
Profibus DP

DeviceNet

Ethernet

CANopen

+

AS-i

Pluto Manager

www.jokabsafety.com

Pluto Sterowniki 
bezpieczeństwa
z sygnałami dynamicznymi, nowe podejście do funkcji bezpieczeństwa.

20 I/O 31 AS-i safety nodes46 I/O 12 I/O
(A/D)

Pluto/Gateway/Encoder

HMI
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Spis treści Strona

Opisy i przykłady zamieszczone  w tej książce pokazują w jaki sposób działają produkty i jak mogą być zastosowane. Nie oznacza to, że mogą spełnić 
wymogi wszystkich rodzajów maszyn i technologii. Nabywca/użytkownik jest zobowiązany do upewnienia się, że produkt jest zainstalowany i używany 
zgodnie ze stosownymi przepisami i normami. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w asortymencie produktów. Aktualne informacje są 
dostępne na stronie WWW.jokabsafety.com.2008.
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Pluto AS-i

Pluto – All Master

Dlaczego sterowniki 
bezpieczeństwa 
Pluto ?

Pluto  jest to sterownik bezpieczeństwa, typu „All-Master”,  
upraszcza on projekt systemów bezpieczeństwa i osiąga 
najwyższą kategorię bezpieczeństwa ( kategoria 4) zgodnie z 
normami EN 954-1/EN ISO 13849-1, oraz SIL 3 zgodnie z IEC/EN 
61508. Główną różnicą pomiędzy Pluto a konwencjonalnymi 
sterownikami bezpieczeństwa jest brak zależności „Master-
Slave” pomiędzy jednostkami PLUTO podłączonymi do szyny 
danych. Każdy Pluto jest jednostką typu „Master” i widzi wejścia 
i wyjścia innych Pluto, dlatego może podejmować decyzje co 
do własnego obszaru bezpieczeństwa zarówno samodzielnie 
jak i na podstawie danych pobranych z pozostałych jednostek.

Potwierdzenie:

- żeby uprościć projekt i zmiany w systemach bezpieczeństwa!

Master

     Slaves

Tradycyjne sterowniki bezpieczeństwa

Sa
fe

 b
us

12 I/O

46 I/O 20 I/O

31 AS-i safety 
nodes

Taka koncepcja pozwala na prostą komunikację, programow-
anie i zmiany w systemie bezpieczeństwa. Za pomocą 
urządzenia „Gateway-bramki”, Pluto może się porozumiewać 
z  innymi systemami magistralowymi i w ten sposób tworzyć 
część większej sieci. Jednostki „Gateway” są dostępne dla kilku 
systemów szyn danych takich jak Profibus, CanOpen, Device-
Net i Ethernet. Dzięki Pluto AS-i można obsługiwać urządzenia 
bezpieczeństwa typu slave i urządzenia standardowe typu 
slave na szynie AS-i..
Pluto jest ekonomicznym rozwiązaniem zarówno dla po-
jedynczych maszyn jak dla całych ciągów technologichnych.

20 I/O 20 I/O 20 I/O

EN 954-1, Kategoria 4
EN 61496-1, Typ 4
EN 61508, SIL 

Pluto All-Master

Nasze rozwiązanie z pomocą „All-Master”

Pluto All-Master

Pluto All-Master
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Promienie 
świetlne

Bariery świetlne/
kurtyny

Urządzenia 
3-pozycyjne

Czujniki/
przełączniki

Przyciski 
oburęczne

Stopy 
awaryjne

Listwy Maty

- do nadzorowania urządzeń bezpieczeństwa!

Większość dostępnych urządzeń bezpieczeństwa może być 
bezpośrednio podłączona do jednostek Pluto. Dzięki użyciu 
sygnałów dynamicznych, również  z czujnikami Jokab Safety 
,potrzebne jest tylko jedno wejście dla  kategorii 4,   podczas 
gdy w przypadku sterowników wykonanych przez innych 
producentów potrzebne są dwa wejścia. Zgodnie z kategorią 
4 maks. do 10 czujników dynamicznych można również 
podłączyć szeregowo do pojedynczego wejścia w Pluto.

