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Voorstelling van het SIMATIC-gamma

Inleiding De machines en installaties op een productiesite hebben niet alleen elektriciteit 
nodig, maar ook automatiseringssystemen, die het starten, stoppen, besturen en 
controleren van de installaties garanderen.

Van bedradingstechniek naar PLC
De meeste installaties die vroeger door contactoren en relais werden bestuurd, 
waarvan de bekabeling de volgorde van de commando's bepaalde, worden nu 
flexibeler beheerd door besturingen met een programmeerbaar geheugen, oftewel 
PLC's (programmeerbare logische besturingen). De logica in het 
programmageheugen van de PLC is niet afhankelijk van de hardwareconfiguratie en 
de bekabeling en kan dus eender wanneer veranderd worden met behulp van een 
programmeertoestel.

Totally Integrated De productieprocessen worden niet meer afzonderlijk geautomatiseerd, maar
Automation geïntegreerd in een globale aanpak. 

De totale integratie van de volledige automatiseringsomgeving wordt voortaan 
gerealiseerd dankzij:

! een homogene configuratie en programmering van de verschillende eenheden 
van het systeem.

! een coherent gegevensbeheer.
! een globale communicatie tussen alle gebruikte automatiseringstoestellen.
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S7-300

Eigenschappen
! Modulaire mini-PLC voor low-end en mid-range toepassingen.
! CPU's met uiteenlopende performance.
! Volledig gamma modules.
! Uitbreidingsmogelijkheid tot 32 modules.
! Backbone-bus geïntegreerd in de modules. 
! Netwerkverbindingen mogelijk met

– multipoint-interface (MPI), 
– PROFIBUS of
– Industrial Ethernet.

! Centrale PG-verbinding met toegang tot alle modules.
! Geen steekplaatsregels. 
! Configuratie en parametrering met de tool "Hardware Configuration".
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S7-300: Modules

Signaalmodules (SM)
! Digitale ingangen: 24V=, 120/230V~
! Digitale uitgangen: 24V=, relais
! Analoge ingangen: spanning, stroom, weerstand, thermokoppel
! Analoge uitgangen: spanning, stroom 

Interfacemodules (IM) Met de interfacemodules IM 360 / IM 361 of IM 365 kunnen er configuraties 
gerealiseerd worden, die uit verschillende racks bestaan. 
De bus wordt tussen de verschillende racks in een lus verbonden.

Dummymodule (DM) De dummymodule DM 370 bezet een steekplaats voor een niet geparametreerde 
signaalmodule. Deze steekplaats blijft dus gereserveerd, bijvoorbeeld voor een 
latere montage van een interfacemodule.

Functiemodules (FM) De functiemodules helpen u, "speciale functies" te realiseren: 
! tellen,
! positioneren,
! regelen.

Communicatie-
modules (CP) Met de communicatiemodules kunnen er verbindingen opgebouwd worden: 

! punt-tot-punt,
! Profibus,
! Industrial Ethernet.

Accessoires Busconnector en frontstekker.
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S7-300: Voorstelling van de CPU

Bedrijfsmodus-
keuzeschakelaar MRES = Overall reset (Modul Reset).

STOP = Stop; het programma wordt niet uitgevoerd.
RUN = Het programma wordt uitgevoerd, enkel leestoegang met een PG.
RUN-P = Het programma wordt uitgevoerd, lees- en schrijftoegang met een PG.

Signalisatielampjes SF = Gegroepeerde foutsignalisatie; interne fout van de CPU of van een
(LED) module met diagnosefunctie.

BATF = Batterijfout; batterij leeg of niet aanwezig.
DC5V = Signalisatie van de interne 5V-voeding. 

Continu aan: 5V O.K.; Knipperlicht: overbelasting. 
FRCE = Force; signaleert dat er ten minste één ingang of uitgang permanent 

aangestuurd wordt.
RUN = Knippert bij het opstarten van de CPU, brandt continu in RUN-modus.
STOP = Brandt continu in STOP-modus. 

