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Dlaczego sterowniki
bezpieczeństwa
Pluto ?

Potwierdzenie:

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

- żeby uprościć projekt i zmiany w systemach bezpieczeństwa!
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 „MasterSlave” 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.

Taka koncepcja pozwala na prostą komunikację, programowanie 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, DeviceNet 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 pojedynczych maszyn jak dla całych ciągów technologichnych.

Nasze rozwiązanie z pomocą „All-Master”
Pluto – All Master
20 I/O + 20 I/O + 20 I/O

Pluto All-Master
Pluto All-Master
Pluto All-Master

+

4

4

12 I/O
+

Tradycyjne sterowniki bezpieczeństwa

+

4

31 AS-i safety
nodes

Safe bus

Master

Slaves

4

46 I/O

6

2:2

www.jokabsafety.com

Pluto AS-i

+

20 I/O

+
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1

- do nadzorowania urządzeń bezpieczeństwa!

Promienie
świetlne

Bariery świetlne/
kurtyny

Urządzenia
3-pozycyjne

Czujniki/
przełączniki

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.

Przyciski
oburęczne

Stopy
awaryjne

Listwy

2

Maty

Na przykład do pojedynczego wejścia Pluto można podłączyć
szeregowo bezkontaktowe czujniki Eden, bariery optoelektryczne Spot, oraz przyciski stopu awaryjnego Tina. Nawet
przełączniki mechaniczne mogą zostać podłączone do„dynamicznych” 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.

3
4

- aby zaoszczędzić ilość użytych wejść!
Sygnały dynamiczne
1-10 drzwi z jednym urządzeniem Eden z czego
każde w kategorii 4

Sygnały dynamiczne
1-10 czujników
kategoria 4
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Pluto posiada wejścia dla
statycznych i dynamicznych
czujników. Kilka czujników
dynamicznych może zostać
podłączonych do jednego
wejścia dynamicznego zgodnie
z kategorią 4.
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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)

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

11
12

input/output

www.jokabsafety.com
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Pluto z magistralą danych SAFEBUS- opis
Pluto B20
Profibus DP
DeviceNet
CANopen
Ethernet

20 I/O
Magistrala SAFEBUS, do której można podłączyć do 32 jednostek Pluto

Patent

HMI

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

4 niezależne, bezawaryjne
wyjścia bezpieczeństwa

Pluto jest system All-Master dla dynamicznych i statycznych obwodów 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 zaprogramowaniesposobu reakcji na sygnały wejściowe.

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

Bramka-mostek Pluto
Umożliwia ona:
• wydłużyć magistralę
danych
• używać różnych
prędkości magistrali danych dla każdej
sekcji
• filtrować informacje z jednej sekcji w
celu zredukowania
obciążenia magistrali
danych w pozostałych
sekcjach

Pluto bez magistrali danych- Pojedynczy Pluto może być stosowany
jako całkowicie programowalny sterownik logiki bezpieczeństwa
Pluto S20

Pluto S46

Złącze rozszerzające

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

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.
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Pluto B46

Pluto AS-i

2
46 I/O

Monitor

12 I/O
(A/D)

Safe bus

+

31 AS-i safety slaves

3

Potwierdzenia

Patent

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)

4
5

4 niezależne
wyjścia bezpieczeńśtwa

6 niezależnych bezawaryjnych
wyjść bezpieczeństwa

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

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 cyfrowe, oraz wyjścia bezpieczeństwa.

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

6
7
8
9
10

Pluto Manager

11

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 strony i poprzez pojedynczy Pluto można załadować
go do wszystkich pozostałych jednostek Pluto
podłączonych na tej samej magistrali danych.

www.jokabsafety.com
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I/O Wejścia/wyjścia - Pluto

ID:
I..
IQ..
Q0,Q1:
Q2,Q3:
Q4,Q5

2:6

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).
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
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..
bezpieczne wyjścia przekaźnikowe, bezawaryjne separowane i oddzielnie programowalne.
bezpieczne wyjścia tranzystorowe (-24 VDC), separowane bezawaryjne i oddzielnie programowalne. 		
Przeznaczone dla urządzeń elektro-mechanicznych takich jak styczniki i zawory.
bezpieczne wyjścia przekaźnikowe, separowane bezawaryjne i oddzielnie programowalne.

www.jokabsafety.com

1

Połączenie wejściowe
System przedstawia rozwiązania zarówno dla jednokanałowych jak i dwukanałowych urządzeń bezpieczeństwa. 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.

