłączone 

   testing(3): złącze znajduje się w trybie 

testowym 

1.3.6.1.2.1.2.2.1.8. ifOperStatus R obecny stan złącza (ten parametr nie odnosi 

się do portu 1 oraz portu 2) 

1.3.6.1.2.1.2.2.1.9. ifLastChange R wartość sysUpTime; moment, w którym stan 

zmienił się po raz ostatni 

1.3.6.1.2.1.2.2.1.10 ifInOctets R liczba danych odebranych przez złącze w 

bajtach 

1.3.6.1.2.1.2.2.1.11 ifInUcastPkts R liczba otrzymanych pakietów Unicast, 

przekazanych do wyższej warstwy 

1.3.6.1.2.1.2.2.1.12 ifInNUcastPkts R liczba otrzymanych pakietów Broadcast i 

Multicast, przekazanych do wyższej warstwy 

1.3.6.1.2.1.2.2.1.13 ifInDiscards R liczba pakietów, które zostały zniszczone, 

pomimo, że nie mają miejsca zakłócenia 

1.3.6.1.2.1.2.2.1.14 ifInErrors R liczba otrzymanych błędnych pakietów, które 

nie zostały przekazane do wyższej warstwy 

1.3.6.1.2.1.2.2.1.15 IfInUnknown-

Protos 

R liczba pakietów, które wpłynęły i zostały 

wysłane do portu o nieznanym numerze lub 

nie obsługiwanego 

1.3.6.1.2.1.2.2.1.16 ifOutOctets R liczba danych wysłanych do tej pory przez 

złącze w bajtach 
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Tabela 420: MIB II – Interface Group 

identyfikator parametr dostęp opis 

1.3.6.1.2.1.2.2.1.17 ifOutUcastPkts R liczba wysłanych pakietów Unicast, 

przekazanych do wyższej warstwy 

1.3.6.1.2.1.2.2.1.18 ifOutNUcastPkts R liczba wysłanych pakietów Broadcast i 

Multicast, przekazanych do wyższej warstwy 

1.3.6.1.2.1.2.2.1.19 ifOutDiscards R liczba pakietów, które zostały zniszczone, 

pomimo, że nie mają miejsca zakłócenia 

1.3.6.1.2.1.2.2.1.20 ifOutErrors R liczba pakietów, które nie zostały wysłane ze 

względu na błędy 

 

Pos: 128.5 /D okumentati on allgemei n/Gli ederungsel emente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc @ 21808 @  @ 1 
 

  



WAGO-I/O-SYSTEM 750  423 

750-880, 750-880/025-000, 750-880/025-001 Programmierbarer Feldbuscontroller ETHERNET   

Podręcznik 

wersjaVersion 1.0.3   

Pos: 128.6 /Alle Serien (Allgemeine M odul e)/Feldbuskommuni kati on/SNM P (MIB)/MIB-II-Gr uppen - IP Gr oup -  IpR oute Tabl e Group - ICM P Gr oup - TCP Group - UD P Gr oup -  SNM P Gr oup @ 4\mod_1237813995937_6.doc  @ 28839 @ 333333 @ 1 
 

16.1.3 IP Group 

IP Group zawiera informacje na temat komunikacji IP. 

Tabela 421: MIB II – IP Group  

identyfikator parametr dostęp opis 

1.3.6.1.2.1.4.1 ipForwarding R/W 1: host jest ruterem; 2: host nie jest ruterem 

1.3.6.1.2.1.4.2 ipDefaultTTL R/W wartość domyślna dla pola time-to-live każdej 

ramki IP 

1.3.6.1.2.1.4.3 ipInReceives R liczba otrzymanych ramek IP wraz z ramkami 

błędnymi 

1.3.6.1.2.1.4.4 ipInHdrErrors R liczba otrzymanych ramek IP wraz z błędami w 

nagłówkach 

.3.6.1.2.1.4.5 ipInAddrErrors R liczba otrzymanych ramek IP wraz z 

nieprawidłowo przekazanym adresem IP 

1.3.6.1.2.1.4.6 ipForwDatagrams R liczba otrzymanych ramek IP, które zostały 

przekazane (routowane) 

1.3.6.1.2.1.4.7 ipUnknownProtos R liczba otrzymanych ramek IP wraz z 

nieznanym typem protokołu 

1.3.6.1.2.1.4.8 ipInDiscards R liczba otrzymanych ramek IP, bez błędów, 

które jednak zostały porzucone 

1.3.6.1.2.1.4.9 ipInDelivers R liczba otrzymanych ramek IP, które zostały 

przekazane do wyższych warstw protokołu 

1.3.6.1.2.1.4.10 ipOutRequests R liczba wysłanych ramek IP 

1.3.6.1.2.1.4.11 ipOutDiscards R liczba ramek IP do wysłania, które jednak 

zostały porzucone 

1.3.6.1.2.1.4.12 ipOutNoRoutes R liczba wysłanych i porzuconych ze względu na 

błędne informacje o routingu ramek IP 

1.3.6.1.2.1.4.13 ipReasmTimeout R minimalny czas do momentu zestawienia ramki 

IP 

1.3.6.1.2.1.4.14 ipReasmReqds R minimalna liczba fragmentów IP do 

zestawienia i przekazywania 

1.3.6.1.2.1.4.15 ipReasmOKs R liczba pomyślnie zestawionych ponownie 

ramek IP 

1.3.6.1.2.1.4.16 ipReasmFails R liczba ramek IP zestawionych ponownie bez 

powodzenia 

1.3.6.1.2.1.4.17 ipFragOKs R liczba otrzymanych ramek IP, które zostały 

podzielone na fragmenty i przekazane 

1.3.6.1.2.1.4.18 ipFragFails R liczba ramek IP do fragmentowania, które ze 

względu na bit „don't-fragment“, ustawionego 

w nagłówku, nie zostały podzielone na 

fragmenty 

1.3.6.1.2.1.4.19 ipFragCreates R liczba utworzonych ramek IP 

1.3.6.1.2.1.4.20 ipAddrTable - tabela wszystkich lokalnych adresów IP 

urządzenia 

1.3.6.1.2.1.4.20.1 ipAddrEntry - informacje o adresie dla parametru 

1.3.6.1.2.1.4.20.1.1 ipAdEntAddr R informacje o adresie dotyczące adresu IP 

1.3.6.1.2.1.4.20.1.2 ipAdEntIfIndex R indeks interfejsu 

1.3.6.1.2.1.4.20.1.3 ipAdEntNetMask R maska podsieci przypisana do parametru 

1.3.6.1.2.1.4.20.1.4 ipAdEntBcastAddr R wartość bitu o najniższej wartości w adresie 