Na przykład do pojedynczego wejścia Pluto można podłączyć 
szeregowo bezkontaktowe czujniki Eden, bariery optoelek-
tryczne Spot, oraz przyciski stopu awaryjnego Tina. Nawet 
przełączniki mechaniczne mogą zostać podłączone do „dyna-
micznych” obwodów bezpieczeństwa przy pomocy różnych 
złączy Tina z Jokab Safety.  Pluto posiada również połączenia I/O, 
które mogą być użyte zarówno jako wejścia bezpieczeństwa 
jak i wyjścia sterownikowe - zwykłe.

- aby zaoszczędzić ilość użytych wejść!

Jedno wejście Je
dno w

ejśc
ie

Je
dno połącz

enie Dwa wejścia

Pluto posiada wejścia dla 
statycznych i dynamicznych 
czujników. Kilka czujników 
dynamicznych może zostać 
podłączonych do jednego 
wejścia dynamicznego zgodnie 
z kategorią 4.

porty I/O
Pluto posiada porty I/O, które mogą być zastosowane na trzy sposoby:
• wejście
• wyjście 
• wejście i wyjście jednocześnie ( np. do przycisku resetu z lampką)

Sygnały dynamiczne
1-10 drzwi z jednym urządzeniem Eden z czego  
każde w kategorii 4

Sygnały dynamiczne
 1-10 czujników   

kategoria 4

Wejście statyczne ( czujniki 2 kanałowe)
2 wejścia na każde drzwi= kategoria 4

input/output
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Pluto B20

Ethernet

CANopen

DeviceNet

Profibus DP

Magistrala SAFEBUS, do której można podłączyć do 32 jednostek  Pluto

HMI

4 niezależne, bezawaryjne 
wyjścia bezpieczeństwa

Pluto z magistralą danych SAFEBUS- opis

Pluto bez magistrali danych- Pojedynczy Pluto może być stosowany 
jako całkowicie programowalny sterownik logiki bezpieczeństwa 

Pluto S20 Pluto S46

Bramka dla dwustronnej komunikacji 
magistrali danych pomiędzy Pluto a 
pozostałymi magistralami danych

Panel operatora HMI może 
komunikować się z Pluto w 
obu kierunkach. Połączenie 
może być utworzone 
poprzez magistralę lub 
bezpośrednio przez port 
programowania Pluto. In-
terfejs komunikacyjny to RS 
232 przy użyciu protokołu 
Modus ASCII.

Pluto bez połączenia magistralowego jest dostępny w dwóch wersjach: odpowiednio 20 i 46 portowy, S20 i S46-6. Oznacza 
to, że są one odpowiednikami wersji z połączeniem magistralowym B20 i B46-6.

Złącze rozszerzające

Do pojedynczego wyjścia bezpieczeństwa 
Pluto można podłączyć kilka przekaźników 
rozszerzających zachowując jednocześnie 
wymagany poziom bezpieczeństwa.

Pluto jest system All-Master dla dynamicznych i statycznych ob-
wodów bezpieczeństwa, gdzie stany portów i inne informacje są 
udostępniane poprzez szynę danych. Do jednego wejścia może 
zostać podłączonych w najwyższej kategorii jednocześnie kilka 
czujników bezpieczeństwa. Istnieje także możliwość połączenia 
wejść i wyjść, tak aby wykorzystywane były, na przykład, jako 
podświetlenia przycisków i wejście przycisków jednocześnie. Pluto 
ma wejścia bezpieczeństwa umożliwiajace podłaczenie wszystkich 
urządzeń na rynku, a Pluto Manager umożliwia zaprogramowanies-
posobu reakcji na sygnały wejściowe.