2

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

3

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 osiągnąć za pomocą tylko jednego kanału dynamicznego i jednego wejścia.

Stop awaryjny z adaptorem Tina

4
Czujnik Eden
Bariera optoelektryczna

5

Stop awaryjny z adaptorem Tina

6
System dwukanałowy

Dynamiczny system jednokanałowy, kategoria 4

7

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

8

Przycisk resetu wykorzystujący łączoną funkcję wejścia i wyjścia.

Reset z lampką

9

Wejście/wyjście

A1

(Pomiar prądu)

10

X4

24VDC
Type: BT50

11

Lampa oraz przycisk mogą być podłączone do tego samego portu. Funkcja ta służy do Rys. przykłady rozszerzania
styków bezpieczeństwa.
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 zastosowań to lampa mutingu (stosowana przy urządzeniach mostkujących funkcję bezpieczeństwa). Jednak, zgodnie z wymogami normy EN 61496-1:2004 nie istnieje już wymóg kontrolowania stanu lamp mutingu.

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

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 610101

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
Bezp wyjścia tranzystorowe Q
Napięcie wyjścia:
Tolerancja napięcia wyjścia:
Maks. Prąd:
Bezp. wyjścia przekaźnikowe Q
Maks. napięcie:
Maks. prąd
Nie zabezpieczone wyjścia IQ
Typ:

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

Temperatury
Temperatura otoczenia:
Przechowywanie i transport

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

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:

-24 VDC
Napięcie zasilania -1.5V przy 800
mA
800mA

Ustawienie „NoFilt” powoduje:

250 V AC
1.5 A

Maks. Prąd/ wyjście

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

ISygnalizacja stanu
Wejście/wyjście LED
Wyświetlacz

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

32
CAN
100, 125, 200, 250, 400, 500, 800,
1000 kb/s do 600 m
150 m na 400 kb/s
M2
31/62
Master
Monitor bezpieczeństwa
Monitor bezp. & „slave”
–10˚C to +50˚C
–25˚C to +55˚C

<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

Magistrala danych AS-i do wyjścia
przekaźnikowego:
<33ms+czas wyk. Programu
Magistrala danych AS-i do wyjścia
<33ms+czas wyk. Programu
tranzystorowego
Dodatkowy Czas reakcji
Magitrala pomiędzy jed. Pluto:
Magistrala pomiędzy jed. Pluto z
błędem w transmisji:
Klasa szczelności obudowy
korpus:
Złącza przewodów

10 ms
10–40 ms
IP 40, IEC 60 529
IP 20, IEC 60 529

Dane techniczne – typ-specyfikacja
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Pluto A20
20 I/O
Kontrola Prądu

Przyłacza: Pluto B16
16 I/O
Wyjścia niezabezpieczone

Pluto B20
20 I/O

Numer katalogowy:

20-070-03

20-070-07

20-070-06

Wejścia bezpieczne

8 (I0..I7)

8 (I0..I7)

8 (I0..I7)

Wejścia bezpieczne lub wyjścia niezabezpieczone

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

Wyjścia analogowe

1 (I5) 0..27V

1 (I5) 0..27V

1 (I5) 0..27V

Bezpieczne wyjścia przekaźnikowe

2 (Q0..Q1)

–

2 (Q0..Q1)

Bezpieczne wyjścia tranzystorowe

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

Zalecany zewnętrzny bezpiecznik topikowy

6A

6A

6A

Wymiary(s x w x g)

45 x 84 x 118 mm

45 x 84 x 118 mm

45 x 84 x 118 mm

www.jokabsafety.com

1
2
3
4

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

5
6
7

Terminale zaciskowe można rozłączyć bez konieczności, rozłączania kabli.

