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Pacotes de treinamento SCE correspondentes a esta documentação de aprendizado/ 

treinamento 
 

 

Identificação industrial tecnologia de sensores SIMATIC RFID 
• Sistema SIMATIC RF200 RFID IO-Link 

Nº de pedido: 6GT2096-5AA00-0AA0 
• Sistema SIMATIC RF200 RFID PROFINET  

Nº de pedido: 6GT2096-3AA00-0AA0  
• Sistema SIMATIC RF200 RFID IO-Link      

Nº de pedido: 6GT2096-5AA00-0AA0  
• Sistema SIMATIC RF300 RFID PROFINET   

Nº de pedido: 6GT2096-1AA00-0AA0 
 
 

Periféricos descentralizados SIMATIC ET 200SP 
• SIMATIC ET 200SP Digital 

Nº de pedido: 6ES7155-6AU00-0AB0 
• SIMATIC ET 200SP Digital com módulo de entrada ENERGY METER PN 
• Nº de pedido: 6ES7155-6AU00-0AB1 
• SIMATIC ET 200SP Digital com módulo de comunicação IO-LINK MASTER V1.1 PN 

Nº de pedido: 6ES7155-6AU00-0AB2 
• SIMATIC ET 200SP Digital com módulo de comunicação CM AS-i MASTER ST PN 

Nº de pedido: 6ES7155-6AU00-0AB3 
• SIMATIC ET 200SP extensão dos conjuntos analógicos 

Nº de pedido: 6ES7155-6AU00-0AB6 
 
 

Controladores SIMATIC 
• SIMATIC ET 200SP Distributed Controller CPU 1512SP F-1 PN Safety 

Nº de pedido: 6ES7512-1SK00-4AB2 
• SIMATIC CPU 1516F PN/DP Safety com Software 

Nº de pedido: 6ES7516-3FN00-4AB2 
• SIMATIC S7 CPU 1516-3 PN/DP com Software 

Nº de pedido: 6ES7516-3AN00-4AB3 
• SIMATIC CPU 1512C PN com Software e PM 1507      

Nº de pedido: 6ES7512-1CK00-4AB1 
• SIMATIC CPU 1512C PN com Software, PM 1507 e CP 1542-5 (CP PROFIBUS) 

Nº de pedido: 6ES7512-1CK00-4AB2 
• SIMATIC CPU 1512C PN com Software 

Nº de pedido: 6ES7512-1CK00-4AB6 
• SIMATIC CPU 1512C PN-1 sem fonte de alimentação / com CP para PROFIBUS DP 

Nº de pedido: 6ES7512-1CK00-4AB7 
 
 

Software para treinamento SIMATIC STEP 7 
• SIMATIC STEP 7 Professional V1.15 – licença única 

Nº de pedido: 6ES7822-1AA05-4YA5 
• SIMATIC STEP 7 Professional V15.1 – 6 users 

Nº de pedido: 6ES7822-1BA05-4YA5 
• SIMATIC STEP 7 Professional V15.1 – 6 users – Upgrade 

Nº de pedido: 6ES7822-1AA05-4YE5 
• SIMATIC STEP 7 Professional V15.1 – 20 licenças para estudante 

Nº de pedido: 6ES7822-1AC05-4YA5 
 
 

SIMATIC Panels e WinCC Advanced Software 
• SIMATIC TP700 Comfort Colour Panel 

Nº de pedido: 6AV2133-4AF00-0AA0 
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• TP1500 Comfort Colour Panel  
Nº de pedido: 6AV2133-4BF00-0AA0 

• SIMATIC WinCC Advanced V15 – 6 users 
Nº de pedido: 6AV2102-0AA05-0AS5 

• SIMATIC WinCC Advanced V15 – 6 users - Upgrade 
Nº de pedido: 6AV2102-4AA05-0AS5 

• SIMATIC WinCC Advanced V15 – 20 licenças para estudante 
Nº de pedido: 6AV2102-0AA05-0AS7 

 

Note que os pacotes de treinamento podem ser substituídos por pacotes atualizados quando necessário. 

Um resumo dos pacotes SCE atualmente disponíveis pode ser encontrado em: siemens.com/sce/tp 

 
 
Treinamentos avançados 
Para treinamentos avançados SCE Siemens regionais, entre em contato com o parceiro SCE da sua 

região: 

siemens.com/sce/contact 

 

 

Outras informações sobre SCE  
siemens.com/sce 

 

 

Nota sobre o uso 
A documentação de treinamento SCE para plataforma de engenharia TIA Totally Integrated Automation 

foi elaborada para o programa "Siemens Automation Cooperates with Education (SCE)" especificamente 

para fins educacionais em instituições públicas de ensino e F&E. A Siemens não assume nenhuma 

responsabilidade sobre o conteúdo. 

 

Este documento só pode ser usado para o treinamento inicial em produtos/sistemas da Siemens.  

Ou seja, pode ser total ou parcialmente copiado e entregue aos aprendizes/estudantes para uso como 

parte de seu treinamento/estágio. A divulgação, assim como a reprodução, deste documento e a 

comunicação de seu conteúdo são permitidas nos estabelecimentos de treinamento e ensino públicos 

para fins de treinamento ou como parte do estágio. 

 

As exceções demandam a aprovação por escrito da Siemens. Enviar todos os pedidos a 

scesupportfinder.i-ia@siemens.com. 

 

As violações estão sujeitas a indenização por danos. Todos os direitos, inclusive da transferência, são 

reservados, particularmente para o caso de registro de patente ou marca registrada. 

 

A utilização em cursos para clientes industriais é expressamente proibida. O uso comercial dos 

documentos não é autorizado.     

 

Agradecemos à TU de Dresden, especialmente ao Prof. Dr.-Ing. Leon Urbas da empresa Michael 

Dziallas Engineering e a todas as pessoas envolvidas pelo auxílio na elaboração desta documentação de 

treinamento SCE Tutorial/treinamento. 

 

http://www.siemens.com/tp
http://www.siemens.com/sce/contact
http://www.siemens.com/sce/contact
http://www.siemens.com/sce
mailto:scesupportfinder.i-ia@siemens.com
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Tecnologia de sensores RFID com  
RF210R IO-LINK em ET 200SP  
e SIMATIC S7-1500 

1 Objetivo 

Nas páginas a seguir, é mostrado como, em um projeto com SIMATIC S7-1500 e ET 200SP, um 

sensor RFID RF210R IO-Link pode ser colocado em funcionamento em um módulo IO-Link e, 

com o auxílio dos blocos da biblioteca "IOL_READ_WRITE_DATA_LIB_V3.1", dados podem ser 

escritos e lidos em um suporte de dados móvel. A operação dos processos de leitura e escrita 

ocorre por uma visualização em um SIMATIC Panel TP700 Comfort, que precisa ser criado do 

mesmo modo. 

2 Pré-requisito 

Este capítulo se baseia no capítulo Configuração de Hardware Descentralizada com SIMATIC 

S7-1500 e ET 200SP no PROFINET. Para a execução deste capítulo, é possível rever o 

seguinte projeto:  

"SCE_EN_012-201 Distributed Hardware Configuration S7-1500 ET 200SP PN…..zap15". 

