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STEROWNIK PLC I PANEL OPERATORSKI  
W UKŁADZIE AUTOMATYKI  

INTELIGENTNEGO BUDYNKU 
 
 

Tematyka artykułu dotyczy systemów zarządzania inteligentnym budynkiem, które 
współcześnie wykorzystywane są w wielu budynkach użyteczności publicznej. Dostęp-
ne powszechnie systemy podzielono na dwie grupy, z których do pierwszej zakwalifi-
kowano komercyjne systemy sterowania, drugą natomiast stanowi system zbudowany 
przy wykorzystaniu sterownika PLC oraz panelu operatorskiego HMI. W artykule ana-
lizie poddano funkcjonalność oraz koszty instalacji obu grup systemów oraz zaprezen-
towano, na przykładzie zbudowanej makiety biurowca działanie systemu bazującego na 
sterowniku PLC. Przy zachowaniu pełnej funkcjonalności system wykorzystujący ste-
rownik PLC stanowi ekonomiczną alternatywę do systemów komercyjnych, a z uwagi 
na to, że jest to urządzenie stosowane w przemyśle i często pracuje w trudnych warun-
kach, może być wykorzystane w układzie automatyki budynku. 
 
SŁOWA KLUCZOWE: sterownik PLC, panel operatorski HMI, inteligentny budynek, 
system EIB 
 

1. WSTĘP 
 

Współcześnie, elektronika coraz powszechniej wkracza do życia codzienne-
go, dominując jego kolejne aspekty. Efektem tych zmian jest  wprowadzenie 
wspólnego systemu zarządzania, definiowanego jako technologia inteligentna. 
Nazewnictwo to z biegiem czasu ewoluowało do nazwy inteligentny budynek 
EIB (European Installation Bus). Obecnie istnieje wiele rozwiązań zarządzania 
inteligentnym budynkiem, z których każde charakteryzuje się określonymi wa-
dami oraz zaletami. Jednym z nich jest standard KNX/EIB, będący ogólnoświa-
towym standardem zrzeszającym ponad 200 producentów aparatury elektrycz-
nej. Jest on liderem w swojej dziedzinie, jednak charakteryzuje się wysoką ceną 
związaną zarówno z aparaturą, jak i instalacją elektryczną.  

Większość zadań wykonywanych przez system KNX można zrealizować 
przy wykorzystaniu sterownika PLC (Programmable Logical Controllers) 
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Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych sterowników programowalnych oraz do-
tykowych paneli operatorskich HMI możliwa stała się dowolna aranżacja po-
mieszczeń oraz pełnionych przez nie funkcji.  Sterownik ten, w połączeniu  
z panelem i odpowiednimi czujnikami gwarantuje sterowanie urządzeniami 
zapewniającymi komfortowe użytkowanie pomieszczeń budynku.  

Programowalny sterownik logiczny to komputer przemysłowy, umożliwiają-
cy sterowanie urządzeniami oraz całymi procesami technologicznymi. Zapew-
nia on odbieranie i wysyłanie setek sygnałów jednocześnie, dzięki czemu znaj-
duje zastosowanie w skomplikowanych i rozproszonych układach sterowania, w 
tym w układach automatyki budynkowej. Sterownik PLC zapewnia niezawodną 
pracę w różnych warunkach pracy przez całą dobę, w związku z czym może być 
wykorzystany w układzie automatyki budynku [1–3]. 

W artykule zaprezentowano system zarządzania inteligentnym budynkiem 
wykorzystujący sterownik PLC Siemens Simatic S7–1200, panel operatorski 
HMI Siemens Simatic KTP 700 Basic PN oraz wybrane czujniki. Omówiono 
programowalny sterownik logiczny oraz współpracujący z nim panel operator-
ski. Zaprezentowano przykładowe rozwiązanie systemu automatyki budynku na 
podstawie makiety opartej na sterowniku PLC. Zbudowany układ pozwolił 
przeprowadzić analizę funkcjonalności oraz kosztów instalacji, która udowodni-
ła, że rozwiązanie wykorzystujące sterownik PLC osiąga parametry porówny-
walne z systemami komercyjnymi, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów pro-
jektowania, instalacji i użytkowania. 