Patent

Bramka-mostek Pluto
Umożliwia ona:
• wydłużyć magistralę 

danych
• używać różnych 

prędkości magis-
trali danych dla każdej 
sekcji

• filtrować informa-
cje z jednej sekcji w 
celu zredukowania 
obciążenia magistrali 
danych w pozostałych 
sekcjach

20 I/O
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Safe bus

Bezpieczne Enkodery 
całkowite
8 jedno-obrotowych 
lub wieloobrotowych 
absolutnych urządzeń 
kodujących może 
zostać podłączonych 

Oprogramowanie jest darmowe i dostępne na stronie  
www.jokabsafety.com

6 niezależnych bezawaryjnych 
wyjść bezpieczeństwa

Pluto AS-i  jest to moduł AS-i, który może być 
używany jako monitor bezpieczeństwa lub jako 
urządzenie bezpieczeństwa kontrolujące-master  
AS-i. Jest programowany dzięki pozostałym Pluto 
poprzez oprogramowanie Pluto Manager, które 
zawiera końcówki AS-i, wyjścia analogowe i cy-
frowe, oraz wyjścia bezpieczeństwa.

Programowanie odbywa się za pomocą drabinki lub 
algebry boolea - z licznikami, pamięcią zmiennych, 
rejestrami, programowaniem sekwencyjnym, oraz 
blokami funkcyjnymi zatwierdzonymi przez TUV. 
Program ten można bezpłatnie pobrać z naszej st-
rony i poprzez pojedynczy  Pluto można  załadować 
go do wszystkich pozostałych jednostek Pluto 
podłączonych na tej samej magistrali danych.

4 niezależne   
 wyjścia bezpieczeńśtwa 

Pluto Manager

Patent

+ 31 AS-i safety slaves

46 I/O

12 I/O
(A/D)

Potwierdzenia
EN 954-1, Kategoria 4
EN ISO 13849-1, PL e
EN 61496-1, Typ 4
EN 61508, SIL 3
EN ISO 62061, SIL 3
EN ISO 60204-1
EN 50178
EN ISO 574, Typ lllc
EN ISO 50295 (Tylko Pluto AS-i)

 Monitor 
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I/O Wejścia/wyjścia - Pluto

ID: ID:  złącze dla identyfikatora, posiadającego unikalny numer ID, który może być czytany przez system i iden 
 tyfikuje jednostkę PLUTO na magistrali SAFEBUS (określa która częś kodu jest przeznaczona dla danego modułu).
I..  Wejścia bezpieczne (24VDC) separowane.  Oznacza to, że przy użyciu tylko jednego dynamicznego urządzenia  
 bezpieczeństwa Jokab Safety można osiągnąć najwyższy poziom  bezpieczeństwa obwodu. W przypadku 
 standardowych komponentów 2 kanałowych używane są po 2 wejścia
IQ..  I/O porty, które można zastosować jako wejścia bezpieczne lub  wyjścia sygnałowe np. w celu informacji lub  
 sterowania funkcjami, które nie są funkcjami bezpieczeństwa. Aby zapoznać się z zastosowaniem portów  IQ..   
 jako wejść bezpieczeństwa, należy wrócić do punktu z opisem wejść I..
Q0,Q1:  bezpieczne wyjścia przekaźnikowe, bezawaryjne separowane i oddzielnie programowalne.
Q2,Q3:   bezpieczne wyjścia tranzystorowe (-24 VDC), separowane bezawaryjne i oddzielnie programowalne.   
 Przeznaczone dla urządzeń elektro-mechanicznych takich jak styczniki i zawory.
Q4,Q5  bezpieczne wyjścia przekaźnikowe, separowane bezawaryjne i oddzielnie programowalne.
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Type: BT50

A1 X4

24VDC
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Lampa oraz przycisk mogą być podłączone do tego samego portu. Funkcja ta służy do 
resetowania urządzenia bezpieczeństwa, i redukowania liczby użytych portów I/O.
Pluto A20 posiada dodatkowo funkcję pomiaru obciążenia prądowego. Porty IQ16 i IQ17 
mogą kontrolować czy lampa np: mutingu jest nieuszkodzona. Przyjmuje się, że lampa 
jest nieuszkodzona, jeżeli wystarczająca ilość prądu jest pobrana z wyjścia.. Jedno z za-
stosowań to lampa mutingu (stosowana przy urządzeniach mostkujących funkcję bez-
pieczeństwa). Jednak, zgodnie z wymogami normy EN 61496-1:2004 nie istnieje już wy-
móg kontrolowania stanu lamp mutingu. 