Além disso, é necessário ter conhecimentos prévios dos fundamentos de programação no TIA 

Portal, manipulação dos blocos de dados e criação de uma visualização do processo para um 

SIMATIC Panel TP700 Comfort com WinCC Advanced. 
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3 Hardwares e softwares necessários 

1 Estação de Engenharia: Pré-requisitos são hardware e sistema operacional  

(outras informações, vide Readme nos DVDs TIA Portal Installations) 

2 Software STEP 7 Professional no TIA Portal – a partir de V15.1 

3 Software WinCC Advanced no TIA Portal – a partir da V15.1 

4 Software S7-PCT-Port Configuration Tool – a partir da V3.5 

5 Comando SIMATIC S7-1500, por exemplo, CPU 1516F-3 PN/DP –  

a partir de Firmware V2.5 com Memory Card  

6 Periféricos descentralizados ET 200SP para PROFINET com 16DI/16DO e 2AI/1AO e IO-

Link Master  

Exemplo de configuração: 

Módulo de Interface IM155-6PN HF com Bus-Adapter BA 2xRJ45 

2x módulo periférico 8x entradas digitais DI 8x24VDC HF 

2x módulo periférico 8x entradas digitais DQ 8x24VDC/0.5A HF 

2x módulo periférico 2x entradas analógicas AI 2xU/I 2,4-wire HS 

Módulo periférico 2x entradas analógicas AQ 2xU/I HS 

Módulo de comunicação IO-Link Master CM 4xIO-Link a partir do Firmware V2.1 

Módulo de servidor 

7 Reader da Família RF200 com interface IO-Link, por exemplo, SIMATIC RF210R IO-Link 

com cabo de leitura e transponder RFID 

8 SIMATIC Panel TP700 Comfort 

9 Conexão Ethernet entre Estação de Engenharia e controlador  

entre controlador e periféricos descentralizados ET 200SP e  

entre periféricos descentralizados ET 200SP e Panel TP700 Comfort 
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4 Teoria 

Neste documento, devem ser acessados, por escrita e leitura, os dados de um transponder 

RFID. 

Para isso, utilizamos o sensor RFID RF210R IO-Link em um IO-Link Master CM 4xIO-Link. Ele 

deve ser colocado em funcionamento com o Software S7-PCT-Port Configuration Tool. 

No programa são utilizados os blocos da biblioteca "IOL_READ_WRITE_DATA_LIB_V3.1". 

As informações básicas são disponibilizadas aqui pelos manuais da SIEMENS. 

4.1 IO-Link Master CM 4xIO-Link 

IO-Link é uma conexão ponta a ponta entre um Master e um Device.  

Através de cabos padrão não blindados, podem ser conectados sensores/atuadores, tanto 

convencionais quanto inteligentes, pela técnica comprovada de 3 cabos, no IO-Link Master. O 

status de comutação e o canal de dados são realizados na técnica comprovada 24 VDC. 

4.1.1 Propriedades técnicas 

O módulo IO-Link Master CM 4xIO-Link tem as seguintes características técnicas: 

– Módulo de comunicação em série com 4 Ports (canais) 

– Modo SIO (modo IO standard) 

– IO-Link Master de acordo especificação IO-Link V1.1 

– Time-based IO (marca de tempo) a partir da FW V2.0 

– Taxas de transmissão de dados COM1 (4,8 kBd), COM2 (38,4 kBd), COM3 (230,4 kBd) 

– Adequados para a conexão de até 4 IO-Link Devices (conector de 3 cabos) ou.  

4 codificador padrão ou cartões padrão  

– Comprimento do cabo não blindado, máximo 20m 

– Diagnóstico parametrizável por porta 

– Backup automático dos parâmetros Master e Device por  

codificação eletrônica 

– A configuração da porta IO-Link ocorre com a S7-PCT-Port Configuration Tool 

– Área de endereço variável dos dados E/A com até 32 bytes de entrada e 32 bytes de  

saída a partir da FW V2.0 / 144 bytes de entrada e 128 bytes de saída a partir da FW V2.1 

– Configuração da porta IO-Link sem S7-PCT a partir da FW V2.2  
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4.1.2 Descrição do IO-Link Master CM 4xIO-Link 

 

1) Descrição e tipo do módulo 

2) LED para diagnóstico 

3) QR-Code 

4) Plano de conexão 

5) LEDs para indicadores de status e 

erros 

6) LED para tensão de alimentação 

7) Classe de função 

 

8) Reconhecimento por cor do tipo de módulo 

9) Versão da função e firmware 

10) Tipo BU 

11) Código de cor para a seleção da etiqueta de 

identificação colorida 

12) Número do item 

 

4.1.3 Indicadores de status e erro 

 

1) Diagnóstico (DIAG)    (verde/vermelho) 

2) Status da porta/status do IO-Link (Cn) (verde) 

3) Status do canal no modo SIO (QN)  (verde) 

4) Erro na porta (Fn)    (vermelho) 

5) Tensão de alimentação l + (PWR)  (verde) 
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4.1.4 Troca de dispositivo IO-Link Master CM 4xIO-Link com elemento de 

codificação eletrônico 

Quando de puxa o módulo de comunicação da BaseUnit, uma parte do elemento de codificação 

eletrônico permanece conectada à BaseUnit. Os parâmetros do IO-Link Master CM 4xIO-Link e 

os parâmetros do IO-Link Devices são salvos nessa parte. Um novo IO-Link Master conectado 

(ainda não parametrizado) assume os parâmetros do elemento de codificação eletrônico. 

 

Nota:  

– Puxe e conecte o módulo de comunicação IO-Link Master CM 4xIO-Link apenas com carga 

desligada. Caso o módulo de comunicação IO-Link Master CM 4xIO-Link seja conectado 

com carga ligada, isso pode gerar danos ao sistema de periféricos descentralizados  

ET 200SP e, dessa forma, colocar em risco o seu dispositivo. Para mais informações 

detalhadas consulte dos manuais em support.automation.siemens.com 

  

http://support.automation.siemens.com/
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4.2 Software S7-PCT-Port Configuration Tool 

Com o S7-PCT-Port Configuration Tool, os módulos IO-Link-Master da SIEMENS e IO-Link-

Devices podem ser parametrizados por qualquer fabricante. Os dados de parâmetro dos 

dispositivos IO-Link-podem ser ajustados, modificados, copiados e armazenados no projeto TIA 

Portal.  

A S7-PCT-Port Configuration Tool é solicitada pela configuração do hardware do IO-Link-Master.  

 

4.2.1 Propriedades da S7-PCT-Port Configuration Tool 

Propriedades da S7-PCT-Port Configuration Tool 

– Disponível sem custo para download na Internet 

(support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/32469496) 

– Importe a IODD (IO Device Description) ao IO-Link-Devices de diferentes fabricantes 

– Tela de projeção (Register) no S7-PCT com textos claros e imagem do produto diretamente 

do IODD do Device certificado 

– Armazenamento central de todos os dados no projeto TIA Portal 

– Funções de teste e diagnóstico extensivas 

– Leitura de dados de identificação dos Devices 

– Recuperação das informações do equipamento, incluindo a parametrização 

 

Certifique-se de que os arquivos IODD atualizados (IO-Link V1.1) estejam contidos no catálogo. 

Caso contrário, importe-os pelo menu "Extras" > "IODD importar".  

Os arquivos IODD atualizados estão disponibilizados no DVD "RFID Systems Software & 

Documentation" (6GT2080-2AA20) ou na página do Siemens Industry Online Support 

support.industry.siemens.com/cs/de/de/ps/14972/dl. 

 

 

Para mais informações detalhadas consulte dos manuais em support.automation.siemens.com 

  

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/32469496
https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/ps/14972/dl
http://support.automation.siemens.com/
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4.3 Leitor SIMATIC RF210R IO-Link 

O SIMATIC RF200 IO-Link é um sistema de identificação indutivo, compatível com a norma ISO 

15693, que foi concebido especialmente para aplicação na produção industrial para comando e 

otimização do fluxo de material. Com a interface de comunicação IO-Link, os Readers podem 

ser utilizados dentro do plano do barramento de campo. 