 
2. KONWENCJONALNY SYSTEM ZARZĄDZANIA 

INTELIGENTNYM BUDYNKIEM 
 

System EIB (European Installation Bus) jest zdecentralizowanym systemem 
stworzonym dla budynków inteligentnych. System ten służy do załączania, 
sterowania, sygnalizowania, regulacji i nadzoru urządzeń elektrotechnicznych,  
a jego twórcą było powstałe w roku 1990 Stowarzyszenie Europejskiej Magi-
strali Instalacyjnej (EIBA). Obecnie skupia ono ponad 120 członków z branży 
instalacji elektrycznych, grzewczych i sanitarnych, AGD, instalacji alarmowych 
i dozorowych oraz instalacji informatycznych i komunikacyjnych. W skład 
stowarzyszenia wchodzą przede wszystkim przedsiębiorstwa z Niemiec. Poza 
nimi można również spotkać przedstawicieli Austrii, Belgii, Danii, Finlandii, 
Francji, Izraela, Włoch, Holandii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii oraz Wielkiej 
Brytanii.  

Typowym obszarem zastosowań systemów EIB są budynki użyteczności 
publicznej oraz indywidualne i wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe [4, 
5]. Struktura systemu i realizowane w nim funkcje ściśle związane są z typem 
obiektu oraz wymaganiami użytkownika. System EIB nie może być realizowa-
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ny tylko jako instalacja elektryczna, gdyż jego zadaniem jest integracja różnych 
instalacji, które w tradycyjnym układzie pracują odrębnie. Zastosowanie jedno-
litego środowiska kontroli i sterowania wszystkimi obiektami inteligentnego 
budynku daje dodatkowe możliwości konfiguracji, a rozbudowa systemu o ko-
lejne funkcje nie stwarza problemu. W systemie tym można zmienić zadania 
określonych elementów, bez wprowadzania zmian w instalacji elektrycznej (np. 
w włączniku zapalającym lampę można zmienić funkcję na opuszczanie rolet). 
Dużą zaletą systemu EIB jest również to, że przewód magistralny zasilany jest 
napięciem bezpiecznym o wartości 24 V [5, 7]. Podstawowe zadania realizowa-
ne w systemie EIB to:  
– regulacja temperatury w pomieszczeniu, 
– zabezpieczenie przed zalaniem, 
– zabezpieczenie przeciwpożarowe, 
– sterowanie oświetleniem, 
– sterowanie żaluzjami, 
– sterowanie nawadnianiem, 
– zabezpieczenie antywłamaniowe,  
– monitoring.  

Typowy system EIB (rys. 1) zbudowany jest z sensorów, czyli elementów 
odpowiedzialnych za pomiar określonej wielkości i jej transmisję do centrali 
EIB; aktuatorów (nazywanych też aktorami), czyli elementów realizujących 
czynności wykonawcze zgodnie z określonymi przez centralę EIB sekwencjami 
oraz aktorów/sensorów, czyli urządzeń łączących cechy obu wcześniej wymie-
nionych elementów [4, 5]. 
 

 
 

Rys. 1. Przykładowy system EIB [6] 
 

Wszystkie sygnały zapewniające działanie systemu EIB transmitowane są za 
pomocą przeznaczonej do tego instalacji magistralnej. Idea tej instalacji zakłada 
oddzielenie obwodu zasilania od obwodów sterowania odbiornikami. Medium 
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transmisyjnym najczęściej jest przewód ekranowany (tzw. „skrętka”) sieć zasi-
lająca (w przypadku adaptacji istniejących już systemów energetycznych), lub 
sieć radiowa [7]. 

Poszczególne elementy systemu EIB łączone są w sieć, w której transmisja 
informacji realizowana jest metodą testowania nośnika i wspólnego dostępu do 
sieci z unikaniem kolizji CSMA/CA. Zmierzone przez sensory wielkości fi-
zyczne przekształcane są w telegramy o określonej strukturze i rozsyłane po 
całej linii. Określone aktuatory odbierają telegramy, potwierdzają ich prawi-
dłowe przyjęcie oraz wykonują powierzone im zadania. Telegram przesyłany 
jest tylko do tych aktorów, do których jest adresowany. W systemie EIB roz-
różniane jest adresowanie fizyczne i grupowe. Adresowanie fizyczne określa 
miejsce konkretnego aktora w strukturze systemu, a grupowe przyporządkowuje 
daną funkcję do grupy aktorów, z którymi powinna współpracować [4–7]. 