Broadcast IP 

1.3.6.1.2.1.4.20.1.5 IpAdEntReasm-

MaxSize 

R rozmiar najdłuższego telegramu IP, który może 

być ponownie poddany defragmentacji 
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Tabela 421: MIB II – IP Group  

identyfikator parametr dostęp opis 

1.3.6.1.2.1.4.23 ipRoutingDiscards R liczba skasowanych parametrów z routingu 

16.1.4 IpRoute Table Group 

IpRouteTable zawiera informacje na temat tabeli routingu w 

interfejsie/sterowniku sieciowym. 

Tabela 422: MIB II – IpRoute Table Group 

identyfikator parametr dostęp opis 

1.3.6.1.2.1.4.21 ipRouteTable - tabela routingu IP 

1.3.6.1.2.1.4.21.1 ipRouteEntry - wpis z routingu dla określonego celu 

1.3.6.1.2.1.4.21.1.1 ipRouteDest R/W Parametr ten informuje o adresie docelowym 

parametru routingu. 

1.3.6.1.2.1.4.21.1.2 ipRouteIfIndex R/W Parametr ten informuje o indeksie interfejsu, 

który jest następnym celem trasy. 

1.3.6.1.2.1.4.21.1.3 ipRouteMetric1 R/W pierwotna trasa do systemu docelowego 

1.3.6.1.2.1.4.21.1.4 ipRouteMetric2 R/W alternatywna trasa do systemu docelowego 

1.3.6.1.2.1.4.21.1.5 ipRouteMetric3 R/W alternatywna trasa do systemu docelowego 

1.3.6.1.2.1.4.21.1.6 ipRouteMetric4 R/W alternatywna trasa do systemu docelowego 

.3.6.1.2.1.4.21.1.7 ipRouteNextHop R/W adres IP następnej części trasy 

1.3.6.1.2.1.4.21.1.8 ipRouteType R/W rodzaj trasy 

1.3.6.1.2.1.4.21.1.9 ipRouteProto R mechanizm budowy trasy 

1.3.6.1.2.1.4.21.1.10 ipRouteAge R/W liczba sekund, jakie upłynęły od momentu 

ostatniego odświeżenia lub skontrolowania 

trasy 

1.3.6.1.2.1.4.21.1.11 ipRouteMask R/W Parametr zawiera maskę podsieci do tego 

parametru. 

1.3.6.1.2.1.4.21.1.12 ipRouteMetric5 R/W alternatywna trasa do systemu docelowego 

1.3.6.1.2.1.4.21.1.13 ipRouteInfo R/W odsyłacz do specjalnej MIB 
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16.1.5 ICMP Group 

Tabela 423: MIB II – ICMP Group 

identyfikator parametr dostęp opis 

1.3.6.1.2.1.5.1 icmpInMsgs R liczba otrzymanych komunikatów ICMP 

1.3.6.1.2.1.5.2 icmpInErrors R liczba otrzymanych komunikatów ICMP, 

zawierających charakterystyczne błędy ICMP 

1.3.6.1.2.1.5.3 icmpInDestUnreachs R liczba otrzymanych komunikatów ICMP - 

destination unreachable 

1.3.6.1.2.1.5.4 icmpInTimeExcds R liczba otrzymanych komunikatów ICMP - Time 

exceeded 

1.3.6.1.2.1.5.5 icmpInParmProbs R liczba otrzymanych komunikatów ICMP - 

problemy z parametrami 

1.3.6.1.2.1.5.6 icmpInSrcQuenchs R liczba otrzymanych komunikatów ICMP - 

Source- quench 

1.3.6.1.2.1.5.7 icmpInRedirects R liczba otrzymanych komunikatów ICMP - 

przekierowanie 

1.3.6.1.2.1.5.8 icmpInEchos R liczba otrzymanych komunikatów ICMP - Echo-

request (ping) 

1.3.6.1.2.1.5.9 icmpInEchoReps R liczba otrzymanych komunikatów ICMP - Echo-

reply (ping) 

1.3.6.1.2.1.5.10 icmpInTimestamps R liczba otrzymanych komunikatów ICMP - 

Timestamp-request 

1.3.6.1.2.1.5.11 icmpInTimestampReps R liczba otrzymanych komunikatów ICMP - 

Timestamp-reply 

1.3.6.1.2.1.5.12 icmpInAddrMasks R liczba otrzymanych komunikatów ICMP - 

Address-Mask-request 

1.3.6.1.2.1.5.13 icmpInAddrMaskReps R liczba otrzymanych komunikatów ICMP - 

Address-Mask-reply 

1.3.6.1.2.1.5.14 icmpOutMsgs R liczba wysłanych komunikatów ICMP 

1.3.6.1.2.1.5.15 icmpOutErrors R liczba wysyłanych komunikatów ICMP, które ze 

względu na problemy nie mogły zostać wysłane 

1.3.6.1.2.1.5.16 icmpOutDestUnreachs R liczba wysłanych komunikatów ICMP - 

destination unreachable 

1.3.6.1.2.1.5.17 icmpOutTimeExcds R liczba wysłanych komunikatów ICMP Time 

exceeded 

1.3.6.1.2.1.5.18 icmpOutParmProbs R liczba wysłanych komunikatów ICMP - 

problemy z parametrami 

1.3.6.1.2.1.5.19 icmpOutSrcQuenchs R liczba wysłanych komunikatów ICMP Source 

Quench 

1.3.6.1.2.1.5.20 icmpOutRedirects R liczba wysłanych komunikatów ICMP 

przekierowanie 

1.3.6.1.2.1.5.21 icmpOutEchos R liczba wysłanych komunikatów ICMP - Echo 

request 

1.3.6.1.2.1.5.22 icmpOutEchoReps R liczba wysłanych komunikatów ICMP - Echo 

reply 

1.3.6.1.2.1.5.23 icmpOutTimestamps R liczba wysłanych komunikatów ICMP - 

Timestamp request  

1.3.6.1.2.1.5.24 icmpOutTimestampReps R liczba wysłanych komunikatów ICMP - 

Timestamp reply 

1.3.6.1.2.1.5.25 icmpOutAddrMasks R liczba wysłanych komunikatów ICMP - Address-

Mask-request 

1.3.6.1.2.1.5.26 icmpOutAddrMaskReps R liczba wysłanych komunikatów ICMP - Address-