O SIMATIC RF200 IO-Link representa uma possibilidade simples e econômica para aplicações 

RFID. 

 

 

1) Interface RF200 IO-Link 

2) LED de indicador de operação 

 

Os estados de operação do Reader são indicados por LED. O LED pode assumir as cores 

verde, vermelho ou amarelo e os estados de desligado, ligado ou piscando. 

O IO-Link-Reader lê opcionalmente o UID ou os dados específicos do usuário de um 

transponder e reproduz os mesmos nos dados de processo cíclico atualizado. Os dados 

específicos do usuário também podem ser escritos. 

Esses dados podem ser lidos por um PC ou um controlador pelo IO-Link-Master. 
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4.3.1 Dados técnicos do RF200 IO-Link-Reader 

O IO-Link-Reader disponibiliza as seguintes características: 

– Comunicação ponta a ponta, não é necessário a entrada de qualquer endereço do IO-Link-

Device 

– Suporte exclusivo do IO-Link-Master segundo especificação V1.1 

– Velocidade de transmissão do IO-Link de 230,4 kbit/s 

– Máxima velocidade de transmissão de dados por transmissão de rádio de 26,6 kbit/s 

– Dados do processo na imagem de processo: 32 bytes de entradas e 32 bytes de saídas 

– Dados de referência na imagem de processo: 28 bytes de entradas e 28 bytes de saídas 

– Tempo típico de transmissão para dados de referência por byte 

- em acesso de escrita (em bloco de 28 bytes) 3,6 ms/Byte 

- em acesso de leitura (em bloco de 28 bytes) 2,4 ms/Byte 

– Transmissão de dados de serviço paralelos aos dados do processo 

– Funcionalidade de parâmetro Up-/Download para troca de dispositivos (servidor de 

parâmetros) 

– Modo SIO (Reader mostra na linha de dados (C/Q) a presença de um transponder) 

– Arquivos IODD para suporte de parametrização, diagnóstico e acesso de dados 

– Tipo de proteção IP67 

– RFID frequência de operação valor nominal 13,56 MHz segundo ISO 15693, ISO 18000-3 
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4.3.2 Janela de transmissão e distância de escrita/leitura 

O Reader cria um campo de troca indutivo. O campo está próximo ao Reader, contudo, não é 

recomendada a distância “zero” de escrita/leitura entre o Reader e Transponder. 

A intensidade do campo de troca reduz com a distância ao Reader. A distribuição do campo 

depende da montagem e geometria das antenas do Reader e Transponder. 

Um pré-requisito para a função do Transponder é uma intensidade de campo mínima no 

Transponder, que é alcançada na distância Sg (distância limite) do Reader. 

A imagem a seguir mostra a janela de transmissão do Reader SIMATIC RF210R entre o 

Transponder e o Reader: 

 

Sa: distância de trabalho entre o Transponder e o Reader 

Sg: distância limite (distância limite é a distância máxima clara entre  

o lado superior do Reader e o Transponder, no qual a transmissão já não funciona em 

condições normais). 

L: Diâmetro de uma janela de transmissão. 

SP: Ponto de intersecção do eixo simétrico do Transponder. 

  

Transponder 

Transponder 

Vista superior 

Janela de transmissão 
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4.3.3 Trabalhar em operação estática e dinâmica 

Quando trabalhando em operação estática, o Transponder pode ser manipulado até a distância 

limite (Sg). Nesse caso, o Transponder precisa ser posicionado de forma exata sobre o Reader: 

 

Na operação estática, a duração de permanência tv (dependendo da aplicação) pode ser de 

qualquer extensão. O tempo de permanência deve ser longo o suficiente até que a comunicação 

com o Transponder tenha sido concluída. 

O trabalho na operação dinâmica não é sugerido no RF200 IO-Link. 

4.3.4 Diretrizes de instalação 

Transponder e Reader com suas antenas são dispositivos que trabalham de forma indutiva. 

Qualquer metal próximo a esses dispositivos influencia sua funcionalidade. Portanto, na projeção 

e instalação dos mesmos, alguns pontos devem ser observados: 

– Distância mínima entre dois Readers ou suas antenas 

– Distância mínima entre dois Transponders adjacentes 

– Instalação de vários Readers ou de suas antenas sobre estruturas ou suportes de metal  

para blindagem 

– Uma instalação concisa dos componentes no metal reduz os dados de campo; em 

aplicações críticas; é válido sugerir a realização de um teste. 

– Espaço livre de metais na instalação concisa de Readers ou de suas antenas  

e Transponders em metal 

– A montagem diretamente sobre metal é permitida apenas em Transponders especiais 

autorizados para isso. 

– Quando trabalhando na janela de transmissão, deve-se observar que nenhum trilho de metal 

(ou semelhante) corte o campo de transmissão. O trilho de metal influenciaria os dados do 

campo. 

  

Transponder 

Janela de 
transmissão 
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4.3.5 Cabo de conexão 

O cabo de conexão possui um comprimento de 5 m ou 10 m. 

Instalação do cabo de conexão entre o IO-Link Master com técnica de conexão de cabo único e 

Reader: 

Tipo de operação 
IO-Link 

Lado do IO-Link Lado do Reader 

 

 

4.3.6 Configuração do pin RF200-Reader com interface IO-Link 

Pin 

Pin 
Lado do 
dispositivo  
4-pol. M12 

Configuração 

 

1 24 VDC  

2 reservada 

3 GND  

4 Sinal de dados IO-Link ou saída do interruptor no modo 
SIO 

 

4.3.7 Configuração da conexão do IO-Link Master da Siemens 

Configuração da conexão para módulo eletrônico CM 4xIO-Link (6ES7137-6BD00-0AB0) 

Borne Configuração Borne Configuração Informações adicionais 
Etiqueta de identificação 

colorida  

1 C/CQ1 2 C/CQ2 

• C/Q: Sinal de 

comunicação 

• RES: reservado, não deve 

ser configurado 

• L+: tensão de alimentação 

(positiva) 

• M: Terra 

 
CC04 

6SE7193-6CP04-2MA0 

3 C/CQ3 4 C/CQ4 

5 RES 6 RES 

7 RES 8 RES 

9 L + 1 10 L + 2 

11 L + 3 12 L + 4 

13 M 14 M 

15 M 16 M 

L+ 24 V DC M Massa 

 

Para mais informações detalhadas consulte dos manuais em support.automation.siemens.com  

3-wire 

Sensor 

marrom 

res. 

azul 

preto 

Conector SLG 
M12, bucha (4 polos) 

http://support.automation.siemens.com/
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4.4 Biblioteca IOL_READ_WRITE_DATA_LIB_V3.1 (LRfidIOL_V15) 

Com os blocos dessa biblioteca, os RF200 IO-Link Readers (V1.0/V1.1) podem atuar através de 

uma interface de usuário muito simples. 

Blocos SIMATIC testados com interfaces claramente definidas podem ser usados para a 

realização da tarefa. 

Nota: 

– No tutorial/treinamento SCE SCE_EN_102-101_RFID-Sensor_RF210R_IO-Link_ET 

200SP_S7-1500…“ a biblioteca está disponível na pasta Projetos, contudo, também pode 

ser encontrada no Suporte de Produto da SIEMENS pelo link: 

support.industry.siemens.com/cs/document/73565887. 

4.4.1 Blocos da biblioteca 

A comunicação entre a CPU e um RF200 Reader com a interface IO-Link é realizada por um 

módulo IO-Link Master correspondente, pela leitura de áreas de endereço correspondentemente 

parametrizadas (área de entrada e saída) do RF200 IO-Link-Reader.  