 
3. STEROWNIK PLC I PANEL OPERATORSKI W UKŁADZIE 

INTELIGENTNEGO BUDYNKU 
 

Alternatywą do konwencjonalnego systemu zarządzania inteligentnym bu-
dynkiem EIB jest zaprezentowany w artykule system wykorzystujący sterownik 
PLC oraz panel operatorski HMI. Zgodnie z przyjętymi założeniami system ten 
powinien realizować funkcje zbliżone do systemu EIB umożliwiając sterowa-
nie: 
– oświetleniem,  
– temperaturą,  
– roletami, 
– alarmem, 
– dostępem do budynku. 
Podstawowym elementem przedstawionego systemu jest sterownik PLC Sima-
tic S7–1200 oraz panel operatorski Simatic KTP 700 Basic firmy Siemens. 
 
3.1. Sterownik PLC Simatic S7–1200 
 

Wprowadzone w 1968 roku sterowniki PLC, początkowo wykorzystywane 
tylko w przemyśle, od niedawna intensywnie są stosowane w innych dziedzi-
nach życia. Ich wzrastająca popularność oraz różnorodność wpłynęły na spadek 
cen i pozwoliły na zastosowanie również w systemach sterowania inteligentny-
mi budynkami [1–3]. Sterowniki logiczne pełnią funkcje układów sterowania 
stycznikowo-przekaźnikowego, układów logicznych oraz programatorów. Za-
stosowanie modułów wejść i wyjść analogowych zwiększył zakres stosowania 
sterowników PLC, które wykorzystywane są również do automatyzacji proce-
sów ciągłych.  
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W zaprojektowanym systemie wykorzystano sterownik Simatic S7–1200  
w wersji CPU 1214 DC/DC/DC, oznaczony symbolem 6ES7214–1BG40–
0XB0, produkowany przez firmę Siemens (rys. 2). Umożliwia on sterowanie 
i kontrolowanie procesów szybkozmiennych z wykorzystaniem wyjść tranzy-
storowych. Jego największymi zaletami są: praca w rozszerzonych warunkach 
otoczenia (zwiększony zakres dopuszczalnych wartości stężenia zanieczysz-
czeń, ciśnienia powietrza i wibracji); praca w zwiększonym zakresie temperatur 
(od –20 °C do +60 °C) oraz zabezpieczenie przed kondensacją pary wodnej.  
W sterowniku można wyróżnić 14 wejść i 10 wyjść cyfrowych, sygnalizacyjne 
diody LED i złącze komunikacyjne, wykorzystywane do programowania ste-
rownika oraz komunikacji z innymi urządzeniami zewnętrznymi (jednostka 
centralna korzysta z wbudowanego interfejsu PROFINET, a komunikacja od-
bywa się za pomocą kabla sieciowego, podłączonego poprzez złącze RJ45). 
Posiada również dwa wejścia analogowe (w zakresie napięciowym od 0 do  
10 V) oraz jedno wyjście analogowe (w zakresie napięciowym od 0 do 10 V  
i prądowym od 0 do 20 mA). Sterownik ten może być rozszerzony o osiem 
modułów sygnałowych i 3 moduły komunikacyjne. Wymagane jest zasilanie 
napięciem stałym o wartości 24 V [9]. 

 
 

Rys. 2. Sterownik Siemens Simatic S7–1200 1214 DC/DC/DC [9] 
 
3.2. Panel operatorski Simatic KTP 700 Basic 
 

Panel operatorski HMI (Human Machine Interface) jest urządzeniem, które 
współpracując ze sterownikiem PLC zapewnia komunikację ze sterowanym 
procesem oraz jego obsługę. Początkowo panele były wykorzystywane głównie 
w dużych systemach automatyki, współcześnie stosowane są powszechnie  
w najprostszych układach sterowania. Podstawową funkcją pełnioną przez 
współczesne panele HMI jest wizualizacja realizowanego procesu, wyświetlanie 
komunikatów związanych z realizowanymi instrukcjami oraz wprowadzanie do 
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sterownika wartości nastaw i parametrów. Posiadają one własny interfejs (naj-
częściej Windows) i programowane są za pomocą dedykowanego oprogramo-
wania, zainstalowanego w komputerze PC. W wielu panelach dotykowych do-
dawane są przyciski funkcyjne, umieszczone poza obszarem ekranu panelu. 
Wyposażane są one w standardowe interfejsy komunikacyjne (łącza szeregowe 
RS232 i RS485, wejścia USB, Ethernet lub CAN) oraz protokoły Modbus lub 
ProfiNet.  