Mask-reply 
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16.1.6 TCP Group 

Tabela 424: MIB II – TCP Group 

identyfikator parametr dostęp opis 

1.3.6.1.2.1.6.1 tcpRtoAlgorithm R czas retransmisji (1 = inny,  

2 = stały 3 = standard MIL 1778, 

4 = Jacobson ) 

1.3.6.1.2.1.6.2 tcpRtoMin R minimalna wartość dla timera retransmisji 

1.3.6.1.2.1.6.3 tcpRtoMax R maksymalna wartość dla timera 

retransmisji 

1.3.6.1.2.1.6.4 tcpMaxConn R liczba maksymalnych połączeń TCP,  

które mogą być nawiązane jednocześnie 

1.3.6.1.2.1.6.5 tcpActiveOpens R liczba istniejących, aktywnych połączeń 

TCP 

1.3.6.1.2.1.6.6 tcpPassiveOpens R liczba istniejących, pasywnych połączeń 

TCP 

1.3.6.1.2.1.6.7 tcpAttemptFails R liczba prób nawiązania połączenia 

zakończonych niepowodzeniem 

1.3.6.1.2.1.6.8 tcpEstabResets R liczba ponownych nawiązań połączenia 

1.3.6.1.2.1.6.9 tcpCurrEstab R liczba połączeń TCP w stanie established 

lub Close-Wait 

1.3.6.1.2.1.6.10 tcpInSegs R liczba otrzymanych ramek TCP wraz z 

ramkami błędnymi 

1.3.6.1.2.1.6.11 tcpOutSegs R liczba prawidłowo wysłanych ramek TCP 

z danymi 

1.3.6.1.2.1.6.12 tcpRetransSegs R liczba wysłanych ramek TCP, które 

zostały powtórzone ze względu na błędy 

1.3.6.1.2.1.6.13 tcpConnTable - dla każdego istniejącego połączenia 

sporządzany jest wpis w tabeli 

1.3.6.1.2.1.6.13.1 tcpConnEntry - wpis w tabeli dla połączenia 

1.3.6.1.2.1.6.13.1.1 tcpConnState R status połączenia TCP 

1.3.6.1.2.1.6.13.1.2 tcpConnLocalAddress R adres IP dla tego połączenia  

(w przypadku serwerów ustawiony na stałe 

na wartość 0.0.0.0) 

1.3.6.1.2.1.6.13.1.3 tcpConnLocalPort R numer portu połączenia TCP 

1.3.6.1.2.1.6.13.1.4 tcpConnRemAddress R zdalny adres IP połączenia TCP 

1.3.6.1.2.1.6.13.1.5 tcpConnRemPort R zdalny port IP połączenia TCP 

1.3.6.1.2.1.6.14 tcpInErrs R liczba otrzymanych błędnych bramek TCP 

1.3.6.1.2.1.6.15 tcpOutRsts R liczba wysłanych ramek TCP z ustawioną 

flagą RST 
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16.1.7 UDP Group 

Tabela 425: MIB II – UDP Group 

identyfikator parametr dostęp opis 

1.3.6.1.2.1.7.1 udpInDatagrams R liczba otrzymanych ramek UDP, które zostały 

przekazane do odpowiedniej aplikacji 

1.3.6.1.2.1.7.2 udpNoPorts R liczba otrzymanych ramek UDP, które nie mogły 

zostać przekazane do odpowiedniej aplikacji 

(port nieosiągalny) 

1.3.6.1.2.1.7.3 udpInErrors R liczba otrzymanych ramek UDP, które z innych 

przyczyn nie mogły zostać przekazane dalej 

1.3.6.1.2.1.7.4 udpOutDatagrams R liczba wysłanych ramek UDP 

1.3.6.1.2.1.7.5 udpTable - dla każdej aplikacji, która otrzymała ramki UDP, 

sporządzany jest wpis w tabeli 

1.3.6.1.2.1.7.5.1 udpEntry - wpis w tabeli dla aplikacji, która otrzymała 

ramkę UDP 

1.3.6.1.2.1.7.5.1.1 udpLocalAddress R adres IP lokalnego serwera UDP 

1.3.6.1.2.1.7.5.1.2 udpLocalPort R numer portu lokalnego serwera UDP 
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16.1.8 SNMP Group 
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Tabela 426: MIB II – SNMP Group 

identyfikator parametr dostęp opis 

1.3.6.1.2.1.11.1 snmpInPkts R liczba otrzymanych ramek SNMP 

1.3.6.1.2.1.11.2 snmpOutPkts R liczba wysłanych ramek SNMP 

1.3.6.1.2.1.11.3 snmpInBadVersions R liczba otrzymanych ramek SNMP z 

nieprawidłowym numerem wersji 

1.3.6.1.2.1.11.4 snmpInBadCommunity-

Names 

R liczba otrzymanych ramek SNMP z 

nieprawidłową grupą 

1.3.6.1.2.1.11.5 snmpInBadCommunity 

Uses 

R liczba otrzymanych ramek SNMP, których grupa 

nie posiadała wystarczających uprawnień do 

wykonania wymaganych przez siebie akcji 

1.3.6.1.2.1.11.6 snmpInASNParseErrs R liczba otrzymanych ramek SNMP o 

nieprawidłowej budowie 

1.3.6.1.2.1.11.8 snmpInTooBigs R liczba otrzymanych ramek SNMP, które zgłosiły 

wynik „tooBig“ 

1.3.6.1.2.1.11.9 snmpInNoSuchNames R liczba otrzymanych ramek SNMP, które zgłosiły 

wynik „noSuchName“ 

1.3.6.1.2.1.11.10 snmpInBadValues R liczba otrzymanych ramek SNMP, które zgłosiły 

wynik „badValue“ 

1.3.6.1.2.1.11.11 snmpInReadOnlys R liczba otrzymanych ramek SNMP, które zgłosiły 