A tabela a seguir lista todos os blocos que pertencem à biblioteca 

"IOL_READ_WRITE_DATA_LIB_V3.1 (LRfidIOL_V15)". 

Bloco  Função  Descrição/ Classificação  

LRfidIOL_Read  Leitura  Bloco de função para a leitura do 
Transponder.  

LRfidIOL_Write  Escrita  Bloco de função para a escrita do 
Transponder.  

LRfidIOL_Antenna  Ligar/desligar a antena  Bloco de função para ligar/desligar a 
antena de um RF200 IO-Link-Reader.  

 

https://support.industry.siemens.com/cs/document/73565887
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4.4.2  "LRfidIOL_Read" 

O bloco da biblioteca "LRfidIOL_Read" lista um bloco de dados do Transponder. A tabela a 

seguir mostra a interface de solicitação do bloco da biblioteca FB "LRfidIOL_Read". 

 Símbolo Tipo de dados Esclarecimento 

IN
P

U
T

 

excute  BOOL Ativa o comando de leitura no edge positivo.  

adrTag  WORD Endereço inicial dos dados a serem lidos no 
Transponder.  

length  WORD Tamanho dos dados que serão lidos pelo 
Transponder. 

hwld HW_SUBMODULE Reconhecimento do hardware do módulo de 
comunicação IO-Link. 

 
portAdr INT Endereço inicial do Reader conectado (PCT Tool) 

 
Exemplo: Endereço inicial 0.0, o valor "0" precisa ser 
inserido no PORT_ADR. 

IN
 /
 O

U
T

 

identData Variant Área no S7-CPU, na qual os dados lidos são 
arquivados (bloco de dados global). 

 

O
U

T
P

U
T

 

done BOOL TRUE, quando a última tarefa foi concluída sem 
falhas (para um ciclo). 
FALSE, quando um novo comando é iniciado. 

busy BOOL TRUE quando o bloco "LRfidIOL_Read” está ativo. 
FALSE, quando a tarefa foi encerrada ou ocorre um 
erro. 

error BOOL FALSE, quando um comando foi concluído sem 
erros,  
TRUE, quando ocorre um erro durante o 
processamento (para um ciclo). Valor padrão: 
FALSE 

status DWORD • DW#16#00, quando um comando foi concluído 
sem erros. 

• Em caso de erro (ERROR=TRUE) o valor Hex é 
diferente de zero (ver capítulo 2.4). O mesmo 
permanece nesse valor por um ciclo. 

presence BOOL Bit de presença Esse Bit é utilizado quando um 
Transponder se encontra no campo do Reader. 
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4.4.3 FB "LRfidIOL_Write" 

O bloco da biblioteca "LRfidIOL_Write" escreve um bloco de dados no Transponder. A tabela a 
seguir mostra a interface de solicitação do bloco da biblioteca FB "LRfidIOL_Write". 
 

 Símbolo Tipo de dados Esclarecimento 

IN
P

U
T

 

excute  BOOL Ativa o comando de escrita no edge positivo.  

adrTag  WORD Endereço inicial dos dados a serem escritos no 
Transponder.  

length  WORD Tamanho dos dados que serão escritos no 
Transponder. Nota: O Reader escreve pelo menos 4 
(V1.0) ou 28 Bytes (V1.1) no Transponder. Por isso, 
o comprimento precisa ser selecionado sendo maior 
que 4 (V1.0) ou 28 Bytes (V1.1). 

hwld HW_SUBMODULE Reconhecimento do hardware do módulo de 
comunicação IO-Link. 

 
portAdr INT Endereço inicial do Reader conectado (PCT Tool) 

 
Exemplo: Endereço inicial 0.0, o valor "0" precisa ser 
inserido no PORT_ADR. 

IN
 /
 O

U
T

 

identData Variant Área no S7-CPU, na qual são arquivados os dados, 
a serem escritos no Transponder (bloco de dados 
global). 

 

O
U

T
P

U
T

 

done BOOL TRUE, quando a última tarefa foi concluída sem 
falhas (para um ciclo). 
FALSE, quando um novo comando é iniciado. 

busy BOOL TRUE quando o bloco "LRfidIOL_Write” está ativo. 
FALSE, quando a tarefa foi encerrada ou ocorre um 
erro. 

error BOOL FALSE, quando um comando foi concluído sem 
erros. TRUE, quando ocorre um erro durante o 
processamento (para um ciclo). Valor padrão: 
FALSE 

status DWORD • DW#16#00, quando um comando foi concluído 
sem erros. 

• Em caso de erro (ERROR=TRUE) o valor Hex é 
diferente de zero (ver capítulo 2.4). O mesmo 
permanece nesse valor por um ciclo. 

presence BOOL Bit de presença Esse Bit é utilizado quando um 
Transponder se encontra no campo do Reader. 
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4.4.4 FB "LRfidIOL_Antenna" 

O bloco da biblioteca FB "LRfidIOL_Antenna" liga ou desliga a antena de um RF200 IO-Link-

Reader. Em operação normal, esse comando não é acionado, visto que, após ligar o Reader, a 

antena está sempre ligada. A tabela a seguir mostra a interface de solicitação do bloco da 

biblioteca FB "LRfidIOL_Antenna". 

 Símbolo Tipo de dados Esclarecimento 

IN
P

U
T

 

excute  BOOL Ativa a tarefa de leitura/escrita. 
Reage a um edge positivo  

adrTag  BOOL TRUE: Ligar a antena. 
FALSE: Desligar a antena.  

hwld HW_SUBMODULE Reconhecimento do hardware do módulo de 
comunicação IO-Link. 

 
portAdr INT Endereço inicial do Reader conectado (PCT Tool) 

 
Exemplo: Endereço inicial 0.0, o valor "0" precisa ser 
inserido no PORT_ADR. 

O
U

T
P

U
T

 

done BOOL TRUE, quando a última tarefa foi concluída sem 
falhas (para um ciclo). 
FALSE, quando um novo comando é iniciado. 

busy BOOL TRUE quando o bloco "LRfidIOL_Read” está ativo. 
FALSE, quando a tarefa foi encerrada ou ocorre um 
erro. 

error BOOL FALSE, quando um comando foi concluído sem 
erros,  
TRUE, quando ocorre um erro durante o 
processamento da rotina. O mesmo permanece em 
TRUE por um ciclo. Valor padrão: FALSE 

status DWORD • DW#16#00, quando um comando foi concluído 
sem erros. 

• Em caso de erro (ERROR=TRUE) o valor Hex é 
diferente de zero (ver capítulo 2.4). O mesmo 
permanece nesse valor por um ciclo. 

presence BOOL Bit de presença Esse Bit é utilizado quando um 
Transponder se encontra no campo do Reader. 

 

Para mais detalhes, consulte os documentos da página de contribuição do exemplo de aplicação 

em support.automation.siemens.com/WW/view/de/73565887. 

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/73565887
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5 Tarefa 

A configuração do hardware do tutorial/aprendizado "SCE_EN_012-201 Distributed hardware 

configuration with SIMATIC S7-1500 and ET 200SP on PROFINET“ deve ser expandido em 

torno do IO-Link-Master "CM 4xIO-Link". Nesse local, o RFID-Reader "SIMATIC RF210R IO-

Link" deve ser novamente conectado no Port 1 e colocado em funcionamento. 

Conecte o IO-Link-Master "CM 4xIO-Link" no slot 8. Anteriormente o módulo do servidor é 

movido para o slot 9 

Para o IO-Link-Master ajuste a área de endereço a partir de 10.  