Knippert langzaam wanneer er een overall reset wordt gevraagd. 
Knippert snel wanneer er een overall reset wordt uitgevoerd.
Knippert langzaam wanneer er een overall reset wordt gevraagd door 
het steken van de geheugenkaart.

Geheugenkaart Op deze plaats kan er een geheugenkaart gestoken worden. Deze kaart bewaart de 
inhoud van het programma in geval van een stroomonderbreking, zelfs als er geen 
batterij voorhanden is. 

Steekplaats Onder het deksel is er een steekplaats voorzien voor de montage van een
van de batterij lithiumbatterij die de inhoud van het RAM-geheugen bewaart in geval van een 

stroomonderbreking.
MPI-aansluiting Om het programmeertoestel of een ander toestel op de MPI-interface aan te sluiten.
DP-interface Interface voor de aansluiting van gedecentraliseerde periferie onmiddellijk aan de 

CPU. 
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S7-400

Eigenschappen
! Zeer performante PLC voor mid-range en high-end toepassingen.
! Gevarieerd CPU-gamma. 
! Volledig modulespectrum.
! Uitbreidingsmogelijkheid tot meer dan 300 modules.
! Backbone-bus geïntegreerd in het rack.
! Netwerkverbindingen door middel van

– multipoint-interface (MPI), 
– Profibus,
– Industrial Ethernet.

! Centrale aansluiting van het PG met toegang tot alle modules.
! Geen installatieregels voor de montage van de modules.
! Configuratie en parametrering met behulp van de tool "Hardware Config". 
! Multiprocessorbedrijf (maximum 4 CPU's kunnen in het centrale rack in 

werking gesteld worden).
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S7-400: Modules

Signaalmodules (SM)
! Digitale ingangskaarten: 24V=, 120/230V~
! Digitale uitgangskaarten: 24V=, relais
! Analoge ingangskaarten: spanning, stroom, weerstand, thermokoppel
! Analoge uitgangskaarten: spanning, stroom 

Interfacemodules De interfacemodules IM460, IM461, IM463, IM467 zorgen voor de verbinding
(IM) tussen de verschillende racks:

! UR1 (Universal Rack) met een maximumcapaciteit van 18 modules
! UR2 (Universal Rack) met een maximumcapaciteit van 9 modules
! ER1 (Extension Rack) met een maximumcapaciteit van 18 modules 
! ER2 (Extension Rack) met een maximumcapaciteit van 9 modules.

Functiemodules (FM) De functiemodules helpen u, "speciale functies" te realiseren: 
– tellen,
– positioneren,
– regelen.

Communicatie- Met behulp van de communicatiemodules kan er via verschillende media
modules (CP) gecommuniceerd worden: 

– punt-tot-punt,
– Profibus,
– Industrial Ethernet. 
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S7-400: Voorstelling van de CPU (deel 1)

Bedrijfsmoduskeuzeschakelaar
MRES = Volledige reset (Modul RESet).
STOP = Bedrijfsmodus STOP, programma wordt niet uitgevoerd en periferie

gedeactiveerd (toestand "OD" = Output Disabled). 
RUN = Het programma wordt uitgevoerd, enkel leestoegang met het PG.
RUN-P = Het programma wordt uitgevoerd, lees- en schrijftoegang met het 

PG.

Startmoduskeuzeschakelaar
CRST = Door de CPU te activeren met de STOP/RUN-schakelaar, 

wordt er een "koude restart" uitgevoerd (Complete ReSTart).
WRST = Door de CPU te activeren met de STOP/RUN-schakelaar, 

wordt er een "warme restart" uitgevoerd (Warm ReSTart). 
De startmodus wordt op de CPU bepaald via de de status-LED 
(selectie met de CRST/WRST-schakelaar).