wynik „readOnly“ 

1.3.6.1.2.1.11.12 snmpInGenErrs R liczba otrzymanych ramek SNMP, które zgłosiły 

wynik „genError“ 

1.3.6.1.2.1.11.13 snmpInTotalReqVars R liczba otrzymanych ramek SNMP z ważnymi 

żądaniami GET lub GET-NEXT 

1.3.6.1.2.1.11.14 snmpInTotalSetVars R liczba otrzymanych ramek SNMP z ważnymi 

żądaniami SET 

1.3.6.1.2.1.11.15 snmpInGetRequests R liczba otrzymanych i wykonanych żądań GET 

1.3.6.1.2.1.11.16 snmpInGetNexts R liczba otrzymanych i wykonanych żądań GET-

NEXT 

1.3.6.1.2.1.11.17 snmpInSetRequests R liczba otrzymanych i wykonanych żądań SET 

1.3.6.1.2.1.11.18 snmpInGetResponses R liczba otrzymanych odpowiedzi GET 

1.3.6.1.2.1.11.19 snmpInTraps R liczba otrzymanych trapów 

1.3.6.1.2.1.11.20 snmpOutTooBigs R liczba wysłanych ramek SMTP, które zawierały 

wynik „too Big“ 

1.3.6.1.2.1.11.21 snmpOutNoSuchNames R liczba wysłanych ramek SMTP, które zawierały 

wynik „noSuchName“ 

1.3.6.1.2.1.11.22 snmpOutBadValues R liczba wysłanych ramek SMTP, które zawierały 

wynik „badValue“ 

1.3.6.1.2.1.11.24 SnmpOutGenErrs R liczba wysłanych ramek SMTP, które zawierały 

wynik „genErrs“ 

1.3.6.1.2.1.11.25 snmpOutGetRequests R liczba przesłanych żądań GET 

1.3.6.1.2.1.11.26 SnmpOutGetNexts R liczba przesłanych żądań GET-NEXT 

1.3.6.1.2.1.11.27 snmpOutSetRequests R liczba przesłanych żądań SET 

1.3.6.1.2.1.11.28 snmpOutGetResponses R liczba przesłanych odpowiedzi GET 

1.3.6.1.2.1.11.29 snmpOutTraps R liczba wysłanych trapów 

1.3.6.1.2.1.11.30 snmpEnableAuthenTraps R/W trapy błędu uwierzytelniania (1 = wł.,  2 = wył.) 
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16.2 Grupy WAGO MIB-II 

16.2.1 Company Group 

„Company Group” zawiera ogólne informacje na temat firmy WAGO 

Kontakttechnik GmbH & Co. KG. 

Tabela 427: WAGO-MIB – Company Group 

identyfikator parametr dostęp opis 

1.3.6.1.4.1.13576.1.1 wagoName R zarejestrowana nazwa firmy 

wartość standardowa: „WAGO 

Kontakttechnik GmbH & Co. KG“ 

1.3.6.1.4.1.13576.1.2 wagoDescrition R opis firmy 

wartość standardowa: „WAGO 

Kontakttechnik GmbH & Co. KG, 

Hansastr. 27, D-32423 Minden“ 

1.3.6.1.4.1.13576.1.3 wagoURL R "adres URL strony www firmy" 

wartość standardowa: 

"www.wago.com" 

 

16.2.2 Product Group 

„Produkt Group” zawiera informacje na temat sterownika. 

Tabela 428: WAGO-MIB – Product Group 

identyfikator parametr dostęp opis 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.1 wioArticleName R nazwa artykułu 

wartość standardowa: 750-8xx/000-

000" 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.2 wioArticleDescription R opis artykułu 

wartość standardowa: „sterownik 

sieciowy WAGO 

Ethernet(10/100MBit)“ 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.3 wioSerialNumber R numer seryjny artykułu 

wartość standardowa: „SNxxxxxxxx-

Txxxxxx-mac|0030DExxxxxx“ 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.4 wioMacAddress R adres MAC artykułu 

wartość standardowa: 

„0030DExxxxxx“ 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.5

  

wioURLDatasheet R URL do karty katalogowej artykułu 

wartość standardowa: 

http://www.wago.com/ 

wagoweb/documentation/navigate/nm

0dc__e.htm#ethernet“ 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.6

  

wioURLManual R URL do podręcznika artykułu  

wartość standardowa: 

http://www.wago.com/ 

wagoweb/documentation/navigate/nm

0dc__e.htm#ethernet“ 
 

Pos: 129.2 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Fel dbuskommuni kati on/SNM P (MIB)/WAGO-MIB-Gruppen für 881-Teil 1a @ 7\mod_1275047255348_6.doc @ 57158 @  @ 1 
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identyfikator parametr dostęp opis 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.7

  

wioDeviceClass R klasa urządzenia 

10 = sterownik 

20 = interfejs 

30 = switch 

40 = wyświetlacz 

50 = czujnik 

60 = element wykonawczy 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.8

  

wioDeviceGroup R grupa urządzeń 

10 = seria 750 

20 = seria 758 

30 = seria 767 

40 = seria 762 PERSPECTO 
 

Pos: 129.3 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Fel dbuskommuni kati on/SNM P (MIB)/WAGO-MIB-Gruppen für 830, 841, 881-Teil 2 @ 7\mod_1275048162973_6.doc @ 57170 @ 3333 @ 1 
 

 

16.2.3 Versions Group 

„Version Group“ zawiera informacje na temat wersji sprzętu/oprogramowania w 

sterowniku. 

Tabela 429: WAGO-MIB – Versions Group 

identyfikator parametr dostęp opis 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.10.1 wioFirmwareIndex R indeks wersji firmware'u 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.10.2 wioHardwareIndex R indeks wersji sprzętu 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.10.3 wioFwlIndex R indeks wersji programu ładującego 

firmware'u 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.10.4 wioFirmwareVersion R kompletny ciąg numeru firmware'u 
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16.2.4 Real-Time Clock Group 

„Real-Time Clock Group“ zawiera informacje na temat zegara czasu 

rzeczywistego w systemie. 

Tabela 430: WAGO-MIB – Real Time Clock Group 

identyfikator parametr dostęp opis 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.11.1 wioRtcDateTime R/W data/godzina urządzenia w 

formacie UTC jako ciąg znaków. 

