
Projecte d’aplicació  1

2. Programació del PLC Zelio SR1-B121BD.  
Temporitzadors 
 
1. Temporització d’accions 
 
En moltes ocasions, a l’hora de programar un sistema, cal establir unes esperes o 
unes durades en certes accions. Per fer-ho possible el PLC Zelio SR1-B121BD 
disposa de 8 temporitzadors (10 amb Firm. 1.7) que poden tenir diferents tipus de 
respostes segons l’acció que ens interessi, i que poden respondre a qualsevol 
necessitat del sistema. 
 
Quan introduïm un temporitzador en un programa, des del teclat i la pantalla del PLC 
ens apareix un menú similar al que teniu en el dibuix següent: 

 
Podem observar que hi tenim un temporitzador: 
 
� Activació del temporitzador TT 
 
Usat com a bobina (a la dreta d’una línia de programa), aquest element representa 
l’entrada de comandament del temporitzador (és qui el posa en marxa). El seu 
funcionament depèn del tipus de temporitzador utilitzat. 
 
� Posada a zero del temporitzador RT 
 
Utilitzat com a bobina (a la dreta d’una línia de programa), aquest element 
representa l’entrada de posada a zero (reset). L’excitació de la bobina de reset té per 
efecte: 
� Posar a zero el valor corrent de la temporització. 
� Desactivar el contacte T. 
� El temporitzador queda a l’espera per a un nou cicle de temporització (nova 

activació). 
 
� Sortida temporitzada T 
 
Serà un contacte utilitzable com a N.O. (T) o com a N.C. (t). Aquest contacte 
s’activarà (es tancarà si és NO, o s’obrirà si és NC) al cap d’un cert temps (veure 
punt a següent). 
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� Valor de preselecció t=00.00 
 
Temps que ha de transcórrer fins que el temporitzador s’activi. 
 
 
NOTA: Quan el temporitzador s’introdueix des del PC, la imatge que apareix és 
diferent. Vegeu l’activitat número 1, més endavant. 
 
 
2. Valors de preselecció dels temporitzadors 
 
Com s’ha comentat, el valor de preselecció és t = 00.00. L’acció d’aquest valor és 
diferent segons el tipus de temporitzador utilitzat.  
 
S és una de les unitats de temps possibles pel valor de preselecció. Tenim les 
següents possibilitats: 
 
1/100 de segon  00.00 s  (màxim: 99.99) 
1/10 de segon  000.0 s  (màxim: 999.9) 
Minuts: segons  00:00 M: S  (màxim: 99 :59) 
Hores: minuts   00:00 H: M  (màxim: 99 :59) 
 



Projecte d’aplicació  3

3. Tipus de temporitzadors 
 

 

Tipus A: Retard en l’enclavament. Desactivació per 
nivell de TT. 
Exemple: Es vol retardar l’activació dels sensors en un 
sistema d’alarma que s’activa amb un interruptor. 
 

 

Tipus a: Retard en l’enclavament, per flanc ascendent. 
Desactivació per Reset (RT). 
Exemple: Es vol retardar l’activació dels sensors en un 
sistema d’alarma que s’activa amb un polsador. 
Ens caldrà un altre polsador per fer “reset” al 
temporitzador. 
 

 

Tipus C: Retard en la desconnexió. 
Exemple: Mantenir en marxa un extractor després 
d’apagar el llum d’un local (TT serà el senyal de 
control del llum). 
 

 

Tipus B: Enclavament per flanc ascendent. El que es 
temporititza és el reset. 
Exemple: Encesa d’un llum durant un cert temps, per 
mitjà d’un polsador (llum d’escala). 
 

 

Tipus W: Enclavament per flanc descendent. El que es 
temporititza és el reset. 
Exemple: Planta embotelladora. TT seria el senyal de 
treball normal, omplint ampolles. Al final de la jornada, 
activar el cicle de neteja. 
 

 

Tipus D: Intermitent simètric. 
Exemple: TT seria un senyal d’alarma. A través del 
contacte T es senyalitzaria de forma acústica i/o 
lluminosa. 
 

 

Tipus d: Intermitent simètric. Activació (TT) i 
desactivació (RT) per flancs ascendents. 
Exemple: Senyal d’alarma. Encara que desaparegui la 
causa, l’alarma es manté fins que es dóna la 
conformitat. 
 

 

Tipus T: Totalitzador amb posada a zero (RT). 
Exemple: Sol·licitar la substitució d’un filtre quan s’ha 
superat la durada d’utilització recomanada. 
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4. Eines del programa que faciliten la simulació i la programació d’un 
temporitzador 
 
Quan s’utilitzen temporitzadors, si els temps de temporització són grans, se’ns 
genera un problema a l’hora de fer la simulació del programa. Per sort disposem 
d’una eina que simula un rellotge i que ens permet fer córrer el temps tan de pressa 
com ens sigui necessari. Podem visualitzar aquest simulador de rellotge fent clic a la 
icona: 

 
 
que ens donarà accés a la finestra amb el rellotge: 
 

 
 

 

Mostra el dia i l’hora que s’està 
simulant. 
 