Spośród paneli operatorskich firmy Siemens najbardziej popularna jest seria 
Simatic HMI Basic Panels. Na rynku dostępnych jest wiele modeli tej serii, 
spośród których można wyróżnić panele z wyświetlaczem tekstowym, z wy-
świetlaczem graficznym monochromatycznym oraz z wyświetlaczem graficz-
nym kolorowym. Wykorzystany w zaprojektowanym systemie panel HMI Si-
matic KTP 700 Basic PN (rys. 3) jest panelem operatorskim z kolorowym wy-
świetlaczem graficznym [10, 11]. 

 

 
 

Rys. 3. Panel operatorski Siemens Simatic KTP 700 Basic PN [11] 
 
Przedstawiony na powyższym rysunku panel operatorski wyposażony jest  

w 7 calowy kolorowy wyświetlacz oraz ekran dotykowy. Wyświetlacz wykona-
ny jest w technologii LCD TFT, z 64000 kolorami. Rozdzielczość ekranu doty-
kowego wynosi 480x800 pikseli. Pod ekranem dotykowym znajduje się 8 swo-
bodnie konfigurowalnych przycisków. Wykorzystywany jest przede wszystkim 
w średnio rozbudowanych systemach sterowania i najczęściej współpracuje ze 
sterownikiem Siemens Simatic S7–1200. Pamięć użytkownika wynosi 10MB,  
a oprogramowaniem konfiguracyjnym jest WinCC Basic. Komunikacja ze ste-
rownikiem realizowana jest poprzez złącze RJ45 Ethernet. Typowe zapotrze-
bowanie na prąd wynosi 600 mA, a maksymalne 1 A [11]. 
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3.3. Układ sterowania inteligentnym budynkiem 
 

Głównym założeniem autorów było zaprezentowanie możliwości sterownika 
PLC w zarządzaniu inteligentnym budynkiem, co zrealizowano na podstawie 
zbudowanego modelu (rys. 4). W modelu tym zainstalowano roletę okienną 
sterowaną ręcznie i za pomocą czujnika zmierzchu, oświetlenie LED współpra-
cujące z czujnikiem ruchu i zmierzchu, klimatyzację i wentylację załączającą 
się zależnie od temperatury w pomieszczeniu, oraz alarm budynku uruchamiany 
za pomocą czujnika ruchu. Ponadto, zastosowano system dostępu do budynku, 
wykorzystujący zamek sterowany czterocyfrowym kodem dostępu. Roleta ste-
rowana jest ręcznie oraz automatycznie, zgodnie z zaprogramowanym cyklem, 
podobnie system klimatyzacji, wentylacji i ogrzewania. Oświetlenie zewnętrzne 
załączane jest po zapadnięciu zmierzchu czujnikiem ruchu. Alarm również uru-
chamiany jest za pomocą czujnika ruchu.  

 

 
 

Rys. 4. Model inteligentnego budynku 
 

Połączenia między czujnikami a sterownikiem oraz pomiędzy sterownikiem 
a urządzeniami wykonawczymi zrealizowano w postaci sieci przewodowej o 
strukturze gwiazdy. W przeciwieństwie do konwencjonalnego systemu EIB, 
system oparty na sterowniku PLC nie wymaga adresowania czujników pomia-
rowych i elementów wykonawczych. Sygnały z czujników wysyłane są do ste-
rownika jako impulsy o wartości 24 V, a sygnały sterujące elementami wyko-
nawczymi wysyłane są ze sterownika również w postaci sygnałów binarnych. 
Poza wspomnianym sterownikiem oraz czujnikami, w przedstawionym syste-
mie zastosowano panel operatorski HMI, za pomocą którego możliwe jest uzy-
skanie dostępu do budynku, zmiana ustawień oraz wizualizacja regulowanych 
parametrów (rys. 5). 

W zbudowanym modelu czujnikiem obecności jest moduł, który w momen-
cie wykrycia ruchu w pomieszczeniu uaktywnia odpowiednie wejście cyfrowe 
sterownika. Jeżeli system nie zostanie dezaktywowany, to wykrycie ruchu uru-
chamia alarm w postaci sygnału dźwiękowego (buzzer) i świetlnego (pomarań-
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czowa dioda LED). Alarm uaktywniany jest również przy trzykrotnym wpisaniu 
błędnego kodu dostępu oraz siłowym otwarciu elektrozamka w drzwiach.  