Do zapisu daty/czasu należy 

używać następującego stringu 

(ciągu): „time 11:22:33 date 13-

1-2007“ 

wartość standardowa: „time 

xx:xx:xx date xx-xx-xxxx 

(UTC)“ 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.11.2 wioRtcTime R/W data/godzina urządzenia w 

formacie UTC jako liczba 

całkowita w sekundach od 1970-

01-01 

wartość standardowa: „0” 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.11.3 wioTimezone R/W aktualna strefa czasowa 

urządzenia w godzinach 

(-12…+12) 

wartość standardowa: „0” 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.11.4 wioRtcHourMode R tryby godzinowe: 

0 = tryb 12h 

1 = tryb 24h  

wartość standardowa: „0” 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.11.5 wioRtcBatteryStatus R stan baterii RTC: 

0 = ok 

1 = bateria rozładowana 

wartość standardowa: „1” 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.11.6 wioRtcDayLightSaving R/W offset czasowy 1 godzina: 

0 = brak offsetu 

1 = offset 1-godzinny 

(DayLightSaving) 

wartość standardowa: „0” 
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16.2.5 Ethernet Group 

„EthernetGroup“ zawiera ustawienia ETHERNET sterownika. 

Tabela 431: WAGO-MIB – Ethernet Group 

identyfikator parametr dostęp opis 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.12.1 wioEthernetMode R/W konfiguracja IP połączenia 

ETHERNET: 

0 = stały adres IP 

1 = dynamiczny adres IP przez Bootp 

2 = dynamiczny adres IP przez DHCP 

wartość standardowa: „1” 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.12.2 wioIp R/W aktualny adres IP urządzenia 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.12.3 wioSubnetMask R/W aktualna maska podsieci urządzenia 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.12.4 wioGateway R/W aktualna brama IP urządzenia 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.12.5 wioHostname R/W aktualna nazwa hosta urządzenia 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.12.6 wioDomainName R/W aktualna nazwa domeny urządzenia 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.12.7 wioDnsServer1 R/W adres IP 1. serwera DNS 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.12.8 wioDnsServer2 R/W adres IP 2. serwera DNS  

 

16.2.6 Actual Error Group 

„Actual Error Group“ zawiera informacje na temat ostatniego statusu 

systemu/statusu błędów. 

Pos: 129.4 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Fel dbuskommuni kati on/SNM P (MIB)/WAGO-MIB-Gruppen für 881-Teil 2a @ 7\mod_1275048123661_6.doc @ 57167 @  @ 1 
 

Tabela 432: WAGO-MIB – Actual Error Group 

identyfikator parametr dostęp opis 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.20.1 wioErrorGroup R grupa ostatniego błędu 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.20.2 wioErrorCode R kod ostatniego błędu 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.20.3 wioErrorArgument R argument ostatniego błędu 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.20.4 wioErrorDescription R opis błędu - ciąg znaków 

 

Pos: 129.5 /D okumentati on allgemei n/Gli ederungsel emente/---Seitenwechsel--- @ 3\mod_1221108045078_0.doc @ 21808 @  @ 1 
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Pos: 129.6 /Serie 750 ( WAGO-I/O-SYSTEM)/Fel dbuskommuni kati on/SNM P (MIB)/WAGO-MIB-Gruppen für 830, 841, 881-Teil 3 @ 7\mod_1275048206942_6.doc @ 57173 @ 333333333333 @ 1 
 

16.2.7 PLC Project Group 

„PLC Project Group” zawiera informacje na temat zastosowanego w sterowniku 

programu PLC. 

Tabela 433: WAGO-MIB – PLC Project Group 

identyfikator parametr dostęp opis 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.30.1 wioProjectId R ID projektu CoDeSys 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.30.2 wioProjectDate R data projektu CODESYS 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.30.3 wioProjectName R nazwa projektu CODESYS 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.30.4 wioProjectTitle R tytuł projektu CODESYS 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.30.5 wioProjectVersion R wersja projektu CODESYS 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.30.6 wioProjectAuthor R autor projektu CODESYS 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.30.7 wioProjectDescription R opis projektu CODESYS 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.30.8 wioNumberOfIecTasks R ilość zadań IEC projektu 

CODESYS 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.30.9 wioIecTaskTable -  

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.30.9.1 wioIecTaskEntry -  

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.30.9.1.1 wioIecTaskId R ID zadania IEC w projekcie 

CODESYS 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.30.9.1.2 wioIecTaskName R nazwa zadania IEC w 

projekcie CODESYS 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.30.9.1.3 wioIecTaskStatus R status zadania IEC w 

projekcie CODESYS 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.30.9.1.4 wioIecTaskMode R tryb zadania IEC w projekcie 

CODESYS 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.30.9.1.5 wioIecTaskPriority R priorytet zadania IEC w 

projekcie CODESYS 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.30.9.1.6 wioIecTaskInterval R częstotliwość cyklicznego 

zadania IEC w projekcie 

CODESYS 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.30.9.1.7 wioIecTaskEvent R wydarzenie dla zadania IEC w 

projekcie CODESYS 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.30.9.1.8 wioIecTaskCycleCount R licznik dla zadań IEC w 

projekcie CODESYS 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.30.9.1.9 wioIecTaskCycleTime R ostatni czas cyklu zadania IEC 

w projekcie CODESYS 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.30.9.1.10 wioIecTaskCycleTime-

Min 

R minimalny czas cyklu zadania 

IEC w projekcie CODESYS 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.30.9.1.11 wioIecTaskCycleTime-

Max 

R maksymalny czas cyklu 

zadania IEC w projekcie 

CODESYS 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.30.9.1.12 wioIecTaskCycleTime-

Avg 

R średni czas cyklu zadania IEC 

w projekcie CODESYS 
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16.2.8 Http Group 

„Http Group“ zawiera informacje oraz ustawienia serwera WWW sterownika. 