Rys. przykłady rozszerzania 
styków bezpieczeństwa.

Przycisk resetu wykorzystujący łączoną funkcję wejścia i wyjścia.

Reset z lampką 

Połączenie wejściowe

System przedstawia rozwiązania zarówno dla jednokanałowych jak i  dwukanałowych urządzeń bezpieczeń-
stwa. W celu monitorowania zwarcia międzykanałowego można zastosować do trzech różnych (przesuniętych 
w fazie) sygnałów dynamicznych oraz napięcie statyczne ( +24 volty), aby zasilić wejścia. Następnie wejścia są 
programowane w taki sposób, aby akceptowany był tylko jeden rodzaj sygnału.

W przypadku systemu dwu kanałowego oba kanały będą monitorowane przy użyciu dwóch różnych sygna-
łów. W ten sposób system będzie mógł wykryć zwarcie pomiędzy kanałami.

W pojedynczym systemie kanałowym sygnał dynamiczny jest modyfikowany w każdym z czujników. Zwarcie 
pomiędzy wyjściem a wejściem czujnika zostanie wykryte przez wejście Pluto. Kategorię 4 można więc osią-
gnąć za pomocą tylko jednego kanału dynamicznego i jednego wejścia. 

System dwukanałowy  Dynamiczny system jednokanałowy, kategoria 4

Alternatywne połączenie wejściowe zgodnie z kategorią 4 EN 954-1/ENISO 13849-1.

Stop awaryj-
ny z adapto-

rem Tina

Stop awaryj-
ny z adapto-

rem Tina

Bariera opto-
elektryczna 

Czujnik Eden

Wejście/wyjście

(Pomiar prądu)
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Ogólne dane techniczne
Producent: JOKAB SAFETY AB, Szwecja

Kolor: Czarno-beżowy

Napięcie operacyjne: 24V DC ±15%

Instalacja: szyna 35 mm DIN 

Izolacja elektryczna Kategoria II zgodnie z IEC 61010-
1

 Kategoria bezpieczeństwa Kat.4 zgodnie z EN 954-1
SIL3 zgodnie z 
EN 61508/EN 62061

Wejścia bezpieczeństwa I&IQ
Typ:

Prąd przy 24V
Maks. przepięcie

+24V( dla czujników PNP),
IQ również do skonfigurowania 
jako wyjście nie-zabezpieczone
5.1 mA
27 V ciągłe

Bezp wyjścia tranzystorowe Q
Napięcie wyjścia:
Tolerancja napięcia wyjścia:

Maks. Prąd:

-24 VDC
Napięcie zasilania -1.5V przy 800 
mA

800mA

Bezp. wyjścia przekaźnikowe Q
Maks. napięcie:
Maks. prąd

250 V AC
1.5 A

Nie zabezpieczone wyjścia IQ
Typ:

Maks. Prąd/ wyjście

Tranzystor +24, „otwarty kole-
ktor” PNP do skonfigurowania 
również jako wejścia bezpieczne
800 mA

ISygnalizacja stanu
Wejście/wyjście LED
Wyświetlacz

1 na I/O (zielony)
7-segmentowy, 2 znakowy

Magistrala danych SAFEBUS
Maks. liczba urządzeń Pluto na 
magistrali danych:
Typ magistrali danych:
Szybkość magistrali danych:
Długość kabla magistrali danych:

32
CAN
100, 125, 200, 250, 400, 500, 800, 
1000 kb/s do 600 m
150 m na 400 kb/s

Magistrala danych AS-i
Profil master:
Liczba urządzeń typu „Slave”:
Działanie szyny danych:

M2
31/62
Master 
Monitor bezpieczeństwa
Monitor bezp. &  „slave”