8






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

20-070-05

20-070-15

20-070-16

20-070-10

8 (I0..I7)

24 (I0..I7, I30..37, I40..I47)

24 (I0..I7, I30..37, I40..I47)

4 (I0..I3)

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

1 (I5) 0..27V

3 (I5) 0..27 V

3 (I5) 0..27 V

4 (IQ10..IQ13) 0..27 V

2 (Q0..Q1)

4 (Q0..Q1 & Q4..Q5)

4 (Q0..Q1 & Q4..Q5)

2 (Q0..Q1)

2 (Q2..Q3)

2 (Q2..Q3)

2 (Q2..Q3)

2 (Q2..Q3)

–

–

–

–

–

•

–

–

–

–

•
•

100 mA

150 mA

150 mA

100 mA

6A

10A

10A

6A

45 x 84 x 118 mm

90 x 84 x 118 mm

90 x 84 x 118 mm

45 x 84 x 118 mm

www.jokabsafety.com
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Akcesoria Pluto
Nazwa

2:10

Nr. artykułu

Objaśnienia

Gate-P1
Pluto Gateway
Profibus

20-070-70

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

Gate-C1
Pluto Gateway
CANopen

20-070-71

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

Gate-D1
Pluto Gateway
DeviceNet

20-070-72

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

20-070-20

Identyfikator adresu w sieci SAFEBUS - tylko do odczytu.

IDFIX-RW

20-070-21

Identyfikator adresu w sieci SAFEBUS - modyfikowalny

IDFIX-DATA

20-070-23

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 danych SAFEBUS

20-70-30

kabel żółty CAN-bus 2x0,50mm2

20-70-31

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

www.jokabsafety.com
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Pluto Manager
Tworzenie programu
Krok1

Krok2

Krok3

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.

2:12
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Spis standardowych oraz specjalnych bloków funkcyjnych dla programu Pluto Manager.
Projektant urządzeń bezpieczeństwa może zupełnie dowolnie programować funkcje bezpieczeństwa lub używać predefiniowanych bloków bezpieczeństwa zatwierdzonych przez TUV.
Bloki w bibliotece standardowej (func05)
1. funkcja dwu-kanałowa z wejściem uruchamiającym
2. funkcja dwu-kanałowa z wejściem testowym
3. funkcja dwu-kanałowa z wejściem testowym i resetowym,
oraz sygnalizacją resetu
4. funkcja dwu-kanałowa z wymogiem jednoczesności
5. funkcja pojedynczego kanału z wejściem uruchamiającym
6. funkcja pojedynczego kanału z wejściem uruchamiającym i
testującym
7. funkcja pojedynczego kanału z wejściem resetującym i
testującym
8. funkcja dwu-kanałowa z ograniczeniem maks. czasu (odpowiednik JSHT2). Rozpoczęcie odliczania czasu
rozpoczyna się w momencie uruchomienia obu wejść
9. funkcja dwu-kanałowa z ograniczeniem maks. czasu (odpowiednik JSHT2). Rozpoczęcie odliczania czasu rozpoczyna się w
momencie uruchomienia jednego z wejść
10. jedno-kanałowa funkcja impulsowa np. dla resetu zsynchronizowanego
11. dwu-kanałowa funkcja impulsowa np. dla resetu zsynchronizowanego
12. dwie jedno-kanałowe funkcje połączenia obejściowego z
ograniczeniem maksymalnego czasu
13. jedno-kanałowa funkcja połączenia obejściowego z ograniczeniem maks. czasu
14. dwie jedno-kanałowe funkcje połączenia obejściowego
z ograniczeniem maksymalnego.czasu oraz wymogiem
jednoczesności
15. dwu-kanałowa funkcja bezpieczeństwa z ograniczonym maksymalnym czasem połączenia obejściowego
16. sterowanie oburęczne (z jednoczesnością i trwaniem)
17. licznik, który odlicza do ustawionej wielkości
18. licznik, który odlicza od ustawionej wielkości do 0
19. Wyłączenie ze zwłoką czasową.
20. lampa mutingu_Q16 i dla _Q17
21. lampa mutingu _Q16 i _Q17 . z możliwością ustawienia poziomu mocy w jednostkach Watt.
22. Kurtyna świetlna sterująca jednotaktowo i dwutaktowo.
23. kurtyna swietlna sterujaca jedno i dwu taktowo z selekcją resetu (auto/manual)
24. mnożenie
25. dzielenie

Pozostałe (dodatkowe) bloki funkcyjne
1. Enkodery absolutne bezpieczeństwa (monitorowanie)
2. Krzywka wirtualna elektryczna (współpracuje z blokiem enkodera całkowitego)
3. komunikacja zewnętrzna (obsługa paneli i bramek)
Specjalne bloki funkcyjne:
1. biblioteka programu z blokiem programu dla pras
mimośrodowych ze sprzęgłem ciernym (nie stosuje się go dla
pras ze sprzęgłem zapadkowym)
2.
bloki funkcji niestandardowych mogą być zdefiniowane
przez użytkownika