Op de nieuwe generatie CPU's ontbreekt deze schakelaar en wordt het onderscheid 
tussen de verschillende soorten restart gemaakt door middel van de 
bedrijfsmoduskeuzeschakelaar.



Basis PLCpagina 9
Hoofdst 1 Introductie Simatic

9 Basis PLC

EXT.-BATT.

5...15V DC

X3

X1

414 - 2XG00 - 0AB0

CPU 414-2
X  2 
3  4

INTF
EXTF

STOP
RUN

CRST
FRCE

CRST
WRST

RUN-P
RUN

STOP
CMRES

INTF
EXTF
BUSF

DP

EXT.-BATT.

5...15V DC

X1

421 - 1BL00 - 0AA0

DI 32xDC24V
X  2 
3  4

INTF
EXTF

STOP
RUN

CRST
FRCE

CRST
WRST

RUN-P
RUN

STOP
CMRES

Fout-LED's 
voor 

algemene
CPU-fouten

Steekplaats 
voor

memory card

MPI-interface

Externe
batterij-
voeding

Fout-LED's voor
de geïntegreerde
DP-interface

DP-interface

S7-400: Voorstelling van de CPU (deel 2)

EXT-BATT Extra externe voedingsbatterij (5 tot 15 V DC ten behoeve van het RAM, 
bijvoorbeeld bij het vervangen van de voeding).

MPI-interface Aansluiting van het programmeertoestel of van een ander toestel aan de MPI-
interface. Bij de nieuwe versie van de S7-400-CPU's kan deze interface worden 
geparametreerd als extra DP-interface.

DP-interface De CPU's 413(-2DP), 414(-2DP), 416(-2DP) et 417(-2DP) hebben een 
geïntegreerde DP-interface voor de aansluiting van gedecentraliseerde periferie 
onmiddellijk aan de CPU. 

Steekplaats voor Flash EPROM- of RAM-modules kunnen in de CPU van de S7-400 gestoken
geheugenmodule worden als extern laadgeheugen.

! De RAM-modules hebben een geheugencapaciteit van: 
64 Kb, 256 Kb, 1 Mb, 2 Mb.
De inhoud van het geheugen wordt bewaard dankzij de voedingsbatterij.

! De Flash EPROM-modules hebben een geheugencapaciteit van:
64 Kb, 256 Kb, 1 Mb, 2 Mb, 4 Mb, 8 Mb, 16 Mb.
De inhoud van het geheugen wordt bewaard op de Flash EPROM-modules.
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De SIMATIC Manager
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FB21
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OB1

SIMATIC Manager

I1.0 I1.1 Q4.0

Van proces tot project

Proces Als we een automatiseringsproject van dichtbij bekijken, stellen we vast dat het in
een groot aantal onderdelen en taken verdeeld is. De verschillende elementen van 
dit project zijn echter onderling verbonden en van elkaar afhankelijk.
De belangrijkste taak van een automatiseringsdeskundige bestaat erin, het gehele 
automatiseringsproces te structureren en op te delen in ondeelbare, maar 
gemakkelijk te programmeren eenheden.

Hardware/software Bij de projectanalyse en de definitie van de verschillende taken, bepaalt de
automatiseringsdeskundige de eigenschappen van de hardware en de software van 
het automatiseringssysteem dat het proces moet besturen. 

! Hardware:
– aantal en soort ingangen en uitgangen
– aantal en type van de modules
– aantal racks
– vermogen en type van CPU 
– visualiseringssystemen
– communicatienetwerken

! Software:
– programmastructuur
– organisatie van de procesgegevens
– configuratiedata
– communicatiedata
– documentatie van het project en de programma‘s

Project Met SIMATIC S7 worden alle hardware- en softwareparameters van een
automatiseringsproces gestructureerd in een project. Dit project omvat de nodige
hardware (+ configuratie), netwerken (+ configuratie), alle programma‘s en de 
gegevens in het kader van een automatiseringsoplossing.
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STEP7 tools

SIMATIC Manager Dit programma voor projectbeheer is het hoofdprogramma van de STEP7-software.