Temperatury
Temperatura otoczenia:
Przechowywanie i transport

–10˚C to +50˚C
–25˚C to +55˚C

Czasy reakcji
Dyn. A lub statyczne wejście do 
wyjścia przekaźnikowego:
Dyn. A lub statyczne wejście do 
wyjścia tranzystorowego:
Dyn. wejście B lub C do wyjścia 
przekaźnikowego:
Dyn. wejście B lub C do wyjścia 
tranzystorowego:

Ustawienie „NoFilt”  powoduje:

Magistrala danych AS-i do wyjścia 
przekaźnikowego:
Magistrala danych AS-i do wyjścia 
tranzystorowego

<20.5ms+czas wyk.  Programu

<16.5ms+czas wyk.  Programu

<23.5ms+czas wyk.  Programu

<19ms+czas wyk.  Programu

Na wejściach I i IQ czas reakcji 
krótszy o 5 ms 

<33ms+czas wyk.  Programu

<33ms+czas wyk.  Programu

Dodatkowy Czas reakcji 
Magitrala pomiędzy jed. Pluto:
Magistrala pomiędzy jed. Pluto z 
błędem w transmisji:

10 ms

10–40 ms

Klasa szczelności obudowy
korpus:
Złącza przewodów

IP 40, IEC 60 529
IP 20, IEC 60 529

Dane techniczne – typ-specyfikacja

      

Pluto A20
20 I/O
Kontrola Prądu

Przyłacza: Pluto B16
16 I/O
Wyjścia niezabezpieczone

Pluto B20
20 I/O

Pluto S20
20 I/O
Bez magistrali danych SAFEBUS

Pluto B46-6
46 I/O

Pluto S46-6
46 I/O
Bez magistrali danych SAFEBUS

Magistrala  danych AS-i

Numer katalogowy: 20-070-03 20-070-07 20-070-06 20-070-05 20-070-15 20-070-16 20-070-10

Wejścia bezpieczne 8 (I0..I7) 8 (I0..I7) 8 (I0..I7) 8 (I0..I7) 24 (I0..I7, I30..37, I40..I47) 24 (I0..I7, I30..37, I40..I47) 4 (I0..I3)

Wejścia bezpieczne lub wyjścia niezabezpieczone 8 (IQ10..IQ17)
Maks. Całkowite obciążenie 
2.5 A

8 (IQ10..IQ17)
Maks. Całkowite obciążenie 
2.5 A

8 (IQ10..IQ17)
Maks. Całkowite obciążenie 
2.5 A

8 (IQ10..IQ17)
Maks. całkowite obciążenie 2,5 A

8 (IQ10..IQ17)
Maks. całkowite obciążenie 2 A 
8 (IQ20..IQ27)
Maks. całkowite obciążenie 2 A

8 (IQ10..IQ17)
Maks. całkowite obciążenie 2 A 
8 (IQ20..IQ27)
Maks. całkowite obciążenie 2 A

4 (IQ10..IQ13)
Maks. całkowite obciążenie2 A

Wyjścia analogowe 1 (I5) 0..27V 1 (I5) 0..27V 1 (I5) 0..27V 1 (I5) 0..27V 3 (I5) 0..27 V 3 (I5) 0..27 V 4 (IQ10..IQ13) 0..27 V

Bezpieczne wyjścia przekaźnikowe 2 (Q0..Q1) – 2 (Q0..Q1) 2 (Q0..Q1) 4 (Q0..Q1 & Q4..Q5) 4 (Q0..Q1 & Q4..Q5) 2 (Q0..Q1)

Bezpieczne wyjścia tranzystorowe 2 (Q2..Q3) – 2 (Q2..Q3) 2 (Q2..Q3) 2 (Q2..Q3) 2 (Q2..Q3) 2 (Q2..Q3)

Kontrola  prądu 2 (IQ16, IQ17) 0-1.0 A ±10% – – – – – –

magistrala danych Pluto SAFEBUS • • • – • – •
Magistrala danych AS-i – – – – – – •
Własne zużycie prądu 100 mA 100 mA 100 mA 100 mA 150 mA 150 mA 100 mA

