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4. Programació del PLC Zelio SR1-B121BD. 
Rellotges 

 
1. Interruptors horaris (Rellotges) 
 
Els blocs de funció Rellotge permeten activar bobines (Sortides, Marques de 
Memòria, Temporitzadors, Comptadors...) en funció del dia de la setmana i de l’hora. 
 
Així, per exemple, es podrà fer que en funció de l’horari comercial, un supermercat 
obri les seves portes de dilluns a divendres amb un horari, els dissabtes amb un 
altre, etc. 
 
El PLC Zelio SR1-B121BD disposa de 4 rellotges, cada un d’ells amb 4 canals o 
franges programables. A cada canal se li pot assignar un marge de dies de la 
setmana als quals s’aplica (per exemple de dilluns a dijous), i el marge horari (per 
exemple de 7:35 a 20:18). Aquest és el cas de l’exemple representat en la figura 
adjunta:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquesta figura mostra el que apareixerà en pantalla quan introduïm en un programa 
un rellotge o interruptor horari, des del teclat i la pantalla del PLC. En el dibuix, 
podem observar: 
 
� Número de rellotge 
Pot anar entre 1 i 4. 
 
� Canal 
Cada rellotge té 4 canals: A, B, C i D. 
 
� Data i hora actual 
Dades informatives. 
 
� Primer i darrer dia 
Per al canal seleccionat, indica quins dies de la setmana afectarà el rellotge. És a 
dir, quan s’activarà el contacte que permetrà posar en marxa, obrir, tancar..., 
l’element a controlar. 
 
� Temps d’inici i temps d’aturada 
Per al canal seleccionat, i els dies de la setmana escollits, indica entre quines hores 
s’activarà el temporitzador. 

Número de rellotge 
Data i hora 
actual 

Canal (4 possibles) 
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NOTA: Quan el rellotge s’introdueix des del PC, la imatge que apareix és diferent. 
Vegeu l’activitat número 1, més endavant. 
 
 
2. Activitats amb rellotges (Interruptors horaris) 
 
Activitat 1. Indicador farmàcia 13 h: Oberta / Tancada 
 
A través de 2 sortides s’ha de senyalitzar si la farmàcia està oberta (Q1) o si està 
tancada (Q2). 
 
Suposem un horari comercial de 13 hores diàries, tots els dies de l’any des de les 9 
del matí fins a les 10 de la nit. 
 

 
Necessitarem un rellotge (nº 1), amb un únic canal (A), tots els dies de la setmana 
(“Lunes” a “Domingo”), de 9:00 a 22:00. Per a accedir a la pantalla que es veu a 
continuació, feu doble clic sobre el rellotge nº 1. 
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De cara a simular el funcionament, caldrà fer evolucionar de forma ràpida el 
temps, a través de l’eina “magnetoscopio”, tal com s’explica al document 

“Temporitzadors.doc”. 
 
Activitat 2. Programació de la calefacció 
 
Es tracta de programar les hores de funcionament de la calefacció de casa nostra. 
Segons el dia de la setmana l’horari en què es posarà en marxa serà diferent. 
� De dilluns a divendres: de les 7 a les 9 del matí i de les 6 de la tarda a les 10 

de la nit. 
� Dissabtes i diumenges: de les 9 del matí a les 10 de la nit. 

 
S’activarà la sortida Q1 quan la calefacció s’hagi de posar en marxa. 

 
Necessitarem un rellotge (nº 1), amb 3 canals, tal com s’indica a la figura següent: 
 



Feliu Muniente                                                                      Document 7. Programació del PLC Zelio SR1-121BD. Rellotges 4

3. Exercicis proposats de rellotges (Interruptors horaris) 
 
Exercici 1. Control de supermercat: Afegir 
 
A partir de l’exercici del supermercat (el del apartat de temporitzadors amb retard de 
tancar les portes), afegiu un rellotge que automatitzi l’obertura i tancament de la 
botiga. En cas d’estar fora d’horari comercial, serà possible obrir el súper, de forma 
manual, a través de l’entrada I1 com es feia abans. 
 
L’horari comercial serà el següent: 
� Dilluns   de 10 a 14  i de 16 a 19:30 
� Dimarts a Divendres de   9 a 14 i de 16 a 19:30 
� Dissabtes   de   9 a 20 
� Diumenges   de   9 a 15 

 
Les entrades / sortides quedaran així: 

Simulació 
 I1: Senyal de supermercat obert fora d’horari comercial  Inter. 
 I2: Senyal de presència de persona, per la part exterior   Pols. 
 I3: Senyal de presència de persona, per la part interior  Pols. 
 Q1: Senyal que la porta ha d'estar oberta 
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