Módulo Número do pedido slot Área de endereço 

CM 4xIO-Link 6ES7 137-6BD00-0AB0 8 10…41 

Tabela1: IO-Link-Master do ET 200SP 

Device Número do pedido Port Área de endereço 

RF210R IO-Link 6GT2 821-1BC32 1 10.0…41.7 

Tabela2: Sensores no IO-Link-Master 

Ajuste um programa com o qual os seguintes dados de referência possam ser lidos e escritos 

com o Reader SIMATIC RF210R IO-Link em um Transponder RFID: 

Número da tarefa (Tipo de dados: Integer) 

Data (Tipo de dados: Date) 

Tempo (Tipo de dados: Time_Of_Day) 

Número_peças de plástico (Tipo de dados: Integer) 

 

A operação de programa deve ocorrer com um SIMATIC Panel TP700 Comfort. 
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6 Planejamento 

O projeto de saída com CPU1516F e ET 200SP deve ser desarquivado. 

O hardware já está especificado para esse projeto. Por isso não deve ocorrer qualquer seleção. 

Para a extensão do ET 200SP em torno do IO-Link-Master "CM 4xIO-Link" também a BaseUnit 

é relevante. Ele decide se o Potencial do borne esquerdo é utilizado (BaseUnit escura), ou se é 

necessária uma nova conexão de fonte de alimentação e, com isso, um novo grupo Potencial é 

gerado (BaseUnit clara). As BaseUnits fornecidas conjuntamente nos pacotes de treinamento 

são todas do tipo BU15-P16+A0+2D (6ES7193-6BP00-0DA0), ou seja, é especificada com a 

variante clara. 

Antes da parametrização do sistema IO-Link com a "S7-PCT-Port Configuration Tool" a 

configuração do hardware é armazenada, transferida e carregada. Posteriormente, é atribuído o 

nome do dispositivo ET 200SP da PROFINET. 

Durante a transferência, podem ser reconhecidos erros existentes ao iniciar o comando de 

módulos incorretos (possível apenas em hardware existentes e instalados de forma idêntica). 

Para a parametrização do sistema IO-Link com o IO-Link-Device "RF210R IO-Link" é 

necessária a S7-PCT-Port Configuration Tool. 

A leitura e escrita deve ser programada em um bloco de função (FB) 

"Leitura_Escrita_RFID_Dados".  

Para a leitura e escrita de dados no Transponder RFID, são utilizados os blocos da biblioteca 

SIEMENS "IOL_READ-WRITE_DATA_LIB_V3.1". 

Esses podem ler e escrever apenas pacotes de dados em formato Array do tipo Byte, sendo que 

o comprimento de dados desses dados brutos deve corresponder ao comprimento de dados dos 

dados de referência especificados. 

Além disso, são necessários, para o gerenciamento de dados, os 2 blocos de dados 

“Data_Ident_Read” e "Dados_Ident_ Escrita". Visto que ambos os blocos contêm as mesmas 

estruturas de dados, essas estruturas são criadas, anteriormente como tipos de dados do 

usuário, como dados brutos e dados de referência. 

Para a transferência entre dados brutos e dados de referência, podem ser utilizados os blocos 

"Serialize" (Serializar) e "Deserialize" (Desserializar).  

Para a visualização e operação no SIMATIC Panel TP700 Comfort é criada uma imagem 

"dados RFID". Nesse local são visualizados os dados de referência dos blocos de dados 

“Data_Ident_Read” e “Data_Ident_Write”, sendo que os valores também podem ser 

modificados para a escrita. 

Caso um Transponder RFID se encontre na área do Reader RFID RF210R IO-Link, então, são 

exibidas as teclas para leitura e escrita de dados. 

O resultado é arquivado para assegurar o status do trabalho. 
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7 Instrução estruturada passo a passo 

A instrução de como implementar o planejamento é disponibilizada a seguir. Caso já possua o 

conhecimento prévio necessário, as etapas numeradas são suficientes para se trabalhar. Caso 

contrário, simplesmente siga os passos de implementação. 

7.1 Desarquivando um projeto 

→ Antes de conseguir estender o projeto "SCE_DE_012-201 Configuração de Hardware 

Descentralizada S7-1500 ET 200SP PN_R1807.zap15" do capítulo "SCE_DE_012-201 

Configuração de Hardware Descentralizada com SIMATIC S7-1500 e ET 200SP no 

PROFINET", é necessário desarquivar o mesmo. Para desarquivar um projeto existente, é 

necessário buscar o respectivo arquivo na visualização de projetos → Desarquivar Projeto 

→. Confirme sua seleção posteriormente com Abrir. (→ Desarquivar → Projetos → seleção 

de um arquivo .zap … → Abrir) 

 

 

→ A seguir, pode ser selecionado o diretório de destino, no qual o projeto desarquivado deve 

ser armazenado. Confirme sua seleção com "OK". (→ Diretório de destino … → OK) 
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→ Salve o projeto aberto com o nome 102-101_RFID-Sensor_RF210R_IO-Link.  

(→ Salvar → Projeto em … → 102-101_RFID-Sensor_RF210R_IO-Link → Salvar) 
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7.2 ET 200SP: Inserir e parametrizar IO-Link-Master 

→ Abra agora a visualização do dispositivo "Sistema de classificação01" no qual é possível 

abrir a configuração do dispositivo e agora selecione o dispositivo "Sistema de 

classificação01 [IM 155-6 PN HF]". (→ Device configuration (Configuração do dispositivo) 

→ SortingStation01 [IM 155-6 PN HF] (Sistema de classificação01 [IM 155-6 PN HF])) 

 

→ Desloque, por Drag & Drop, o módulo do servidor para o slot 9 e, a partir do catálogo, insira 

no slot 8 o módulo "CM 4xIO-Link" com o firmware correto.  

(→ Server module_1 ( Módulo do servidor_1) → Hardware catalog (Catálogo de Hardware) 

→ Communication modules (Módulos de comunicação) → IO-Link Master (IO-Link Mestre) 

→ CM 4xIO-Link → 6ES7 137-6BD00-0AB0 → V2.2) 
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→ Nas propriedades do IO-Link-Master, selecione "Permitir novo grupo de potencial 

(BaseUnit clara)" e insira, na visão geral do dispositivo, os endereços E/A do IO-Link-

Master em "I 10…41" e "Q 10…41". . (→ CM 4xIO-Link_1 → Potential group (Grupo de 

potencial) → Enable new potential group (light BaseUnit) (Permitir novo grupo de potencial 

(BaseUnit clara)) → Device overview (Visão geral do dispositivo)→ CM 4xIO-Link_1 → I 

address 10…41 (Endereço I 10…41) → Q address 10…41 (Endereço Q 10…41)) 
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7.3 Carregar a configuração do hardware e atribuir nome ao 

dispositivo 

→ Para salvar seu projeto, selecione agora no menu o botão  (Salvar projeto). A 

partir disso, o controlador como um todo deve ser carregado, como já descrito nos módulos 

de configuração do hardware . (→  (Salvar projeto) → ) 

 

→ Para obter uma visualização dos endereços atribuídos visualizadas dentro de um projeto, é 

possível clicar em "Visão de rede", no símbolo " ".  

(→ Network view (Visão de rede) →  Show addresses (Mostrar endereços))   
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→ Para que o Controlador, aqui a CPU1516F-3 PN/DP, possa encontrar os Devices 

PROFINET atribuídos na rede, os nomes de dispositivos precisam ser atribuídos a esses. 