Przykład bloku funkcyjnego TC1RTI
Funkcja dwukanałowa z wejściami testującymi i resetującymi oraz sygnalizacją resetu
• In1 oraz In2 są to wejścia bezpieczeństwa, do których są podłączone wyjścia
urządzeń bezpieczeństwa
• Test jest warunkiem, który musi być spełniony w momencie włączania, może być
on wykorzystywany do monitorowania
urządzeń zewnętrznych. Test musi być
potwierdzony zanim zostanie zamknięte wejście resetujące tj. blok funkcji nie
może być uruchomiony bez testu
• Reset to nadzorowane wejściem resetu,
które musi zostać uruchomione (dodatnie zbocze) po tym jak pozostałe wejścia
doprowadzą do uruchomienia funkcji wyjścia
• Wyjście IndReset jest uruchamiane, kiedy blok funcyjny jest
nieaktywny i daje sygnał świetlny, kiedy blok funkcyjny jest
gotowy do resetowania
• Wyjście TCfault jest uruchamiane w przypadku usterki dwukanałowej tj. kiedy blok funkcyjny jest uruchamiany a jeden
z In1 i In2 zadrga
Opis
Blok funkcyjny działa jak konwencjonalny dwukanałowy
przekaźnik bezpieczeństwa z podwójnymi nadzorowanymi
wejściami (In1, In2)
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Wsparcie internetowe-PLUTO
Na naszej stronie internetowej znajduje się dział dedykowany użytkownikom sterowników Pluto, oferujcy uaktualniany na bieżąco obejmuje on:
• kontakt e-mailowy, dzięki któremu można bezpośrednio
połączyć się z naszymi specjalistami od Pluto
• Dane techniczne sprzętu
• Instrukcja bezpiecznej obsługi zawierająca najważniejsze
wymogi
• Instrukcje obsługi oprogramowania
• instrukcje obsługi Bramek sieciowych
• opisy bloków funkcyjnych
• częste pytania i odpowiedzi
• oprogramowanie Pluto Manager, programy narzędziowe
• pliki do uaktualniania firmware'u sterowników
• deklaracje zgodności/certyfikaty

www.jokabsafety.com
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Zastosowanie:

Pluto

Bramki sieciowe

dwukierunkowa z komunikacja z
siecią sterowników PLUTO

Cechy:

Profibus DP

Komunikacja dwukierunkowa
Funkcja wbudowanego filtra
pakietów, współdzielenie sieci

DeviceNet

Szerokość tylko 22.5mm
Może być umieszczona w
każdym punkcie szyny danych

CANopen

Wspólny interfejs programujący
z systemem Pluto

Ethernet

Gotowe bloki funkcyjne do
użycia w drabince programu
PLUTO

Bramka sieciowa Pluto jest urządzeniem umożliwiającym
obustronną komunikację pomiędzy sterownikami bezpieczeństwa Pluto a innymi magistralami. Dostępne są 4 różne
wersje:
GATE-P1-Profibus-DP
GATE-D1_DeviceNet
GATE-C1-CANopen
GATE-E1-Ethernet/IP,PROFINET i Modus TCP
Bramka Pluto jest urządzeniem kompaktowym umieszczanym na prowadnicy DIN, i może być podłączone w każdym
punkcie magistrali danych Pluto. Urządzenie posiada wspólny interfejs z Pluto tj. to samo okablowanie/ wtyk prgramujący, a program Pluto Manager PC może być wykorzystywany do obsługi oraz, jeśli okaże się to konieczne do programowania. Jednak zazwyczaj, wszystkie ustawienia wykonywane są przy pomocy przełączników DIP, co oznacza, że

2:14

urządzenia programujące nie muszą konfigurować samej
bramki.
Do programowania Bramek Pluto używa się gotowych bloków funkcyjnych, które wysyłają i otrzymują dane z systemu
kontrolnego.
Typ GATE-D1 oraz GATE-C1, które wykorzystują szynę danych CAN w obu kierunkach mogą z powodzeniem zostać
wykorzystane jako mostki CAN w przypadku, kiedy należy
rozbić magistralę danych Pluto na kilka sekcji. Ma to zastosowanie szczególnie wtedy , kiedy potrzebne są długie kable magistrali danych. Funkcja wbudowanego filtra umożliwia blokowanie danych, których użycie po drugiej stronie
mostka nie jest wymagane, co zmniejsza obciążenie magistrali danych w pozostałych sekcjach i w ten sposób dopuszcza dłuższe kable magistrali danych.