 

Permet fer córrer el temps. Amb les 4 
fletxes anem al principi, al final, 
avancem endavant o endarrera. Per 
avançar endavant o endarrera, primer 
cal fixar l’increment a la barra lluminosa 
que hi ha entre Min i Max. 
 

 
Mostra el període de la simulació en 
què ens trobem. 
 

 
Ens permet definir el període de 
simulació. En aquest cas seria de tota 
una setmana. 
 

 
Posa a zero el temps de simulació. És 
a dir, torna al començament del 
període de simulació. 
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El programa ens agrupa en una taula tots els temporitzadors que s’estan utilitzant, i 
des d’aquesta podem modificar els seus paràmetres amb molta facilitat. Accedim a 
aquesta taula per mitjà de la icona: 
 

 
 

 
 
 
5. Activitats amb temporitzadors 
 
Activitat 1. Retard de l’activació dels sensors en un sistema d’alarma que 
s’activa amb un interruptor 
 
El PLC activarà la sortida Q1, que representa els sensors, al cap de 5 segons 
d’haver accionat l’interruptor I1. 

 
 
Per fer això necessitarem un temporitzador de tipus “A” programat amb un temps de 
preselecció t = 005.0 s tal com es pot veure a la figura següent, que apareix per 
pantalla en el moment de fer doble clic al damunt del TT1. 
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La sortida Q1 estarà activada, és a dir, valdrà 1, mentre es verifiqui que T1 val 1. 
Això succeirà al cap de 5 segons de què I1 es mantingui a 1. Quan es deixi de 
verificar I1=1 la sortida Q1 es desactivarà, passant automàticament al valor 0. 
 
Tipus de Simulació : I1 Interruptor N.O. 
 
 
Activitat 2. Retard de l’activació dels sensors en un sistema d’alarma que 
s’activa amb un polsador 
 
El PLC activarà la sortida Q1, que representa els sensors, al cap de 5 segons 
d’haver premut el polsador I1. Per desactivar la sortida Q1 caldrà fer un “reset” al 
temporitzador per mitjà d’un altre polsador (I2). 
 

 
Per fer això necessitarem un temporitzador de tipus “a” programat amb un temps de 
preselecció t = 005.0 s. 
 
La sortida Q1 estarà activada, és a dir, valdrà 1, mentre es verifiqui que T1 val 1. 
Això succeirà al cap de 5 segons que es premi el polsador I1. La sortida es 
desactivarà quan es premi el polsador I2. 
 
Tipus de Simulació : I1,I2 Polsadors N.O. 
 
 
Activitat 3. Activació d’una sortida durant un temps prolongat. Ús del 
simulador de temps 
 
En aquesta activitat provareu el simulador de temps i utilitzareu un temporitzador de 
tipus “B”. Quan un polsador I1 sigui premut, la sortida Q1 es mantindrà activa durant 
5h i 10 minuts. 
 

 
Per fer això necessitarem un temporitzador de tipus “B” programat amb un temps de 
preselecció t = 05:10 H:M. 
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La sortida Q1 estarà activada, és a dir, valdrà 1, mentre es verifiqui que T1 val 1. 
Això succeirà durant 5 hores i 10 minuts després d’haver premut el polsador I1. 
 
Observeu com programes idèntics (mireu l’activitat 1) tenen respostes ben diferents 
segons quin sigui el tipus de temporitzador utilitzat. 
 
Tipus de Simulació : I1 Polsador N.O. 
 
 
Activitat 4. Totalitzador del temps d’ús d’un determinat dispositiu 
 
Suposem que a la sortida Q1 hi tenim connectat un dispositiu que caduca al cap de 
50 hores de funcionament. Aquest funcionament no es seguit, sinó a etapes, i es 
governa amb un interruptor I1. Cal que la sortida Q2 ens avisi que el dispositiu s’ha 
de canviar i s’activi a les 49 hores i 50 minuts de funcionament de la sortida Q1. Una 
vegada s’ha substituït el dispositiu cal prémer el polsador I2 per iniciar el recompte 
de temps del nou dispositiu. 
 

Per fer això necessitarem un temporitzador de tipus “T” programat amb un temps de 
preselecció t = 49:50 H:M. 
 