Zalecany  zewnętrzny bezpiecznik topikowy 6 A 6 A 6 A 6 A 10A 10A 6 A

Wymiary(s x w x g) 45 x 84 x 118 mm 45 x 84 x 118 mm 45 x 84 x 118 mm 45 x 84 x 118 mm 90 x 84 x 118 mm 90 x 84 x 118 mm 45 x 84 x 118 mm
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Dane techniczne – typ-specyfikacja

      

Pluto A20
20 I/O
Kontrola Prądu

Przyłacza: Pluto B16
16 I/O
Wyjścia niezabezpieczone

Pluto B20
20 I/O

Pluto S20
20 I/O
Bez magistrali danych SAFEBUS

Pluto B46-6
46 I/O

Pluto S46-6
46 I/O
Bez magistrali danych SAFEBUS

Magistrala  danych AS-i

Numer katalogowy: 20-070-03 20-070-07 20-070-06 20-070-05 20-070-15 20-070-16 20-070-10

Wejścia bezpieczne 8 (I0..I7) 8 (I0..I7) 8 (I0..I7) 8 (I0..I7) 24 (I0..I7, I30..37, I40..I47) 24 (I0..I7, I30..37, I40..I47) 4 (I0..I3)

Wejścia bezpieczne lub wyjścia niezabezpieczone 8 (IQ10..IQ17)
Maks. Całkowite obciążenie 
2.5 A

8 (IQ10..IQ17)
Maks. Całkowite obciążenie 
2.5 A

8 (IQ10..IQ17)
Maks. Całkowite obciążenie 
2.5 A

8 (IQ10..IQ17)
Maks. całkowite obciążenie 2,5 A

8 (IQ10..IQ17)
Maks. całkowite obciążenie 2 A 
8 (IQ20..IQ27)
Maks. całkowite obciążenie 2 A

8 (IQ10..IQ17)
Maks. całkowite obciążenie 2 A 
8 (IQ20..IQ27)
Maks. całkowite obciążenie 2 A

4 (IQ10..IQ13)
Maks. całkowite obciążenie2 A

Wyjścia analogowe 1 (I5) 0..27V 1 (I5) 0..27V 1 (I5) 0..27V 1 (I5) 0..27V 3 (I5) 0..27 V 3 (I5) 0..27 V 4 (IQ10..IQ13) 0..27 V

Bezpieczne wyjścia przekaźnikowe 2 (Q0..Q1) – 2 (Q0..Q1) 2 (Q0..Q1) 4 (Q0..Q1 & Q4..Q5) 4 (Q0..Q1 & Q4..Q5) 2 (Q0..Q1)

Bezpieczne wyjścia tranzystorowe 2 (Q2..Q3) – 2 (Q2..Q3) 2 (Q2..Q3) 2 (Q2..Q3) 2 (Q2..Q3) 2 (Q2..Q3)

Kontrola  prądu 2 (IQ16, IQ17) 0-1.0 A ±10% – – – – – –

magistrala danych Pluto SAFEBUS • • • – • – •
Magistrala danych AS-i – – – – – – •
Własne zużycie prądu 100 mA 100 mA 100 mA 100 mA 150 mA 150 mA 100 mA

Zalecany  zewnętrzny bezpiecznik topikowy 6 A 6 A 6 A 6 A 10A 10A 6 A

Wymiary(s x w x g) 45 x 84 x 118 mm 45 x 84 x 118 mm 45 x 84 x 118 mm 45 x 84 x 118 mm 90 x 84 x 118 mm 90 x 84 x 118 mm 45 x 84 x 118 mm

Terminale zaciskowe można rozłączyć bez konieczności, rozłączania kabli.

Urządzenia Pluto w naturalnej skali
Zalecana odległość pomiędzy jednostkami powinna być nie mniejsza niż 5mm 
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Akcesoria Pluto

NAZWA Nr. artykułu Objaśnienia

Gate-P1
Pluto Gateway
Profibus

Gate-C1
Pluto Gateway
CANopen

Gate-D1
Pluto Gateway
DeviceNet

20-070-70

20-070-71

20-070-72

Bramka do realizacji dwustronnej komunikacji pomiędzy 
magistralą danych Pluto a  urządzeniami Profibus.