Nota De file "STEP7 - Readme“ bevat gedetailleerde informatie, bijvoorbeeld over de
versie of de installatieprocedure.

LAD, STL, FBD Met deze tool kunnen we STEP7-gebruikersprogramma‘s schrijven in de
programmeertalen „ladderdiagram“, „functieblokdiagram“ of „instructielijst“. 

Memory Card De gebruikersprogramma‘s kunnen opgeslagen worden in flash-EPROM-
Parameter modules, met behulp van een programmeertoestel of een externe EPROM-
Assignment schieter.

Configuring De structuur en de configuratie van een netwerk worden behandeld in het
Networks hoofdstuk "Communicatie".

Setting the Met deze tool wordt de PG/PC-interface geparametreerd: lokaal PG/PC-adres, 
PG-PC Interface overdrachtsnelheid en eerste PG/PC-adres in het MPI-netwerk.

PID Control Het STEP7-basissoftwarepakket bevat eveneens bouwstenen voor regelings-
Parameter toepassingen. De parametreringssoftware van deze regelingsbouwstenen wordt 
Assignment gestart met het commando "PID Control Parameter Assignment".

Converting S5 Files Met de S5/S7-converter kunnen STEP5-programma‘s in STEP7-programma‘s 
omgezet worden.

Configure SIMATIC U beschikt over verschillende mogelijkheden om een multiprocessorconfiguratie
Workspace te parametreren.

Converting TI Files Met de TI/S7-converter worden TI-programma‘s in S7-programma‘s omgezet.  
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De SIMATIC Manager starten

Inleiding Het SIMATIC-projectbeheerprogramma (SIMATIC Manager) is een grafische
interface voor de online/offline-behandeling van S7-objecten, zoals projecten,
gebruikersprogrammabestanden, bouwstenen, hardwarestations en tools.
Met de SIMATIC Manager kan u:

! projecten en bibliotheken beheren,
! STEP7-tools oproepen,
! online toegang krijgen tot het automatiseringssysteem,
! geheugenkaarten parametreren (geheugenmodules). 

SIMATIC Manager Het icoontje "SIMATIC Manager" staat op de desktop van Windows.
starten Het programma "SIMATIC Manager" staat in het startmenu onder SIMATIC. Zoals 

voor alle andere toepassingen van Windows, kan u twee keer op het icoontje 
klikken 

of in het startmenu START -> SIMATIC het commando 
selecteren 
om het programma te starten.

Gebruikersinterface De SIMATIC Manager beheert de S7-objecten, zoals de projecten en de 
gebruikersprogramma‘s.
Wanneer u een object opent, activeert u ook de geschikte tool voor de bewerking
ervan. Met een dubbele klik op een programmabouwsteen kan de programma-editor 
(Programm Editor) gestart worden en deze bouwsteen bewerkt worden 
(objectgericht starten).

Nota De online-helpfunctie over het actieve venster kan opgeroepen worden met de 
functietoets F1.
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Menu's en toolbars van de SIMATIC Manager

Titelbalk

Menubalk

Knoppenbalk

Statusbalk

Titelbalk De titelbalk bevat de titel van het venster en de knopjes om het venster in te stellen.

Menubalk De menubalk bevat alle menu‘s die in dit venster beschikbaar zijn.

Knoppenbalk De knoppenbalk bevat icoontjes voor de meest frequent gebruikte commando‘s. 
Deze icoontjes zijn ondubbelzinnig.

Statusbalk De statusbalk geeft de actieve toestand en contextgebonden informatie weer. 