Tabela 434: WAGO-MIB – Http Group 

identyfikator parametr dostęp opis 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.1.1

   

wioHttpEnable R/W aktywacja/dezaktywacja portu serwera 

WWW: 

0 = port serwera WWW nieaktywny 

1 = port serwera WWW aktywny  

wartość standardowa: { 1 }  

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.1.2 wioHttpAuthen-

ticationEnable 

R/W aktywacja/dezaktywacja 

uwierzytelniania na stronach 

internetowych: 

0 = uwierzytelnianie nieaktywne 

1 = uwierzytelnianie aktywne  

wartość standardowa: { 1 } 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.1.3 wioHttpPort R/W port serwera WWW HTTP 

wartość standardowa: { 80 } 

 

16.2.9 Ftp Group 

„Ftp Group“ zawiera informacje oraz ustawienia sterownika dla serwera FTP. 

Tabela 435: WAGO-MIB – Ftp Group 

identyfikator parametr dostęp opis 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.2.1

    

wioFtpEnable R/W aktywacja/dezaktywacja portu serwera 

FTP: 

0 = port dla serwera FTP nieaktywny 

1 = port dla serwera FTP aktywny  

wartość standardowa: { 1 } 
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16.2.10 Sntp Group 

„Sntp Group“ zawiera informacje oraz ustawienia sterownika dla serwera SNTP. 

Tabela 436: WAGO-MIB – Sntp Group 

identyfikator parametr dostęp opis 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.3.1 wioSntpEnable R/W aktywacja/dezaktywacja portu serwera 

SNTP: 

0 = port dla serwera SNTP nieaktywny 

1 = port dla serwera SNTP aktywny 

wartość standardowa: { 1 } 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.3.2 wioSntpServer-

Address 

R/W adres IP serwera SNTP 

wartość standardowa: { 0 } 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.3.3 wioSntpClient-

Intervall 

R/W częstotliwość zapytań managera SNTP 

wartość standardowa: { 0 } 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.3.4 wioSntpClient-

Timeout 

R/W upływ czasu potrzebny na przerwanie 

odpowiedzi SNTP 

wartość standardowa: { 2000 } 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.3.5 wioSntpClient-

DayLightSaving 

R/W offset czasowy 1 godzina: 

0 = brak offsetu 

1 = offset 1-godzinny 

(DayLightSaving) 

wartość standardowa: „0” 

 

16.2.11 Snmp Group 

„Snmp Group“ zawiera informacje oraz ustawienia sterownika dla agenta SNMP. 

Tabela 437: WAGO-MIB – Snmp Group 

identyfikator parametr dostęp opis 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.4.1 wioSnmpEnable R/W aktywacja/dezaktywacja portu 

serwera SNMP: 

0 = port dla serwera SNMP 

nieaktywny 

1 = port dla serwera SNMP aktywny 

wartość standardowa: { 1 } 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.4.2.1 wioSnmp1-

ProtocolEnable 

R/W aktywacja/dezaktywacja 1. agenta 

SNMPv1/v2c 

wartość standardowa: { 1 } 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.4.2.2 wioSnmp1-

ManagerIp 

R/W adres IP 1. serwera SNMP 

wartość standardowa: { 'C0A80101'h 

} 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.4.2.3 wioSnmp1-

Community 

R/W string do identyfikacji grupowej dla 

SNMPv1/v2c 

wartość standardowa: { „public“ } 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.4.2.4 wioSnmp1Trap-

V1enable 

R/W aktywacja/dezaktywacja trapu 

SNMPv1 dla 1. serwera SNMP: 

wartość standardowa: { 1 } 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.4.2.5 wioSnmp1Trap-

V2enable 

R/W aktywacja/dezaktywacja trapu 

SNMPv2 dla 1. serwera SNMP:  

wartość standardowa: { 0 } 
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Tabela 437: WAGO-MIB – Snmp Group 

identyfikator parametr dostęp opis 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.4.2.6 wioSnmp2-

ProtocolEnable 

R/W aktywacja/dezaktywacja 1. agenta 

SNMPv1/v2c 

wartość standardowa: { 0 } 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.4.2.7 wioSnmp2-

ManagerIp 

R/W adres IP 2. serwera SNMP 

wartość standardowa: { '00000000' h 

} 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.4.2.8 wioSnmp2-

Community 

R/W string do identyfikacji grupowej dla 

SNMPv1/v2c 

wartość standardowa: { „public“ } 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.4.2.9 wioSnmp2Trap-

V1enable 

R/W aktywacja/dezaktywacja trapu 

SNMPv1 dla 1. serwera SNMP 

wartość standardowa: { 0 } 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.4.2.1

0 

wioSnmp2Trap-

V2enable 

R/W aktywacja/dezaktywacja trapu 

SNMPv2c dla 1. serwera SNMP 

wartość standardowa: { 0 } 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.4.3.1 wioSnmp1User-

Enable 

R/W aktywacja/dezaktywacja 1. 

użytkownika SNMPv3 

wartość standardowa: { 1 } 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.4.3.2 wioSnmp1-

Authentication-

Typ 

R/W typ uwierzytelnienia dla 1. 

użytkownika SNMPv3: 

0 = brak uwierzytelnienia 

1 = uwierzytelnienie MD5 

2 = uwierzytelnienie SHA1 

wartość standardowa: { 1 } 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.4.3.3 wioSnmp1-

Authentication-

Name 

R/W nazwa uwierzytelnienia dla 1. 

użytkownika SNMPv3 

wartość standardowa: { 

„SecurityName“ } 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.4.3.4 wioSnmp1-

Authentication-

Key 

R/W klucz uwierzytelnienia dla 1. 

użytkownika SNMPv3 

wartość standardowa: { „ 

AuthenticationKey „ } 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.4.3.5 wioSnmp1-

PrivacyEnable 

R/W aktywacja/dezaktywacja kodowania 

danych dla 1. użytkownika 

SNMPv3: 

0 = brak kodowania 

1 = kodowanie DES 

wartość standardowa: { 1 } 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.4.3.6 wioSnmp1-

PrivacyKey 

R/W prywatny kod dla SNMPv3 dla 1. 

użytkownika SNMPv3 

wartość standardowa: { 

„PrivacyKey“ } 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.4.3.7 wioSnmp1-

Notification-

Enable 

R/W aktywacja/dezaktywacja 

komunikatów (trapów SNMPv3) z 

użytkownikiem SNMPv3 

wartość standardowa: { 1 } 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.4.3.8 wioSnmp1-

Notification-

ReceiverIP 

R/W odbiorca adresu IP dla komunikatów 

(trapów SNMPv3) z użytkownikiem 

SNMPv3 

wartość standardowa: { 'C0A80101'h 

} 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.4.3.9 wioSnmp2User-

Enable 

R/W aktywacja/dezaktywacja 2. 