La sortida Q1 s’activarà i es desactivarà amb l’interruptor I1. Quan Q1 sigui activa el 
temporitzador 1 comptarà el temps que porta funcionant i l’acumularà al que té 
comptabilitzat en altres accionaments de la sortida Q1. El sistema avisarà, per mitjà 
d’un pannell lluminós (Q2), de la necessitat de canviar el dispositiu connectat a Q1 
10 minuts abans que caduqui. 
 
Tipus de Simulació: I1 Interruptor N.O. 
   I2 Polsador   N.O. 
 
 
Activitat 5. Temporitzadors en cascada 
 
Un dispositiu connectat a la sortida Q1 ha de funcionar durant un temps de 15 
segons després que s’hagi premut el polsador I1. Transcorregut aquest temps s’ha 
d’aturar el primer dispositiu, i s’ha de posar en marxa, de forma automàtica, un altre 
dispositiu, connectat a la sortida Q2, durant un temps de 5 segons. 
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Per fer això necessitarem un temporitzador T1 de tipus “B” programat amb un temps 
de preselecció t = 015.0 s i un altre temporitzador T2 de tipus “W” programat amb un 
temps de preselecció de t = 005.0 s. 
 
La sortida Q1 s’activarà a través del T1. Al final d’aquesta temporització (flanc 
descendent) s’activarà el temporitzador número 2 que farà que s’activi la sortida Q2 
durant 5 segons. 
 
Tipus de Simulació : I1 Polsador N.O. 
 
 
6. Exercicis proposats de temporitzadors 
 
Exercici 1. Porta d'un supermercat: retard en tancar la porta 
 
Partint de l’exercici 1 de ”Sortides”, el PLC ha de controlar una porta automàtica d'un 
supermercat: 
             Simulació 
I1:  Senyal de supermercat obert (horari comercial) (1 = obert)   Inter. 
I2:  Senyal de presència de persona, per la part exterior (1 = presència) Pols. 
I3:  Senyal de presència de persona, per la part interior (1 = presència) Pols. 
Q1: Senyal que la porta ha d'estar oberta (1 = oberta) 
 
Afegir un temps de seguretat de 5 segons: la porta esperarà 5 segons abans de 
tancar-se. En cas que durant l’espera arribi una nova persona, la porta es mantindrà 
oberta, i serà quan la persona marxi, que començarà de nou a comptar el temps de 
5 segons. 
 
Exercici 2. Arrencador Estrella – Triangle de motor trifàsic 
 
De cara a reduir el consum en el moment d’arrencada dels motors trifàsics, cal fer 
primer una connexió del motor en estrella i al cap d’un cert temps (per exemple 10 
s), passar-lo a connexió en triangle. 
 
Cada una de les connexions (estrella i triangle) serà una sortida del PLC. 
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En primer lloc, hi haurà un interruptor general, sense el qual el motor no podrà 
funcionar de cap manera. 
 
La seqüència d’arrancada estrella – triangle s’iniciarà amb un polsador. El motor 
començarà a girar en estrella i al cap dels 10 segons passarà a triangle. 
 
Un altre polsador permetrà aturar el motor, estigui en la fase que estigui. 
 
Resum d’entrades / sortides a utilitzar: 
          Simulació 
 I1:  Interruptor general de funcionament   Inter. NO 
 I2:  Ordre d’aturada      Pols. NC 
 I3:  Ordre d’inici de la seqüència estrella – triangle  Pols. NO 
 
 Q1: Motor en marxa en connexió estrella 
 Q2: Motor en marxa en connexió triangle 
 
Consideració final. El polsador d’inici de seqüència estrella – triangle sols s’haurà de 
polsar una vegada. Si es polsa més d’una vegada no tindrà cap efecte. Ni allargarà 
el temps de la connexió estrella (si encara estem en estrella i no ha saltat a triangle), 
ni tornarà a estrella en el cas de que ja estem en triangle. 
Sols després d’una aturada ordenada (I1 ó I2), serà possible tornar a polsar I3 per a 
iniciar una nova seqüència d’arrencada. 
 
Exercici 3. Control del sentit de gir amb finals de cursa. Alarma d’ambivalència 
 
A partir de l’exercici 8 de “Sortides” afegir una senyalització d’alarma que estan 
presents els 2 finals de cursa (ambivalència).  
 
Aquesta situació es impossible si la instal·lació està en bon estat. Però si per 
accident es tallen els dos cables de senyal dels finals de cursa, com que són NC, el 
PLC detectarà els 2 finals de cursa simultàniament. 
 
La forma de senyalitzar aquesta anomalia serà fer que les 2 sortides Q1 i Q2 
s’activin simultàniament, però fent una intermitència d’1 segon de període (0,5 s 
encès i 0,5 apagat). 
 
Farem que alternin Q1 i Q2: quan una està encesa l’altra està apagada, 
alternativament. 
 