Functiebalk De functiebalk bevat knopjes die de geopende vensters en toepassingen
voorstellen.
De functiebalk kan op het scherm verplaatst worden met de linkermuisknop. 
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Knoppenbalk van de SIMATIC Manager

Knoppen van Windows Knoppen van STEP 7

Accessible nodes

S7 memory card

Download in de PLC

Filter definiëren

Filter activeren

Simulatie van modules (S7-PLCSIM)

New (menu File)

Open (menu File)

Accessible Nodes (menu PLC)

S7 Memory Card (menu File)

Cut (menu Edit)

Copy (menu Edit)

Paste (menu Edit)

Download (menu PLC)

Online (menu View)

Offline (menu View)

Large Icons (menu View)

Small Icons (menu View)

List (menu View)

Details (menu View) 

Filter (menu View) 

Up one Level 

Modul Simulation (menu Tools) 

Helpknopje
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Structuur van een STEP7-project

Project

Gebruikersprogramma met S7-bouwstenen
OB, FB, FC, DB,....... 

Programmeerbare CPU van een S7-300

S7/M7-programma's (toegewezen aan een station)

Folder van de programmabouwstenen

Hardware-station

LIST-sources 

LIST-sources 

S7/M7-programma's (Niet toegewezen)

Projectstructuur De projectgegevens worden opgeslagen in de vorm van objecten. Deze objecten
worden geklasseerd in een boomstructuur in het project. Deze boomstructuur stelt
de hiërarchie van het project voor en is vergelijkbaar met de directory-structuur in de 
Explorer van Windows. STEP 7 gebruikt echter andere symbolen dan Windows om 
deze objecten voor te stellen.

Projecthiërarchie Niveau 1: 
! Op het bovenste niveau vinden we het icoontje en de naam van het project. Elk 

project is verbonden met een database op de harde schijf, die alle
projectgegevens bevat.

Niveau 2:
! De stations (S7-300, bijvoorbeeld) zijn de objecten die de complete PLC‘s 

voorstellen: een station bevat de hardwareconfiguratie en de parametrering van 
de modules van de PLC. Aan deze stations wordt er altijd een S7-programma 
gekoppeld.  
Via de stations kunnen we de hardwareconfiguratie van de PC editeren.

! In de directory S7 Program wordt er een programma aangemaakt, dat niet aan
hardware is gekoppeld. 
Het bevat de directories „Blocks“ en „Sources“ van het programma.

! De subnetwerken (MPI, Profibus, Industrial Ethernet) vormen de segmenten 
van het netwerk.

Niveaus 3 en volgende: 
! Afhankelijk van het objecttype op het hogere niveau.  
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Online-/offline-voorstelling in de SIMATIC Manager

Offline In het „offline“-venster, default-venster van een project, toont de SIMATIC Manager 
de projectstructuur die op de harddisk van het PG is opgeslagen.
De directory “S7 Program" bevat de objecten "Sources" en "Blocks".
De directory "Blocks“ groepeert de systeemgegevens die gegenereerd werden bij de
hardwareconfiguratie en de bouwstenen die met de LAD/FBD/STL-Editor werden
aangemaakt.

Online In de online-stand toont het projectvenster van de SIMATIC Manager de 
projectstructuur die in de CPU opgeslagen is.
De directory “S7 Program“ bevat enkel het object "Blocks".
De directory "Blocks" bevat: 

! de systeemgegevens (SDB)
! de gebruikersbouwstenen (OB, FC, FB)
! de specifieke systeembouwstenen (SFC, SFB).

Omschakeling Om van de online-weergave naar de offline-weergave om te schakelen:
! selecteer het menu View -> Offline of View -> Online of
! klik op het overeenkomstige icoontje in de knoppenbalk:

Online

Offline
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Parameters van de SIMATIC Manager

Procedure SIMATIC Manager -> Options -> Customize

Tab "Language"
! Language: om de taal van de SIMATIC Manager, de menu‘s, de dialoog-boxen, 

de helpfiles, etc. te kiezen.
De voorgestelde lijst bevat enkel de geïnstalleerde talen.