użytkownika SNMPv3 

wartość standardowa: { 0 } 
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Tabela 437: WAGO-MIB – Snmp Group 

identyfikator parametr dostęp opis 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.4.3.1

0 

wioSnmp2-

Authentication-

Typ 

R/W typ uwierzytelnienia dla 2. 

użytkownika SNMPv3: 

0 = brak uwierzytelnienia 

1 = uwierzytelnienie MD 5 

2 = uwierzytelnienie SHA1 

wartość standardowa: { 1 } 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.4.3.1

1 

wioSnmp2-

Authentication-

Name 

R/W nazwa uwierzytelnienia dla 2. 

użytkownika SNMPv3 

wartość standardowa: { 

„SecurityName“ } 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.4.3.1

2 

wioSnmp2-

Authentication-

Key 

R/W klucz uwierzytelnienia dla 2. 

użytkownika SNMPv3 

wartość standardowa: { „ 

AuthenticationKey „ } 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.4.3.1

3 

wioSnmp2-

PrivacyEnable 

R/W prywatny kod dla SNMPv3 dla 2. 

użytkownika SNMPv3 

wartość standardowa: { 

„PrivacyKey“ } 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.4.3.1

4 

wioSnmp2-

PrivacyKey 

R/W prywatny kod dla SNMPv3 dla 2. 

użytkownika SNMPv3 

wartość standardowa: { 

„PrivacyKey“ } 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.4.3.1

5 

wioSnmp2-

Notification-

Enable 

R/W aktywacja/dezaktywacja 

komunikatów (trapów SNMPv3) z 

użytkownikiem SNMPv3 

wartość standardowa: { 0 } 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.4.3.1

6 

wioSnmp2-

Notification-

ReceiverIP 

R/W odbiorca adresu IP dla komunikatów 

(trapów SNMPv3) z użytkownikiem 

SNMPv3 

wartość standardowa: { '00000000'h 

} 
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16.2.12 Snmp Trap String Group 

„Snmp Trap String Group“ zawiera ciągi znaków (stringi), dołączane do trapów 

charakterystycznych dla producenta. 

Tabela 438: WAGO-MIB – Snmp Trap String Group 

identyfikator parametr dostęp opis 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.4.4.1 wioTrapKbus-

Error 

R/W ciąg znaków dla 1. trapu SNMP 

wartość standardowa: { „Kbus 

Error“ } 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.4.4.2 wioTrapPlcStart R/W ciąg znaków dla 2. trapu SNMP 

wartość standardowa: { „Plc Start“ } 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.4.4.3 wioTrapPlcStop R/W ciąg znaków dla 3. trapu SNMP 

wartość standardowa: { „Plc Stop“ } 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.4.4.4 wioTrapPlc-

Reset  

R/W ciąg znaków dla 4. trapu SNMP 

wartość standardowa: { „Plc Reset“ 

} 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.4.4.5 wioTrapPlcSoft

wareWatchdog 

R/W ciąg znaków dla 5. trapu SNMP 

wartość standardowa: { „Plc 

Software Watchdog“ } 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.4.4.6 wioTrapPlc-

DivideByZero 

R/W ciąg znaków dla 6. trapu SNMP 

wartość standardowa: { „Plc Divide 

By Zero“ } 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.4.4.7 wioTrapPlc-

OnlineChange 

R/W ciąg znaków dla 7. trapu SNMP 

wartość standardowa: { „Plc Online 

Change“ } 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.4.4.8 wioTrapPlc-

Download 

R/W ciąg znaków dla 8. trapu SNMP 

wartość standardowa: { „Plc 

Download Programm“ } 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.4.4.9 wioTrapPlc-

Login  

R/W ciąg znaków dla 9. trapu SNMP 

wartość standardowa: { „Plc Login“ 

} 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.4.4.1

0 

wioTrapPlc-

Logout 

R/W ciąg znaków dla 10. trapu SNMP 

wartość standardowa: { „Plc 

Logout“ } 
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16.2.13 Snmp User Trap String Group 

„Snmp User Trap String Group“ zawiera ciągi znaków (stringi), które mogą być 

dołączane do trapów definiowanych dla użytkownika. Stringi te mogą być 

zmieniane zarówno przez SNMP< jak i Wago_SNMP.lib w Codesys.   

Tabela 439: WAGO-MIB – Snmp User Trap String Group 

identyfikator parametr dostęp opis 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.4.5.1 wioUserTrapMsg1 R/W ciąg znaków dla 1. trapu 

SNMP 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.4.5.2 wioUserTrapMsg2 R/W ciąg znaków dla 2. trapu 

SNMP 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.4.5.3 wioUserTrapMsg3 R/W ciąg znaków dla 3. trapu 

SNMP 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.4.5.4 wioUserTrapMsg4 R/W ciąg znaków dla 4. trapu 

SNMP  

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.4.5.5 wioUserTrapMsg5 R/W ciąg znaków dla 5. trapu 

SNMP 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.4.5.6 wioUserTrapMsg6 R/W ciąg znaków dla 6. trapu 

SNMP 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.4.5.7 wioUserTrapMsg7 R/W ciąg znaków dla 7. trapu 

SNMP 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.4.5.8 wioUserTrapMsg8 R/W ciąg znaków dla 8. trapu 

SNMP 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.4.5.9 wioUserTrapMsg9 R/W ciąg znaków dla 9. trapu 

SNMP  

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.4.5.1

0 

wioUserTrapMsg10 R/W ciąg znaków dla 10. trapu 

SNMP 

 

16.2.14 Plc Connection Group 

Za pośrednictwem „Plc Connection Group“ można aktywować/dezaktywować 

połączenie z CODESYS. 

Tabela 440: WAGO-MIB – Plc Connection Group 

identyfikator parametr dostęp opis 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.5.1

    

wioCoDeSysEnable R/W aktywacja/dezaktywacja portu 

serwera CODESYS: 

0 = port dla serwera CODESYS 

nieaktywny 

1 = port dla serwera CODESYS 

aktywny 

wartość standardowa: { 1 } 

 



440  WAGO-I/O-SYSTEM 750 

  750-880, 750-880/025-000, 750-880/025-001 Programmierbarer Feldbuscontroller ETHERNET 

 Podręcznik 

 wersjaVersion 1.0.3  

16.2.15 Modbus Group 

„Modbus Group“ zawiera informacje oraz ustawienia sterownika dla serwera 

MODBUS. 