 

 
 

Rys. 5. Wizualizacja parametrów na panelu operatorskim Simatic KTP 700 Basic PN  
 

Do pomiaru natężenia oświetlenia wykorzystano fotodiodę półprzewodni-
kową, odpowiednio włączoną w obwód wzmacniacza operacyjnego, podłączo-
nego do wejścia analogowego PLC. Układ oświetlenia pomieszczenia, którym 
jest dioda mocy 1 W połączono poprzez odpowiedni obwód z wyjściem analo-
gowym. Automatycznie sterowana roleta napędzana jest silnikiem prądu stałe-
go, w którym dla zmiany kierunku obrotów zastosowano odpowiednio włączo-
ny bistabilny przekaźnik elektromagnetyczny o konfiguracji styków DPDT. 
Skrajne położenie rolety wykrywane jest za pomocą czujnika magnetycznego 
składającego się z kontraktonu i magnesu.  

Zastosowanym na potrzeby układu klimatyzacji czujnikiem temperatury jest 
układ LM35DZ, połączony poprzez wzmacniacz operacyjny o konfiguracji 
nieodwracającej z wejściem analogowym sterownika. Zadaniem układu klima-
tyzacji jest monitorowanie i regulacja temperatury w pomieszczeniu. W zbudo-
wanym modelu elementem grzewczym jest 10 W żarówka halogenowa, a chło-
dzącym ogniwo Peltiera [12]. 

Zbudowany model układu automatyki inteligentnego budynku spełnia po-
stawione zadania, które w dużym stopniu zbliżone są do zadań realizowanych 
przez system EIB. Zaproponowane podzespoły wykonawcze mogą zostać za-
stąpione innymi, współpracującymi z urządzeniami zainstalowanymi w obiekcie 
rzeczywistym. Ponadto, zaprojektowane czujniki i przełączniki spełnią swoją 
rolę w obiekcie rzeczywistym i nie muszą być dedykowane do konkretnego 
sterownika PLC, co wpływa za zminimalizowanie ich kosztów. W systemie 
EIB koniecznym jest instalowanie dedykowanych urządzeń, których koszt jest 
znaczny, bez możliwości zastosowania tańszych odpowiedników.  
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4. PODSUMOWANIE 
 
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z wykorzystaniem sterow-

ników PLC w systemach zarządzania automatyką inteligentnego budynku. 
Przybliżono zagadnienia związane z konwencjonalnym systemem EIB oraz 
zaprojektowano i opisano zrealizowany model budynku, który zarządzany jest 
sterownikiem PLC i współpracującym z nim panelem HMI. Koszt realizacji 
wykonanego modelu jest nieporównywalnie niższy od kosztów wykonania ana-
logicznego modelu z wykorzystaniem komercyjnego systemu EIB. Ponadto,  
w zaproponowanym rozwiązaniu możliwa jest swoboda wyboru czujników  
i elementów sterujących, które można samodzielnie projektować. System EIB 
wymaga ściśle dedykowanych modułów i czujników, bez możliwości zastoso-
wania odpowiedników. Poza wspomnianymi kosztami ma to również negatyw-
ny oddźwięk w postaci walorów estetycznych. Zasadniczą i praktycznie jedyną 
wadą zaproponowanego systemu jest konieczność montowania rozbudowanego 
okablowania.  

Reasumując można stwierdzić, że podczas projektowania systemów sterowa-
nia automatyką budynków można skutecznie wykorzystać sterowniki PLC. Przy 
coraz niższych kosztach zakupu i oprogramowania mogą one zastąpić systemy 
EIB, zwłaszcza w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych, w których liczba 
monitorowanych i regulowanych parametrów oraz związane z tym okablowanie 
jest mniejsze, w porównaniu do budynków użyteczności publicznej. 
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THE PLC CONTROLLER AND TOUCHSCREEN IN THE CIRCUIT  
OF THE AUTOMATION OF THE INTELLIGENT BUILDING  

 
The subject of this article concerns the management systems of intelligent building 

which today is mainly used in many public buildings. Commonly available systems were 
divided into two groups, the first one was the commercial control systems, while the 
second is a system built using a PLC controller and HMI touchscreen. In the article the 
functionality and installation costs of both groups of systems were analysed and the 
operations of the system based on PLC controller was presented on the example of the 
built office building model. While maintaining full functionality the system using the 
PLC controller is an economical alternative to the commercial systems, and due to the 
fact that it is a device used in the industry and often works in difficult conditions, it can 
be used in the building automation system.  
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