! Mnemonics: om de programmeertaal om een programma te lezen of te 
schrijven, die in twee symbolentalen kan worden uitgedrukt, te kiezen.

Tab "General" Basisparameters voor de bewerking van projecten en bibliotheken:
! Storage location for projects definieert de default directory waarin de projecten 

van de gebruiker moeten worden opgeslagen.
! Storage location for libraries definieert de default directory waarin de

bibliotheken van de gebruiker moeten worden opgeslagen.
De bijkomende opties om objecten toe te voegen, projecten te openen en
vensters te organiseren, zullen later in de cursus bestudeerd worden.

! Deactivated system messages 
Met een klik op de knop „Activate“ worden alle systeemmeldingen opnieuw 
getoond, die in het actieve venster gedeactiveerd werden door het vakje „Don‘t 
show this message again“ aan te kruisen. 

Tab “View" Met deze tab wordt de online-weergave geparametreerd.

Tab "Columns" Met deze tab kunnen de kolommen ingesteld worden die op het scherm verschijnen 
wanneer de gedetailleerde weergave geactiveerd is (cf. help).

Tab "Archiving" De archivering van de projecten wordt besproken in het hoofdstuk "Documentatie, 
opslag en archivering". 
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Een S7-project maken

Geef in deze 
zone de

projectnaam in 
en bevestig met 

"OK".

Een project maken Selecteer het menu File -> New of klik op het icoontje in de knoppenbalk. De 
dialoogbox „New“ verschijnt, en daarin kan er een nieuw project of een nieuwe
bibliotheek gemaakt worden.
Geef de naam van uw project in het bereik „Name“ in en bevestig met "OK".

Nota 1. De volledige directorynaam die in de SIMATIC Manager onder Options -> 
Customize gedefinieerd werd, verschijnt nu in het veld “Storage location
(path)".

2. Vanaf de versie V3.2 heeft STEP 7 een „New Project“ Wizard, die de 
gebruiker begeleidt bij het aanmaken van projecten. 
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Een S7-programma ingeven

Een programma Om een nieuw programma aan het actieve project toe te voegen, selecteert u
ingeven Insert -> Program -> S7 Program.

Wanneer u objecten ingeeft, geeft het systeem hen automatisch een object-gerichte 
naam, bijvoorbeeld „S7 Program (1)“. 
U kan deze naam vervolgens naar believen veranderen.

Nota De zonet beschreven werkwijze genereert een programma onafhankelijk van de 
hardwareconfiguratie.
De programma‘s die aan bepaalde specifieke hardware-elementen gebonden zijn, 
worden in het hoofdstuk „Hardwareconfiguratie“ bestudeerd. 
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Een S7-bouwsteen ingeven

Een bouwsteen Wanneer u op Insert -> S7 Block klikt, verschijnt er een lijst met de verschillende
ingeven types van bouwstenen:

! De organisatiebouwstenen (OB) worden door het systeem opgeroepen.
Ze vormen de interface tussen het operating system en het gebruikers-
programma.

! De functies (FC) en de functiebouwstenen (FB) bevatten het eigenlijke 
gebruikersprogramma. Met behulp van de functiebouwstenen en de functies
kan een complex programma in eenvoudige kleine eenheden opgedeeld
worden. 

! De databouwstenen (DB) bevatten de gebruikersgegevens.

Nadat u een bouwsteentype geselecteerd hebt, komt u in de dialoogbox „Properties“ 
terecht, waarin u het bouwsteennummer en de programmeertaal (LAD, FBD of STL) 
definieert.
Verderop zullen we de parametrering van de andere specifieke eigenschappen voor 
elk bouwsteentype bestuderen. 
Wanneer de parametrering beëindigd is, bevestigt u met OK; de nieuwe bouwsteen 
wordt dan aan het actieve programma toegevoegd.  
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Online-helpfunctie in STEP7

Oproep De online-helpfunctie kan op verschillende manieren worden opgeroepen:
1. De algemene helpfunctie wordt geactiveerd met het menu Help -> Contents.
2. Om contextgebonden hulp te krijgen, drukt u op de toets F1 of klikt u op het 

icoontje in de knoppenbalk.