www.jokabsafety.com
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Schematyczny diagram układu Bramek - Pluto

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
www.jokabsafety.com

2:15

13

Bramka Pluto

Profibus

Profibus DP

Bramka PLUTO Profibus dla obustronnej komunikacji ze sterownikami bezpieczeństwa Pluto.
Dane z Pluto
Przy pomocy PROFIBUS system sterujący procesem PLC
może mieć dostęp do I/O oraz innych zmiennych w sterownikach bezpieczeństwa Pluto. Globalne I/O ze sterowników
bezpieczeństwa Pluto są dostępne dzięki modułom PROFIBUS w bramce, gdzie jeden moduł przypada na każde urządzenie Pluto. Lokalne dane w urządzeniach Pluto mogą być
czytane przy użyciu modułu „lokalne dane” oraz kodami PLC
w systemie nadzorującym.

Bloki funkcyjne PLC
Aby uprościć integrację Bramek Pluto PROFIBUS z systemem zewnętrznym PLC, Jokab safety udostępnia gotowe
bloki funkcyjne dla kilku popularnych rodzajów urządzeń
PLC. Bloki funkcyjne ułatwiają otrzymywanie i wysyłanie informacji do systemu Pluto. Bloki funkcyjne dostarczane są
jako otwarte/niezabezpieczone, umożliwiające właścicielowi całkowitą zmianę oraz dodanie funkcji. Opisane bloki
funkcyjne można nabyć za pośrednictwem strony internetowej Jokab Safety.

Dane dla Pluto
Poprzez PROFIBUS, system nadzorujący PLC może transmitować informacje nie związane z bezpieczeństwem do urządzeń/sterowników bezpieczeństwa Pluto. Można przetransmitować wszystkie 64 wartości logiczne (1-bitowe) i 8 różnych 16-o bitowych rejestrów. Bloki funkcyjne dla powyższych funkcji są dostępne w oprogramowaniu urządzeń Pluto Manager.

stan magistrali danych Pluto - dioda LED
Przycisk „K”
Port programujący
RS232 PC
stan magistrali danych
PROFIBUS - dioda LED
złącze PROFIBUS
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Dane techniczne - Bramka Profibus
Producent:

Jokab Safety AB, Szwecja

Numer katalogowy:

20-070-70 GATE-P1

Szyny danych:

-szyna danych Pluto ( izolowana)
-PROFIBUS RS485 (izolowana)

Prędkość szyny danych Pluto:

100, 200, 250, 400, 500, 800 and 1000 kbit/s
(automatyczne wykrywanie prędkości sieci)

Prędkość PROFIBUS:

Do 12 Mbit/s (automatyczne wykrywanie
prędkości sieci)

Adres PROFIBUS:

Ustawienie za pomocą przełączników DIP
(0-99)

Wersja PROFIBUS:

Slave DP, DO-VO

Przyłącza:

Górne, terminal 3-biegunowy dla szyny danych Pluto ( dołączony),
Przednie, standardowe 9-pinowe złącze PROFIBUS,
Dolne, 2-biegunowe złacze zasilające 24VDC
(dołączone)

Napięcie operacyjne:

24 V DC, -15% do +20%

Prąd na 24 V:

< 100 mA (zalecany bezpiecznik ≤6 A)

Wskazanie statusu:

Szyny danych Pluto poprzez LED
Szyny danych PROFIBUS poprzez LED

Wymiary (wxhxd):

22,5 x 101 x 119 mm

Zamocowanie:

Szyna 35 mm DIN

Temperatura operacyjna (otoczenie):

-10C do +55C

Temperatura, transport i przechowanie:

-25C do +55C

Wilgotność:

EN 60 204-1 50% W 40c ( OTOCZENIE 90% W
20 C)

Stopień szczelności:

obudowy: IP 20-IEC 60 529
złącza: IP 20 – IEC 60 529
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119 mm
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101 mm
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22,5 mm
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Schematyczny diagram bloku bramki-Pluto Profibus
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Bramka Pluto