La resta d’especificacions de funcionament són les mateixes que les de l’exercici 8 
de “Sortides”. 
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Recordem les entrades / sortides a utilitzar: 
 Simulació 

 I1:  Interruptor general de funcionament  Inter. NO 
 I2:  Ordre d’aturada     Pols. NC 
 I3:  Ordre de marxa a la dreta (Obrir porta)  Pols. NO 
 I4:  Ordre de marxa l’esquerra (Tancar porta) Pols. NO 
 I5: Final de cursa de la dreta (Porta oberta) Inter. NC 
 I6:  Final de cursa de l’esquerra (Porta tancada) Inter. NC 
 
 *Q1: Motor aturat, per Final de cursa dreta (Porta oberta) 
 *Q2: Motor aturat, per Final de cursa esquerra (Porta tancada) 
 Q3: Motor en marxa a la dreta (Obrint porta) 
 Q4: Motor en marxa a l’esquerra (Tancant porta) 
 
Les sortides * són les afectades per la intermitència. 
 
Exercici 4. Control del sentit de gir. Afegir retard a la inversió 
 
A partir de l’exercici anterior (motor que pot girar en dos sentits...) afegiu un control 
per evitar que es pugui invertir el sentit de gir amb excessiva rapidesa (quasi de 
forma brusca). 
 
Quan s’atura el motor, amb la intenció de tornar-lo a posar en marxa en sentit 
contrari, no haurà de ser possible tornar-lo a engegar fins que no hagin transcorregut 
al menys 5 segons, per assegurar-se que el motor s’ha aturat completament abans 
d’arrancar en sentit contrari. 
 
En canvi si aturem el motor, i el tornem a posar en marxa en el mateix sentit en què 
anava anteriorment, llavors, no hi haurà la limitació dels 5 segons. 
 
La resta d’especificacions són les mateixes que les de l’exercici anterior, i, per tant, 
també les entrades / sortides a utilitzar. 
 
Exercici 5. Control d’hores de funcionament d’un helicòpter 
 
Una peça del motor d’un helicòpter s’ha de substituir a les 70 hores de funcionament 
de l’aparell ja que si no, el risc d’accident és molt elevat. Una vegada transcorregut 
aquest temps el motor no es pot tornar a posar en marxa fins que la peça no hagi 
estat canviada.  
 
El sistema de control avisa el pilot per mitjà d’un llum groc quan a la peça li queden 
10 hores de funcionament i amb un llum vermell (que substitueix el groc) quan 
només li queden 2 hores. 
 
Transcorregudes les 70 hores, no serà possible posar en marxa l’aparell. 
Evidentment, si es compleixen les 70 hores en ple vol, llavors no ha d’aturar el 
motor, simplement avisarà, i, quan s’aturi, ja no serà possible tornar-lo a posar en 
marxa, fins que es canviï la peça. 
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Hi haurà un interruptor general, sense el qual no funcionarà res, ni tan sols les 
senyalitzacions (llums groc i vermell). 
 
Les entrades i sortides a utilitzar seran: 
        Simulació 
 I1: Interruptor general    Inter. NO 

I2:  Ordre de marxa / aturada del motor Inter. NO 
 I3:  Senyal de peça canviada   Pols. NO 
 
 Q1: Motor en marxa 
 Q2: Senyal d’atenció (llum groc) Entre 60 i 70 hores de funcionament 
 Q3: Senyal d’alarma (llum vermell) Més de 70 hores de funcionament 
 
Millora de la seguretat de l’helicòpter (Exercici 5 Bis) 
 
Quan s’estigui entre les 60 i 70 hores de funcionament (llum groc) per posar en 
marxa el motor, s’haurà de fer una operació especial. No n’hi haurà prou d’activar 
l’interruptor del motor. A més a més, s’haurà de prémer dos polsador especials, 
primer un i després un altre, separades les dues pulsacions per  un temps que haurà 
d’estar entre 5 i 10 segons: ni més de 10 ni menys de 5. Si no, el motor no 
arrencarà, és com una paraula de pas. 
 
Més entrades: 
         Simulació 
 I4:  Primera pulsació del permís especial  Pols. NO 
 I5:  Segona pulsació del permís especial  Pols. NO 

 

Exercici 6. Intermitent asimètric 
 
Crear una intermitència asimètrica (temps encès diferent del temps apagat), que 
s’activi a través de l’entrada I1. 
 
Per exemple que estigui 0,5 segons encès i 1,2 segons apagat. En total 1,7 segons. 
 
Amb l’intermitent creat, activar per exemple la sortida Q1. 

 
Resum d’entrades / sortides a utilitzar: 
         Simulació 
 I1:  Activa Intermitent     Inter. NO 
 Q1: Senyalització intermitent asimètric 
 

 