Tabs
! “Contents" - toont de helprubrieken gegroepeerd per onderwerp.
! "Index" - geeft toegang tot de informatie in alfabetische volgorde.
! “Search"  - laat u toe, binnen een rubriek te gaan zoeken, op basis van 

woorden of uitdrukkingen.

Sleutelwoorden De helpteksten bevatten sleutelwoorden die in het groen en onderlijnd met een 
stippellijntje zijn weergegeven. Wanneer u hierop klikt, verschijnt er een definitie.
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……

1.
Bedrijfsmodu

skeuze-
schakelaar op
"STOP".

2. De keuzeschakelaar
in de positie
"MRES"
draaien totdat de 
LED
twee keer
(langzaam)
knippert.

3. De schakelaar 
loslaten (hij valt
automatisch terug in 
de positie "STOP").

1. De
keuzeschakelaar in 
de positie "MRES"
draaien (de LED 
"STOP" knippert 
snel).

manueel

Overall reset
aanvragen

Overall reset
uitvoeren

vanuit het
PG

1. Bedrijfsmoduskeuze-
schakelaar in de
positie
"RUN-P“ of "STOP". 

2. Commando's :
PLC -> Operating 
Mode -> Stop

3. Commando's :
PLC -> Clear/Reset

1. Bevestig de overall 
reset door op "OK"
te klikken.

na het plaatsen 
van 

een memory card 
1. Bedrijfsmoduskeuze-

schakelaar op
"STOP". 

2. De memory card 
plaatsen.

3. De LED "STOP"
knippert langzaam.

1. De keuzeschakelaar
in de positie "MRES"
ingedrukt houden 
(de LED "STOP"
knippert snel).

2. De schakelaar 
loslaten (hij valt
automatisch terug in 
de positie "STOP").

Wisprocedure

De CPU volledig wissen (overall reset)

Toepassing Voordat het gebruikersprogramma in de PLC geladen wordt, moet de CPU volledig 
gewist worden. Zo zijn we er zeker van dat er geen oude bouwsteen in de CPU
achterblijft.
Bij de overall reset worden de volgende acties uitgevoerd:

! Alle gebruikersgegevens worden gewist 
(behalve de parametrering van het MPI-adres en de diagnosebuffer).

! Er wordt een hardwaretest en een reïnitialisatie van de CPU uitgevoerd.
! Als er een geheugenmodule gestoken is, kopieert de CPU na de overall reset

de inhoud van het EEPROM in het interne RAM. 
! Als er geen geheugenmodule in de CPU zit, wordt het geconfigureerde MPI-

adres bewaard. Als de CPU een geheugenmodule bevat, wordt het MPI-adres 
erin geladen.

! De inhoud van het diagnosebuffergeheugen (die op het programmeer-toestel 
kan worden getoond) blijft behouden.

Nota Om volledig gewist te kunnen worden, moet de CPU in stop gezet worden 
(bedrijfsmodus "STOP"):

! de bedrijfsmoduskeuzeschakelaar staat op “STOP” of
! de bedrijfsmoduskeuzeschakelaar staat op “RUN-P”; zet in dit geval de CPU in 

stop met het menu PLC -> Operating Mode -> Stop.

Oefening Voer een overall reset van de CPU uit (met de sleutelschakelaar of vanuit het
programmeertoestel).
U kan controleren of de overall reset correct is uitgevoerd door de inhoud van de 
directory Blocks in online-modus te bekijken. Alleen de systeembouwstenen (SDB, 
SFC en SFB) mogen nog in de lijst staan.