DeviceNet

DeviceNet

PLUTO Gateway DeviceNet dla obustronnej komunikacji z
Pluto safety PLC.
Dane z Pluto
Przy pomocy DeviceNet system nadzorujący PLC może mieć
dostęp do I/O oraz innych zmiennych w sterownikach bezpieczeństwa Pluto. Globalne I/O ze sterowników bezpieczeństwa Pluto są dostępne poprzez datagramy „implict”.
Lokalne dane w urządzeniach Pluto mogą być czytane poprzez datagramy „explicit” z DeviceNet.
Dane dla Pluto
Poprzez DeviceNet, system nadzorujący PLC może transmitować informacje nie związane z bezpieczeństwem do jednostek sterowników bezpieczeństwa Pluto ( przy pomocy
datagramów „implict” i „explicit”). Można przetransmitować
wszystkie 64 wartości logiczne (1-bitowe) i 8 różnych 16-o
bitowych rejestrów. Bloki funkcyjne dla powyższych funkcji
są dostępne w programie Pluto Manager.

dzielona na kilka sekcji. Jest to szczególnie praktyczne, kiedy potrzebne są długie kable magistrali danych.
Funkcja wbudowanego filtra umożliwia blokowanie danych, których użycie po drugiej stronie mostka nie jest wymagane, co zmniejsza obciążenie magistrali danych w pozostałych sekcjach i w ten sposób dopuszcza dłuższe kable
magistrali danych.
Robotyka ABB IRC5
Pluto Gateway DeviceNet wspomaga integrację z systemem
IRC5 Robotyka ABB. Dokumentacja opisująca tą integrację
jest dostępna za pośrednictwem strony internetowej Jokab
Safety.

stan magistrali danych Pluto - dioda LED
Przycisk „K”

Mostek Pluto
GATE-D1 może być również korzystnie zastosowane jako
mostek CAN, jeżeli magistrala danych Pluto musi zostać po-

Port programujący
RS232 PC
stan magistrali danych
DEVICENET - dioda LED
złącze DEVICENET
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Dane Techniczne - DeviceNet
Producent:

Jokab Safety AB, Szwecja

Numer katalogowy:

20-070-72 GATE-D1

Szyny danych:

-szyna danych CAN ( izolowana)
- DeviceNet CAN (izolowana)

Prędkość szyny danych Pluto:

100, 200, 250, 400, 500, 800 and 1000 kbit/s
(automatyczne wykrywanie prędkości sieci)

Prędkość DeviceNet:

125,250, i 500 kbit/s (ustawiana za pomocą
przełącznika DIP)

Adres DeviceNet:

Ustawienie za pomocą przełączników DIP (1-63)

Wersja DeviceNet:

ODVA wersja 2.0

Przyłącza:

Górne, terminal trójbiegunowy dla szyny danych
Pluto ( dołączony)
Przednie, standardowe połączenie 9-pinowe
DeviceNet
Dolne, terminal dwubiegunowy na 24 V DC
(dołączony)

Wskazanie statusu:

Wskazanie statusu magistrali danych Pluto
poprzez LED
Wskazanie statusu DeviceNet MNS poprzez
LED

Napięcie operacyjne:

24 V DC, -15% do +20%

Prąd na 24 V:

<100 mA (zalecany bezpiecznik topikowy < 6A)

Wymiary (wxhxd):

22,5 x 101 x 119 mm

Zamocowanie:

Szyna 35 mm DIN

Temperatura operacyjna (otoczenia):

-10C do +55C

Temperatura, transport i przechowanie:

-25C do +55C

Wilgotność:

EN 60 204-1 50% W 40c ( OTOCZENIE 90% W
20 C)

Klasa szczelności obudowy:

Obudowa IP 20-IEC 60 529
Terminale IP 20 – IEC 60 529
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Schematyczny diagram bloku bramki-Pluto DeviceNet
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Bramka Pluto

CANopen

CANopen

PLUTO Gateway CANopen dla obustronnej komunikacji
ze sterownikami bezpieczeństwa Pluto.
Dane z Pluto
Przy pomocy CANopen system nadzorujący PLC może
mieć dostęp do I/O ora innych zmiennych w sterownikach
bezpieczeństwa Pluto. Globalne I/O w sterownikach bezpieczeństwa Pluto są dostępne poprzez wiadomości CANopen PDO. Lokalne dane w urządzeniach Pluto mogą być
czytane poprzez „wiadomości CANopen SDO wraz z kodami
PLC w systemie nadzorowania.