Isso ocorre de fato quando, na "Visualização de rede", a rede, que conecta o dispositivo, é 

selecionada e posteriormente clicada no símbolo " ". (→  Assign device name (Atribuir 

nome de dispositivo)) 

 

Nota: 

– Os endereços de IP inseridos no projeto são automaticamente atribuídos aos Devices pelo 

Controlador na implementação da conexão de comunicação. 
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→ No diálogo para atribuir o nome do dispositivo PROFINET, o acesso Online deve ser 

configurado corretamente. A partir disso, cada Device pode ser selecionado individualmente 

e pode ser filtrado conforme o dispositivo de mesmo tipo. Caso um novo dispositivo seja 

conectado, então, a lista precisa ser novamente atualizada. (→ PROFINET device name: 

sortingstation01 (Nome de dispositivo PROFINET: sistema de classificação01) → Type of 

PG/PC interface: PN/IE (Tipo de interface PG/PN) → PG/PC interface: here: Intel(R) 

Ethernet Connection I217-LM (Interface PG/PC: aqui Intel(R) Ethernet Connection I217-LM) 

→  Only show devices of the same type (Só mostrar dispositivos do mesmo tipo) → 

 (Atualizar lista)) 

 

→ Através do endereço MAC impresso no dispositivo, o dispositivo correto pode ser 

determinado de forma clara antes de o nome ser atribuído. Para controle, os LEDs também 

podem ser deixados piscando no aparelho. (→  (Piscar o LED) → 

 (Atribuir nome)) 
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→ A atribuição correta do nome do dispositivo PROFINET e o endereço de IP (por meio do 

CPU anteriormente já carregado) ainda deve ser verificada antes que a caixa de diálogo seja 

fechada. (→  (Fechar)) 
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7.4 Inserir e parametrizar o sensor RFIDRF210R IO-Link com 

Device-Tool (S7-PCT) 

→ Agora, na visualização geral do dispositivo do Device, marque "Sistema de 

classificação01", com o botão direito do mouse, o IO-Link-Master "CM 4xIO-Link_1" e 

inicie agora a Device-Tool (S7-PCT) para a projeção do IO-Link. (→ Visualização geral → 

Sistema de classificação01 → CM 4xIO-Link_1 → iniciar Device Tool → S7-PCT → Start 

(Iniciar)) 

 

 

  



 Tutorial/treinamento| TIA Portal módulo 102-101, Edition 2019 | Digital Industries, FA 

Pode ser utilizado para dispositivos de imagem/ F&E. © Siemens 2019. Todos os direitos reservados. 32   

sce-102-101-rfid-sensor_rf210r-io-link_et200sp-s7-1500-r1901-pt.docx_R1901.docx    

→ Selecione a partir do catálogo, o software S7-PCT na pasta "IO Link V1.1" em "SIEMENS 

AG" / "SIMATIC Ident" o Reader RFID "SIMATIC RF210R IO-Link" e arraste o mesmo 

para a Port 1 do IO-Link-Master. (→ IO Link V1.1 → SIEMENS AG → SIMATIC Ident → 

SIMATIC RF210R IO-Link) 

 

Nota: 

– No software S7-PCT não há opção para salvar o projeto no TIA Portal. Isso ocorre 

automaticamente, assim que o software S7-PCT é novamente conectado. 

– Caso os componentes "SIMATIC RF210R IO-Link" não estejam disponíveis no catálogo na 

versão correta, então, é possível importar os mesmos pelo menu em → Extras como os 

denominados → IODD. É possível encontrar o IODD V1.1 no tutorial/treinamento SCE 

"SCE_DE_102-101_RFID-Sensor_RF210R_IO-Link_ET 200SP_S7-1500…" na pasta 

Projetos ou no link: support.industry.siemens.com/cs/document/109750193 no Suporte de 

Produto SIEMENS. 

 

  

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109750193
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→ Alterne para a subpasta "[1]SIMATIC RF210R IO-Link" e nesse local, na aba "Parâmetro" 

troque o "Tipo de operação" do Reader para "Coleta de dados do usuário".  

(→ [1] SIMATIC RF210R IO-Link → Parameters (Parâmetros) → Mode (Modo) → Acquisition 

user data (Aquisição de dados de usuário)) 
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→ Caso alterne novamente para a pasta "[slot 8] CM 4xIO-Link_1" e, nesse local, selecionar 

a aba "Endereços", então, é possível ver, após a seleção de:  

"  Visualizar endereços PLC" e "  Todas as Portas", os dados do processo do Reader 

RFID a partir da visão SPS. (→ [Slot 8] CM 4xIO-Link_1 → Addresses (Endereços) →  

Show PLC addresses (Mostrar endereços PLC) →  All ports (Todas as portas)) 

 

→ Selecione agora a pasta "[slot 8] CM 4xIO-Link_1" e clique em "  carregar com 

dispositivos". A seguir, os parâmetros são escritos no IO-Link-Master e no Reader RFID. 

(→ [slot 8] CM 4xIO-Link_1 → ) 
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→ Agora, é exibido o carregamento correto do parâmetro. "Concluir" agora a ferramenta "S7-

PCT" e acionar Salvar o parâmetro com "Sim". (→ File (Arquivo) → Exit (Sair) → Yes (Sim)) 
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7.5 Configure os tipos de dados para raw e user data 

→ Em tipos de dados PLC, crie um tipo de dados "User_data_type_user_data"  com a 

seguinte estrutura. (→ PLC data types (Tipos de dados PLC) → Add new data type 

(Adicionar novo tipo de dados) → User_data_type_user_data) 

 

→ Em tipos de dados PLC, crie um tipo de dado "User_data_type_raw_data"  com um Array 

de tipo "Byte" e comprimento [1..10]. (→PLC data types (Tipos de dados PLC) → Add new 

data type (Adicionar novo tipo de dados) → User_data_type_raw_data) 
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7.6 Blocos de dados para a leitura e escrita de dados RFID 

→ Crie um bloco de dados global "Data_Ident_Read" . Na aplicação dos tipos de dados 

"User_data_type_raw_data" and "User_data_type_user_data" defina essa estrutura 

como mostrado aqui. (→ Add new block (Adicionar bloco novo) → Data block (Bloco de 

dados) → Global DB (BD global) → Data_Ident_Read → Raw data (Dados brutos) → 

User_data_type_raw data → User data (Dados de usuário) → User_data_type_user_data) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Tutorial/treinamento| TIA Portal módulo 102-101, Edition 2019 | Digital Industries, FA 

Pode ser utilizado para dispositivos de imagem/ F&E. © Siemens 2019. Todos os direitos reservados. 38   

sce-102-101-rfid-sensor_rf210r-io-link_et200sp-s7-1500-r1901-pt.docx_R1901.docx    

→ Crie um bloco de dados global "Data_Ident_Write". Na aplicação dos tipos de dados 

"User_data_type_raw_data" and "User_data_type_user_data" defina essa estrutura 

como mostrado aqui. Agora, salve novamente o seu projeto. 

(→Add new block (Adicionar bloco novo) → Data block (Bloco de dados) → Global DB (BD 

global) → Data_Ident_Read → Raw data (Dados brutos) → User_data_type_raw_data → 

User data (Dados de usuário) User_data_type_user_data →  (Salvar projeto)) 

 

Nota: 

– Na utilização de um CPU com um status de firmware mais antigo que a V2.5, esses dois 

blocos de dados não devem otimizar os blocos de dados. Em Propriedades dos Blocos, essa 

opção deve ser desselecionada do seguinte modo: 
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7.7 Blocos da biblioteca IOL_READ_WRITE_DATA_LIB_V3.1 

→ Alterne para Visualização das "Bibliotecas globais" e selecione com o botão direito do 

mouse "Desarquivar biblioteca", para desarquivar a biblioteca SIEMENS 

"IOL_READ_WRITE_DATA_LIB_V3.1" (LRfidIOL_V15) com os blocos para a 

comunicação com o Reader SIMATIC RF210R IO-Link. (→ Global libraries (Bibliotecas 

globais) → Retrieve library (Desarquivar biblioteca) → IOL_READ_WRITE_DATA_LIB_V3.1 

→ Open (Abrir)) 

 

 

Nota: 

– No tutorial/treinamento SCE "SCE_DE_102-101_RFID-Sensor_RF210R_IO-Link_ET 

200SP_S7-1500…" a biblioteca está disponível na pasta Projetos, contudo, também pode 

ser encontrada no Suporte de Produto da SIEMENS pelo link:  

support.industry.siemens.com/cs/document/73565887. 