Bramka do realizacji dwustronnej komunikacji pomiędzy 
magistralą danych Pluto a  urządzeniami CANopen.

Bramka do realizacji dwustronnej komunikacji pomiędzy 
magistralą danych Pluto a  urządzeniami DeviceNet.

Gate-E1
Pluto Gateway 
Ethernet

20-070-73 Bramka do realizacji dwustronnej komunikacji pomiędzy 
magistralą danych Pluto a  urządzeniami Ethernet.

IDFIX-R

IDFIX-RW

IDFIX-DATA

20-070-20

20-070-21

20-070-23

Identyfikator adresu w sieci SAFEBUS - tylko do odczytu.

Identyfikator adresu w sieci SAFEBUS - modyfikowalny

Identyfikator adresu w sieci AS-I (przechowywanie kodów bezp.)

R-120 20-070-22 Rezystor końcowy dla magistrali SAFEBUS

Panel operatorski 20-070-25 Panel operatorski 4x20 LCD graficzny (firmy UNIOP)

20-070-28 Oprogramowanie narzędziowe dla panela operatorskiego 

20-070-29 Kabel do programowania panela operatorskiego

Pluto Manager 20-070-40 Oprogramowanie narzędziowe dla sterowników PLUTO wraz z 
podstawowymi bibliotekami, dostępne na stronie 
www.jokabsafey.com lub u lokalnych dystrybutorów (za darmo)

Kabel 
programujący 
pluto

20-070-56 Kabel programujący dla sterowników PLUTO (pozwala na 
komunikację oprogramowania PlutoManager ze sterownikiem, 
załadowanie i wyczytanie programu oraz monitorowanie ONLINE 
stanu podłączonych sterowników PLUTO)

Kabel szyny dan-
ych SAFEBUS

20-70-30

20-70-31

kabel żółty CAN-bus 2x0,50mm2

kabel purpurowy CAN-bus 2x0,50mm2 (bez zawartości halogenu)

Enkoder 
absolutny 
jednoobrotowy

20-070-36 Enkoder absolutny RSA597 (działający w obrębie jednego 
obrotu)

Enkoder 
absolutny
wieloobrotowy

20-070-37 Enkoder absolutny RSA698 (działający w obrębie wielu obrotów)

20-070-38 Kabel Unitronic LiYCY 12x0,25 dla enkoderów absolutnych.

20-070-39 Złacze dla enkodera absolutnego RSA597

20-070-57 Kabel komunikacyjny do połaczenia PLUTO-Panel operatorski
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Krok po kroku
Krok 1
I/O konfiguracja wejśc/wyjść
Sposób konfiguracji  wejścia i wyjścia zależy od tego, do czego są one podłączone tj. do sygnałów statycznych 
lub dynamicznych (jako wejścia), jako wyjścia statyczne (jeżeli będą użyte jako wyjścia sterujące), jako generatory 
impulsów A,B lub C, jako wejścio/wyjście (sygnały statyczne), lub jako port obsługujący przycisk z lampką (sygnały 
dynamiczne)

Krok 2
Określanie zmiennych
Zmienne w systemie to wejścia(I0, wyjścia (Q), pamięć zmiennych (M), globalna pamięć zmiennych dla komunikacji 
magistrali danych (GM), i rejestry (R). Nazwy zmiennych zależnie od potrzeb mogą być zmieniane i używane 
zamiast domyślnych nazw występujących w programie sterowników.

Krok 3
Programowanie drabinkowe
Język programowania używany przez Pluto zawiera bloki funkcyjne, certyfikowane przez TUV, posiadające 
najpopularniejsze funkcje bezpieczeństwa. Bloki funkcyjne mogą być używane w połączeniu ze standardowymi 
instrukcjami drabinki. Język programowania jest zaopatrzony w pełną paletę funkcji, podobnie jak standardowe, 
dostępne na rynku sterowniki bezpieczeństwa zawierające zegary, funkcje arytmetyczne, sekcje programowania 
sekwencyjnego itd.

Pluto Manager

Tworzenie programu

Krok1

Krok2

Krok3