Mostek Pluto
GATE-C1 może być również korzystnie zastosowane jako
mostek CAN, jeżeli magistrala danych Pluto musi zostać podzielona na kilka sekcji. Jest to szczególnie praktyczne, kiedy potrzebne są długie kable magistrali danych.
Funkcja wbudowanego filtra umożliwia blokowanie danych, których użycie po drugiej stronie mostka nie jest wymagane, co zmniejsza obciążenie magistrali danych w pozostałych sekcjach i w ten sposób dopuszcza dłuższe kable
magistrali danych.

Dane dla Pluto
Poprzez CANopen, system nadzorujący PLC może transmitować informacje nie związane z bezpieczeństwem do urządzenia Pluto Safety PLC. Można przetransmitować wszystkie
64 wartości logiczne (1-bitowe) i 8 różnych 16-o bitowych
rejestrów (wiadomości CANopen PDO lub SDO). Bloki funkcyjne dla powyższych sygnałów sterujących są dostępne w
programie Pluto Manager.

stan magistrali danych Pluto - dioda LED
Przycisk „K”
Port programujący
RS232 PC
stan magistrali danych
CANOPEN - dioda LED
złącze CANOPEN
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Dane Techniczne-Gateway CANopen
Producent:

Jokab Safety AB, Szwecja

Numer katalogowy:

20-070-71 GATE-C1

Szyny danych:

-szyna danych CAN ( izolowana)
- CANopen CAN (izolowana)

Prędkość szyny danych Pluto:

100, 200, 250, 400, 500, 800 and 1000 kbit/s
(automatyczne wykrywanie prędkości sieci)

Prędkość CANopen:

125,250, i 500 kbit/s (ustawiane za pomocą
przełącznika DIP)
10, 20, 50, 100, 125, 250, 500, 800, 1000 kbit/s
(ustawiane za pomocą oprogramowania)

Adres CANopen:

Ustawienie za pomocą przełączników DIP lub
oprogramowania (1-63)

Wersja CANopen:

wersja 4.02 projektu normy 301 CiA

Połączenia:

Górne, terminal trójbiegunowy dla szyny danych Pluto ( dołączony)
Przednie, standardowe połączenie 5-pinowe
CANopen
Dolne, terminal dwubiegunowy na 24 V DC
( dołączony)

Wskazanie statusu:

Wskazanie statusu szyny danych Pluto poprzez LED
Wskazanie statusu CANopen poprzez LED

Napięcie operacyjne:

24 V DC, -15% do +20%

Prąd na 24 V:

<100 mA (zalecany bezpiecznik topikowy <
6A)

Wymiary (wxhxd):

22,5 x 101 x 119 mm

Zamocowanie:

Szyna 35 mm DIN

Temperatura operacyjna (otoczenia):

-10C do +55C

Temperatura, transport i przechowanie:

-25C do +55C

Wilgotność:

EN 60 204-1 50% W 40c ( OTOCZENIE 90% W
20 C)

Klasa szczelności:

Obudowa IP 20-IEC 60 529
Terminale IP 20 – IEC 60 529

2
3
4

119 mm

5
101 mm

6
7

22,5 mm

8

Schematyczny diagram bloku bramki-Pluto CANopen

9
10
11
12
www.jokabsafety.com
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Bramka Pluto

Ethernet

Ethernet

PLUTO Gateway Ethernet dla dwustronnej komunikacji z
Pluto safety PLC.
Protokół
PLUTO Gateway Ethernet GATE-E1 obsługuje komunikację
od i do jednostek sterowników bezpieczeństwa Pluto dzięki protokołom Ethernet/IP, PROFINET (w przyszłości), Modbus TCP oraz zwykły protokół binarny, który stosuje TCP/IP.

Dane dla Pluto
Poprzez protokół Ethernet, system nadzorujący PLC może
transmitować informacje nie związane z bezpieczeństwem
do urządzenia Pluto Safety PLC. Można przetransmitować
wszystkie 64 wartości logiczne (1-bitowe) i 8 różnych 16-o
bitowych rejestrów (wiadomości CANopen PDO lub SDO).
Bloki funkcyjne dla powyższych funkcji są dostępne w urządzeniu Pluto Manager.