 

https://support.industry.siemens.com/cs/document/73565887
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7.8 Bloco de função "Leitura_Escrita_RFID_Dados" 

→ Crie um bloco de função "Read_Write_RFID_Data" com linguagem de programação plano 

de função (FUP) e abra o mesmo. (→ Add new block (Adicionar bloco novo) → Function 

block (Bloco de função) → FUP → Read_Write_RFID_Data) 
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→ No bloco de função "Read_Write_RFID_Data", defina as variáveis locais aqui exibidas. (→ 

Static (Estático) → Temp (Temporário)) 
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→ Solicite, na primeira rede, o bloco "LRfidIOL_READ" como instância múltipla da biblioteca 

global SIEMENS já desarquivada "LRfidIOL_V15". (→ Global libraries (Bibliotecas globais) 

→ LRfidIOL_V15 → Master copies (Cópias mestre)→ S7_1X00 → IOL_V11 → 

LRfidIOL_READ → Multiinstance (Instância múltipla) → OK)

 

Nota: 

– Na seleção do bloco a partir da biblioteca SIEMENS "LRfidIOL_V15", verifique a versão da 

CPU utilizada e do Reader SIMATIC RF210R IO-Link. 
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→ Conecte o bloco "LRfidIOL_READ" como mostrado aqui, em que a conexão da variável IN 

"hwId" seja realizada, da melhor forma, por uma seleção Drag & Drop na vista detalhada da 

"Tabela de variáveis padrão". Conecte a variável IN "identData" do mesmo modo, por 

Drag & Drop, a partir da visualização detalhada do bloco de dados Data_Ident_Read" 

selecione o Array "Data".  
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→ Na segunda rede, selecione o bloco "Deserialize (V2.0)" (Desserializar (V.2.0)) de 

"Instructions" (Instruções) / "Basic instructions" (Instruções básicas) / "Move (V2.2) 

(Mover (V2.2))" e conecte o mesmo como mostrado aqui. (→ Instructions (Instruções) → 

Basic instructions (Instruções básicas) → Move operations (V2.2) (Operações Mover) → 

Deserialize (V2.0) (Desserializar (V2.0)) 

 

Nota: 

– Observe a versão do comando "Deserialize" (Desserializar). Para a aplicação em blocos de 

dados otimizados, a versão precisa ser pelo menos V2.0. 
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→ Na terceira rede, selecione o bloco "Serialize (V2.0)" (Serializar (V2.0)) de "Basic 

instructions" (Instruções básicas) /"Move (V2.2)" (Mover (V2.2)) e conecte o mesmo como 

mostrado aqui. (→ Instructions (Instruções) → Basic instructions (Instruções básicas) → 

Move operations (V2.2) (Operações Mover (V2.2)) → Serialize (V2.0) (Serializar (V2.0)) 

 

Nota: 

– Observe a versão da instrução "Serialize" (Serializar). Para a aplicação em blocos de dados 

otimizados, a versão precisa ser pelo menos V2.0. 
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→ Solicite, na quarta rede, o bloco "LRfidIOL_WRITE" como instância múltipla da biblioteca 

global SIEMENS "LRfidIOL_V15" e conecte o mesmo como mostrado aqui. (→ Global 

libraries (Bibliotecas globais) → LRfidIOL_V15 → Master copies (Cópias mestre) → 

S7_1X00 → IOL_V11 → LRfidIOL_WRITE → Multiinstance (Instância múltipla) → OK) 

 

Nota: 

– Na seleção do bloco a partir da biblioteca SIEMENS "LRfidIOL_V15", verifique a versão da 

CPU utilizada e do Reader SIMATIC RF210R IO-Link. 
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→ Agora, abra o bloco "Main [OB1]" (Principal [OB1]) como FBD e agora, na primeira rede, 

solicite o bloco “Read_Write_RFID_Data". Permita que o bloco de dados de instância 

“Read_Write_RFID_Data_DB" seja criado pelo TIA Portal. Agora, salve o projeto com um 

clique em " " (Salvar projeto), antes de carregar a "CPU_1516F" " ".(→Main 

[OB1] (Principal [OB1]) → FBD → Read_Write_RFID_Data → OK →  (Salvar 

projeto) → ) 
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7.9 Testando a aplicação com o watch table_RFID 

→ Crie a “Watch table_RFID” (Tabela de observação_RFID) aqui exibida, com acesso aos 

dados de referência em ambos os blocos de dados “Data_Ident_Read” e 

“Data_Ident_Write” e nas variáveis estáticas "ReaPres" / "HMI_Read" / "WriPres" / 

"HMI_Write" pelo DB da instância “Read_Write_RFID_Data_DB". (→ Watch and force 

tables (Tabelas de observação e força) → Add new watch table (Adicionar tabela de 

observação nova) → Watch table_RFID (Tabela de observação_RFID) → Data_Ident_Read 

→ Data_Ident_Write → Read_Write_RFID_Data_DB) 

→ Teste a leitura e escrita no Transponder RFID, clicando primeiramente na tabela da 

observação em "Observar todos ". Agora, é possível mudar os dados de referência no 

bloco de dados “Data_Ident_Write” com "Modify once and now " (Modificar uma vez 

e agora). Quando um Transponder RFID puder ser descrito ou lido, esse é visualizado nas 

variáveis "WriPres==TRUE" ou "ReaPres==TRUE". Agora, através de um flanco positivo 

nas variáveis "HMI_Read" ou "HMI_Write" a leitura ou escrita pode ser testada. (→  → 

) 
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7.10 Acesso aos dados com um Panel TP700 Comfort 

→ Crie um Panel TP700 Comfort em seu projeto. (→ Add new device (Adicionar dispositivo 

novo) → HMI → SIMATIC Comfort Panel → "7" Display (Tela "7") → TP700 Comfort → 6AV2 

124-0GC01-0AX0 → Device name: Panel TP700 Comfort (Nome do dispositivo: Panel 

TP700 Comfort →  Start Device Wizard (Iniciar assistente de dispositivo) → OK) 
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→ No Wizard de configuração da IHM, selecione o controlador CPU 1516F já configurado como 

parceiro de comunicação e com a interface "Ethernet". Confirme a seleção com um clique 

em  (Avançar).  