Tabela 441: WAGO-MIB – Modbus Group 

identyfikator parametr dostęp opis 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.6.1 wioModbusTcp-

Enable 

R/W aktywacja/dezaktywacja portu serwera 

Modbus/TCP: 

0 = port dla serwera Modbus/TCP 

nieaktywny 

1 = port dla serwera Modbus/TCP 

aktywny 

wartość standardowa: { 1 } 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.6.2 wioModbusUdb-

Enable 

R/W aktywacja/dezaktywacja portu serwera 

Modbus/UDP: 

0 = port dla serwera Modbus/UDP 

nieaktywny 

1 = port dla serwera Modbus/UDP 

aktywny 

wartość standardowa: { 1 } 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.6.3 wioMax-

Connections 

R/W maksymalna liczba połączeń MODBUS 

wartość standardowa: { 15 } 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.6.4 wioConnection-

Timeout 

R/W upływ czasu połączenia MODBUS 

wartość standardowa: { 600 } 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.6.5 wioModbus-

WatchdogMode 

R/W tryb watchdoga MODBUS 

wartość standardowa: { 0 } 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.6.6 wioModbus-

WatchdogTime 

R/W upływ czasu watchdoga MODBUS 

wartość standardowa: { 100 } 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.6.7 wioFreeModbus-

Sockets 

R/W nieużywane i wolne połączenie 

MODBUS 

wartość standardowa: { 15 } 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.6.8 wioModbus-

ConnectionTable 

-  

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.6.8.1 wioModbus-

ConnectionEntry 

-  

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.6.8.1.1 wioModbus-

ConnectionIndex 

R/W indeks połączenia MODBUS 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.6.8.1.2 wioModbus-

ConnectionIp 

R/W adres ID połączenia MODBUS 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.6.8.1.3 wioModbus-

ConnectionPort 

R/W port połączenia MODBUS 

 

  



WAGO-I/O-SYSTEM 750  441 

750-880, 750-880/025-000, 750-880/025-001 Programmierbarer Feldbuscontroller ETHERNET   

Podręcznik 

wersjaVersion 1.0.3   

16.2.16 Ethernet IP Group 

„Ethernet IP Group“ zawiera informacje oraz ustawienia sterownika EtherNet/IP. 

Tabela 442: WAGO-MIB – Ethernet IP Group 

identyfikator parametr dostęp opis 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.7.1 

    

    

wioEthernetIpEnable R/W aktywacja/dezaktywacja portu 

serwera Ethernet/IP: 

0 = port dla serwera Ethernet/IP 

nieaktywny 

1 = port dla serwera Ethernet/IP 

aktywny 

wartość standardowa: { 0 } 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.7.2 wioEthernetIpVariables-

InputCount 

R/W  

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.7.3 wioEthernetIpVariables-

OutputCount 

R/W  

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.7.4 wioEthernetIpVariables-

PlcInputCount 

R/W  

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.7.5 wioEthernetIpVariables-

PlcInputOffset 

R/W  

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.7.6 wioEthernetIpVariables-

PlcOutputCount 

R/W  

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.7.7 wioEthernetIpVariables-

PlcOutputOffset 

R/W  

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.7.8 wioEthernetIpRunIdle-

HeaderOrginatorToTarget 

R/W  

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.40.7.9 wioEthernetIpRunIdle-

HeaderTargetToOrginator 

R/WR/

W 

 

 

16.2.17 Process Image Group 

„Process Image Group“ zawiera listę informacji na temat modułów podłączonych 

do sterownika. 
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Tabela 443: WAGO-MIB – Proces Image Group 

identyfikator parametr dostęp opis 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.50.1 wioModulCount R licznik modułów 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.50.2 wioAnalogOutLength R długość danych procesowych wyjść 

analogowych 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.50.3 wioAnalogInLength R długość danych procesowych wejść 

analogowych 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.50.4 wioDigitalOutLength R długość danych procesowych wyjść 

dwustanowych 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.50.5 wioDigitalInLength R długość danych procesowych wejść 

dwustanowych 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.50.6 wioDigitalOutOffset R offset danych procesowych wyjść 

dwustanowych 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.50.7 wioDigitalInOffset R offset danych procesowych wejść 

dwustanowych 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.50.8 wioModuleTable -  

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.50.8.1 wioModuleEntry -  

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.50.8.1.1 wioModuleNumber R numer modułu (slot) 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.50.8.1.2 wioModuleName R nazwa modułu 
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Tabela 443: WAGO-MIB – Proces Image Group 

identyfikator parametr dostęp opis 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.50.8.1.3 wioModuleType R typ modułu 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.50.8.1.4 wioModuleCount R liczba modułów 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.50.8.1.5 wioModule-

AlternativeFormat 

R moduły w formacie alternatywnym 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.50.8.1.6 wioModuleAnalog-

OutLength 

R długość analogowych danych 

wyjściowych modułu (w bitach) 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.50.8.1.7 wioModuleAnalog-

InLength 

R długość analogowych danych 

wejściowych modułu (w bitach) 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.50.8.1.8 wioModuleDigital-

OutLength 

R długość dwustanowych danych 

wyjściowych modułu (w bitach) 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.50.8.1.9 wioModuleDigital-

InLength 

R długość dwustanowych danych 

wejściowych modułu (w bitach) 

 

16.2.18 Plc Data Group 

„Plc Data Group“ zawiera wartości używane do wymiany danych z programem 

CODESYS.  

Tabela 444: WAGO-MIB – Plc Data Group 

identyfikator parametr dostęp opis 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.100.1 wioPlcDataTable  -  

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.100.1.1 wioPlcDataEntry -  

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.100.1.1.1 wioPlcDataIndex R/W ilość danych PLC (DWORD) 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.100.1.1.2 wioPlcDataReadArea R/W dane PLC do odczytu (DWORD) 

1.3.6.1.4.1.13576.10.1.100.1.1.3 wioPlcDataWriteArea R dane PLC do zapisu/odczytu 

(DWORD) 

 

 

=== Ende der Liste für Textmar ke Inhalt_mitte ===  
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