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Oefening LOGO! Huisinstallatie

In deze oefening gaan we bepaalde zaken in een woning proberen te automatiseren met behulp van 
de logische functies van een LOGO! 

Op dit schema staan de in-en uitgangen die op de LOGO! worden aangesloten. Er zijn drukknoppen, 
lichtpunten, rolluiken, zonnewering en een alarminstallatie geplaatst op het schema. Het volledige 
schema vind je in het aparte pdf-bestand.

De oefening is opgesplitst in deeloefeningen en eventueel kan je later al deze deeloefingen nog 
integreren in één programma als je hier zin in hebt.

De oefeningen die beginnen op de volgende pagina. Probeer zo ver mogelijk te geraken. Geef niet te 
snel op! Probeer dingen uit, je hebt het programma nu thuis ter beschikking.

In verband met het installeren van de software moet je weten welke Bit-versie je moet nemen. De 
Bit-versie van je computer bekom je als volgt:

Een link om te zien wat LOGO! allemaal kan: 
https://new.siemens.com/be/nl/products/automatisering/systems/industrial/simatic-controller/
logo.html     

Een link naar een online cursus (ongeveer 1,5u):

https://wbt.siemens.com/sitrain/LOGO-FIRST-STEPS_NL/story_html5.html?lms=1 
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Probeer bij alle oefeningen steeds een duidelijke verwijzing aan te brengen op in-en uitgangen in 
de programmatie. Geef alle programma’s jouw naam  + oefeningnummer als je ze post ter controle
in de uploadzone van smartschool.

Oefening 1

Volgende programmatie moet je voorzien met 1 ingang en 2 uitgangen:

 Het licht op het toilet wordt bediend met een drukknop.

 Er is in het toilet ook nog een afzuiging voorzien. Deze ventilator gaat pas geurhinder 
afzuigen als het licht langer dan 2min aan is. 

 Wanneer de afzuiging draait en het licht valt uit door terug op de drukknop te drukken zal de 
ventilator nog 5min nadraaien.

Oefening 2

Volgende programmatie maak je voor 5 lichtschakelingen:

 Je maakt 7 ingangen en 5 uitgangen. 

 Dan neem je  5 impulsrelais van het type op de afbeelding. Elke ingang bedient de 
overeenkomstige uitgang zoals met een normale impulsrelais.

 Daarna neem je een extra drukknop i6 voor bediening alles uit. Hiermee moeten alle 5 
uitgangen (ongeacht hun vorige stand )uitgezet worden.

 Als laatste neem je ook een extra drukknop i7 om alles aan te schakelen. Hiermee moeten 
alle 5 uitgangen (ongeacht hun vorige stand) aangezet worden.

Oefening 3

Idem als oefening 2 maar met een kleine wijziging:

 Je hebt slecht 1 ingang i6 op de LOGO! om de alles aan/uit functie te maken. 

 Tip: probeer een manier te bedenken om met kort en lang drukken een onderscheid te 
maken op de ‘set’ of ‘reset’ ingang van het impulsrelais.
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Oefening 4

Volgende programmatie moet je voorzien met 1 ingang en 1 uitgang:

Op de deur naar de wasplaats is een deurcontact geplaatst. Als de deur opengaat moet het licht 
aangaan. Als de deur sluit gaat het licht uit. 

Het deurcontact schakelt als volgt:

 Deur is gesloten: het deurcontact is gesloten

 Deur is open: het deurcontact is open

Oefening 5

Je maakt met behulp van de klokfuncties volgend programma. Benoem zelf je in -en uitgangen.

 Zorg ervoor dat het buitenlicht(D1) aan de voordeur steeds aangaat als het donker wordt.

 Het buitenlicht mag enkel werken tussen 16u30 en 23u59.

 Deze klokfunctie heeft voorrang op de bediening met de drukknop D1.

Oefening 6   uitbreidingsoefening  

Volgende programmatie moet je voorzien met 1 ingangen en 2 uitgangen:

Ontwerp een rolluikschakeling voor 1 rolluik. Looptijd van de rolluik is 30 seconden.

 De drukknop om de rolluik te sturen is gekoppeld aan i1. 

 Zorg ervoor dat je geen plotse omkering van de draaizin kan hebben (ivm het ontregelen van 
de eindeloop). 

 Maak je programma zo dat de rolluik op elke hoogte kan gestopt worden (bv halfweg) met 
een druk op i1. Als je dan weer op i1 drukt begint de rolluik terug te lopen maar dan in de 
omgekeerde draaizin.

 Als de rolluik zijn volledige looptijd van 30 seconden heeft
doorlopen (de rolluik staat dan volledig open of dicht), moet
bij een volgende druk op i1 de motor starten in omgekeerde
draaizin.

 Rolluik 1 wordt geschakeld door een serie-combinatie van
een enkelpolig -en een wisselcontact (zie document rolluik).
Met Q1 maak je het enkelpolig contact voor start/stop van
de rolluik via R1. Met Q2 maak je het wissel contact voor de
draairichting op/neer via R2. Relais R2 is tevens de fysieke
beveiliging tegen het tegelijk bedienen van de op en neer
richting.
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Oefening 7     uitbreidingsoefening  

Volgende programmatie voer je uit volgens de alarminstallatie op het grondschema:

Je houdt rekening met de grondbeginselen ivm werking alarminstallatie:

 Bij het intoetsen van de code op het codeklavier schakel je het alarm in of uit.

 Als men de code op codeklavier inkom vooraan ingeeft als men gaat slapen moet sensor H13 
buiten werking worden gesteld.

 Er moet een tijd worden voorzien om het alarm te activeren zonder dat de sirenes direct 
begint te loeien. Voorzie hier 45seconden voor.

 Als er detectie is via de sensors of deurcontacten én het alarm is geactiveerd dan gaat het 
alarm loeien na 1 minuut. Je hebt dus 1 minuut tijd om op het codeklavier de juiste 
toegangscode in te geven.

 Als er detectie is via rookdetectoren moeten de sirenes direct beginnen loeien.

 Werking deurcontacten zoals bij wasplaats.

Aansluitingen van alarm op de LOGO! Doe je als volgt:

 Codeklavier H8: i 1   

 Codeklavier H9:i 2       

 Binnensirene H3: Q1

 Buitensirene H4: Q2

 Sensor H13: i 3beveiliging 

 Sensor H14: i 4 beveiliging 

 Sensor H15: i 5 beveiliging en lichtsturing achterinkom (Q3)

 Deurcontact H12: i 6 beveiliging (centrale) en lichtsturing wasplaats(Q4)

 Deurcontact H10: i 7 beveiliging + zoemer H2 gedurende 1 seconde  bij openen deur(altijd).

 Deurcontact H11: i 8 beveiliging

 Rookdetector H5-H6-H7: i 9 beveiliging brand

 Zoemer H2: Q5

Link logo! voorbeelden:  https://new.siemens.com/nl/nl/products/automation/systems/industrial/
plc/logo/logo-application-examples.html
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