 

→ Crie a seção "Navegação da imagem" com a estrutura da imagem exibida abaixo com os 

nomes das imagens correspondentes. Confirme a seleção com um clique  

em  (Concluir). 
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→ Abra a imagem "RFID Data" e delete o texto no plano de fundo. 
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→ Nessa imagem, precisamos de 2 "Botões" com os termos "Escrita" e "Leitura". Nesse 

local, crie respectivamente em "Press" (Pressionar) o "Event" (Evento) 

"SetBitWhileKeyPressed" e conecte essas às variáveis "HMI_WRITE" e "HMI_READ" da 

DB da instância “Read_Write_RFID_Data_DB". Insira ainda "Text Fields" (Campos de 

texto) à descrição. 
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→ Anime a "Visibilidade" de ambos os botões de tal modo que os mesmos sejam exibidos 

apenas dependendo das variáveis "ReaPres" e "WriPres" a partir do DB da instância 

“Read_Write_RFID_Data_DB". 
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→ A seguir, criamos ainda 8 "Campos E/A", no qual arrastamos, por Drag & Drop dos blocos 

de dados “Data_Ident_Write” e “Data_Ident_Read”, respectivamente 4 variáveis na 

estrutura "User data" (Dados de usuário) em nossa tela "RFID Data" (Dados RFID). 
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→ Modifique o "tipo" das variáveis lidas para "Saída" e ajuste, respectivamente, o "Formato" 

dos "Campos E/A", de tal modo que as respectivas grandezas sejam exibidas de forma 

harmônica. Insira ainda "Text Fields" (Campos de texto) à descrição. 
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→ Após ter carregado o projeto salvo " " (Salvar projeto) e o Panel "TP700 

Comfort" " ", é possível verificar na visibilidade dos dois botões, "Read" (Leitura) e 

"Write" (Gravação), que um Transponder RFID foi reconhecido pelo sensor. Com um clique 

em "Leitura" podem ser lidos os valores do transponder e exibidos no mesmo. Os valores a 

serem escritos podem ser inseridos nos campos E-/A em "Write" (Gravação), a fim de, 

posteriormente com um clique em "Write" (Gravação), escrever os mesmos no 

Transponder RFID. 
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7.11 Arquivar o projeto 

→ Para arquivar o projeto, selecione no item de menu → "Project" (Projeto) o item → "Archive 

…" (Arquivar…). 

 

→ Confirme eventualmente a pergunta para salvar o projeto com → "Sim". 

 

→ Selecione uma pasta em que deseja salvar o projeto e salve o mesmo como tipo de dados 

"Arquivo do projeto do TIA Portal". (→ "TIA Portal project archive" (Arquivar projeto TIA 

Portal) → "SCE_EN_102-101_RFID-Sensor_RF210R_IO-Link…" → "Save" (Salvar)) 
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7.12 Checklist –  passo a passo 

A seguinte lista de verificação ajuda os aprendizes/estudantes a verificar autonomamente, se 

todos os passos de trabalho da instrução estruturada passo a passo foram bem completados e 

permite-lhes concluir sozinhos e com êxito o módulo. 

N° Descrição Testado 

1 
Modificações de programa no CPU 1516F realizadas com 

sucesso 

 

2 Compilação da CPU 1516F realizada com sucesso e sem erros 
 

3 Download da CPU 1516F realizada com sucesso e sem erros 
 

4 

Carregamento do IO-Link Master CM 4xIO-Link e sensor 

RFIDRF210R IO-Link com Device-Tool (S7-PCT) realizado com 

sucesso 

 

5 Visualização do processo na IHM TP700 criada com sucesso 
 

6 Compilação da IHM TP700 realizada com sucesso e sem erros 
 

7 Download da IHM TP700 realizada com sucesso e sem erros 
 

8 
Escrita dos dados de referência no Transponder RFID com a 

IHM realizada com sucesso 

 

9 
Leitura dos dados de referência do Transponder RFID com a 

IHM realizada com sucesso 

 

10 Projeto arquivado com sucesso 
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8 Exercício 

8.1 Tarefa – Exercício  

Neste exercício, o módulo de função (FB) “Ler_Escrever_Dados_RFID“ criado deve ser 

convertido em um módulo de biblioteca e deve ser criada uma função “DATA_HORA“, na qual 

seja lida a hora local da CPU1516F. 

Os parâmetros seguintes devem estar disponíveis ao chamar o módulo de biblioteca: 

Input Tipo de dados Comentário 

adrTag Word Endereço de início dos dados a ler no 

transponder 

hwId HW_SUBMODUL

E 

Identificação do hardware do módulo 

de comunicação IO-Link 

length Word Comprimento dos dados, que são 

lidos do transponder 

portAdr Int Endereço de início do leitor conectado 

(PCT Tool) 

Execute_Data_Re

ad 

BOOL Ativa a leitura no flanco positivo 

Execute_Data_Writ

e 

BOOL Ativa a escrita no flanco positivo 

Output   

Error 

Bool FALSE, se um comando tiver 

terminado sem erro; TRUE, se ocorrer 

um erro durante o processamento 

InOut   

Ident_Data_Read "TipoDadosUsuár

io_DadosÚteis" 

Área na S7-CPU, na qual os dados 

lidos são guardados 

Ident_Data_Write 

"TipoDadosUsuár

io_DadosÚteis" 

Área na S7-CPU, na qual estão 

guardados os dados que são escritos 

nos transponder 

Atualize a chamada dos módulo de função (FB) “Ler_Escrever_Dados_RFID“ no módulo de 

organização "Main" e conecte os parâmetros. 

No Touch Panel TP700 Comfort, na tela "Dados RFID" altere o acesso variável nos 2 "Botões" 

nas variáveis de Input "Execute_Data_Read" e "Execute_Data_Write" do BD de instâncias 

"BD_Ler_Escrever_Dados_RFID".  
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Na função “DATA_HORA“ devem ser disponibilizadas a data atual e a hora atual como 

parâmetros de “OUTPUT“ e estas devem ser escritas nos dados úteis do bloco de dados 

"Escrever_Dados_Ident" ao chamar a função. 

A seguir, na entrada no painel HMI, o usuário tem de inserir ainda o nº de encomenda e o 

número de peças de plástico. 

8.2 Planejamento 

Agora planeje de forma independente a implementação da tarefa. 

Indicação:  

− Informe-se sobre os módulos de biblioteca nos manuais ou no módulo 

SCE_DE_032-200 FB- Programação. 

− Informe-se na ajuda online sobre a aplicação das instruções estendidas do 

SIMATIC S7-1500. Particularmente em relação à data e hora. 

− Observe as configurações de tempo na configuração do hardware do CPU1516F. 

8.3 Checklist – Exercício 

A seguinte lista de verificação ajuda os estudantes a verificar autonomamente, se todos os 

passos de trabalho da instrução estruturada passo a passo foram bem completados e permite-

lhes concluir sozinhos e com êxito o módulo. 

N° Descrição Testado 

1 Compilação realizada com sucesso e sem erros  

2 Download realizado com sucesso e sem erros  

3 
Visualização da data atual e do horário atual na IHM na tela 

"RFID Data" 
 

4 Projeto arquivado com sucesso  
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9 Informações adicionais 

Você pode encontrar informações adicionais para se familiarizar ou aprofundar no tema, 

materiais como: Getting Started, Vídeos, Tutoriais, Apps, Manuais, Guias de programação e 

Software/Firmware de teste, no link a seguir:   

 

siemens.com/sce/rfid 

 

Pré-visualização das "Informações adicionais"  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.siemens.com/sce/rfid
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Outras informações 

Siemens Automation Cooperates with Education 

siemens.com/sce 

Documentos de treinamento SCE 

siemens.com/sce/module 

Pacotes de treinamento SCE 

siemens.com/sce/tp 

Parceiro de Contato SCE  

siemens.com/sce/contact 

Digital Enterprise 

siemens.com/digital-enterprise 

Industrie 4.0  

siemens.com/future-of-manufacturing 

Totally Integrated Automation (TIA) 

siemens.com/tia 

TIA Portal 

siemens.com/tia-portal 

Controlador SIMATIC 

siemens.de/controller 

Documentação técnica SIMATIC  

siemens.com/simatic-docu 

Suporte online para indústria 

support.industry.siemens.com 

Sistema de pedido e catálogo Industry Mall  

mall.industry.siemens.com 
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