
Download PLC-SIM Wim Cranen 2021-01-22 #v1.1 Pagina 1 van 4 

Download PLC-SIM. 

Siemens biedt een simulator aan om hun PLC programma’s te kunnen simuleren zonder dat je een PLC op je 

bureau hebt. Om PLC-SIM te kunnen downloaden van de Siemens website dien je een Siemens account aan te 

maken. In een andere tutor is beschreven hoe dit kan. In deze tutor wordt beschreven hoe je PLC-SIM kunt 

verkrijgen.  

Stap 1 – Google. 
Ga naar je zoekmachine en type de 
volgende zoektekst in, in de zoekbalk: 
“plcsim v16 trial download” 
 
Stap 2 – Resultaat. 
Google zal je het zoekresultaat tonen. 
Klik naar het resultaat. 

 
Stap 3 – Login. 
De betreffende website van Siemens 
opent. Rechtsboven moet je inloggen 
met je Siemens account. 
Blader eens door de website. Al deze 
programma’s kun je downloaden en 
maximaal 21 dagen gebruiken zonder 
licentie, dus gratis, voor niks, cadeau. 
Daarna gaat het geld kosten. 
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Stap 4 – download. 
Blader naar beneden tot bijna het einde 
van de pagina. Daar staat het download 
bestand. 

 
Stap 5 – Vinkje. 
Omdat de bestanden onder export 
restrictie vallen, moet het vinkje 
worden aangezet. 
 
Stap 6 – Next. 
Klik op “Next” 
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Stap 7 – Formulier. 
Als je bij 7 de radio button voor “yes” 
aanklikt wordt jouw info van 8 naar 9 
gekopieerd. Klik dan op “Next”. 
 
Mijn info heb ik verstopt. 

 
Stap 10 – Vinkje. 
Vink bij 10 het hokje aan. 
 
Stap 11 – Radio button. 
Verklaar dat jij de eindgebruiker bent. 
 
Stap 12 – Next. 
Klik op “Next” 
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Installeren van PLC SIM geschiedt op de gebruikelijke wijze. De .exe starten en de vinkjes en antwoorden 
zetten. 

 

 

 

 

Stap 13 – Download. 
In het volgende scherm hoort een 
groene achtergrond te staan. 
Als hij een andere kleur heeft, is er 
sprake van een probleem. 
Ga dan terug en kijk waar het mis 
gegaan in. Klik op “Continue to 
download” en de download wordt 
gestart. 

 
In de balk van de browser zien we dat 
de download gestart wordt. W8 dit 
rustig af. 

 