Dane z Pluto
System nadzorujący PLC może mieć dostęp do stanów
I/O oraz innych zmiennych w sterownikach bezpieczeństwa Pluto. Globalne stany I/O w sterownikach bezpieczeństwa Pluto są dostępne przez zwyczajny transfer I/O w odpowiednim protokole. Lokalne dane w urządzeniach Pluto
mogą być czytane dzięki specjalnym sygnałom sterującym
wraz z kodami PLC w systemie nadzorującym.
.

stan magistrali danych Pluto - dioda LED
Przycisk „K”
Port programujący
RS232 PC
stan magistrali danych
ETHERNET- dioda LED
złącze RJ45 ETHERNET

2:22
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Dane techniczne – Ethernet

1

Serwer terminala(TCP/IP)

prosty serwer z takimi samymi
poleceniami jak poprzez port
szeregowy programowania w
urządzeniu.

Adresy IP

Konfigurowalny poprzez serwer
Web lub port programowania

Konfiguracja Bramki

Odbywa się poprzez Ethernet/IP,
PROFINET, Modus TCP lub poprzez
serwer binarny TCP/IP.

Połączenia:

Górne, terminal trójbiegunowy dla
szyny danych Pluto ( dołączony)
Przednie, połączenie Ethernet poprzez RJ-45 ( kabel ekranowany)
Dolne, terminal dwubiegunowy na
24 V DC ( dołączony)

Wskazanie statusu:

Wskazanie statusu szyny danych
Pluto poprzez LED (magistrala
danych Pluto)
Wskazanie statusu modułu Ethernet poprzez LED
Wskazanie statusu sieci Ethernet
poprzez LED ( status sieci)

Zgodnie z „Edycją CIP 3.2 (Common Industrial Protocol)” i
„Adaptacją Ethernet/IP Edycji 1.3
CIP” ODVA
Minimalny RPI 50ms

Napięcie operacyjne:

24 V DC, -15% do +20%

Prąd na 24 V:

<150 mA (zalecany bezpiecznik
topikowy < 6A)

Wymiary (wxhxd):

35 x 101 x 120 mm

PROFINET

W opracowaniu

Zamocowanie:

Szyna 35 mm DIN

Modus TCP

Zgodnie z organizacją Modus,
wersja 1.0b ( około 20 wiadomości
na sekundę)

Temperatura operacyjna (otoczenia):

-10C do +55C

Prosty protokół TCP/IP do
wysyłania statusu z /do systemu
Pluto.

Temperatura, transport i
przechowanie:

-25C do +55C

Server binarny (TCP/IP)

Wilgotność:

EN 60 204-1 50% W 40c (otoczenie
90% W 20 C)

Klasa szczelności obudowy:

Obudowa IP 20-IEC 60 529
Terminale IP 20 – IEC 60 529

Producent:

JOKAB SAFETY AB, Sweden

Numer katalogowy:

20-070-73

Szyny danych:

CAN ( izolowana)

Prędkość szyny danych Pluto:

100, 200, 250, 400, 500, 800 i 1000
kbit/s
((automatyczne wykrywanie
prędkości)

Ethernet

10/100 Mbit/s
Pół i pełny dupleks

Protokół Ethernet

Od i do sterowników
bezpieczeństwa Pluto
- ETHERNET/IP
- PROFINET (w przygotowaniu)
- MODBUS TCP
- BINARNIE TCP/IP
powyższe protokoły nie mogą być
użyte równocześnie,
Konfiguracja bramki odbywa się
poprzez interfejs WWW i terminal
serwer (TCP/IP)

Ethernet/IP

Serwer Web

GATE-E1

W celu prostego ustawienia
adresów IP

2
3
4
5
6
7
8

Schematyczny diagram bloku bramki-Pluto CANopen

9
119 mm

10
101 mm

11
12

35 mm
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Zastowanie:

Pluto

Bezpieczny Encoder

Bezpieczna pozycja i określenie
prędkości przemieszczania się
maszyny.

Cechy:

Wysoka rozdzielczość kątowa
Podłączenie bezpośrednio do
magistrali danych Pluto
Gotowe bloki funkcyjne

Rotacyjny czujnik wartości absolutnej dla bezpiecznego pozycjonowania.
Ten obrotowy czujnik absolutny może wraz ze sterownikami
bezepieczeństwa Pluto służyć do określania pozycji. Przydaje się to szczególnie w przypadku takiego sprzętu jak roboty suwnice bramowe, roboty przemysłowe, itd. Mechanizm krzywki istniejący w mimośrodowych prasach wałowych może również być zastąpiony przez obrotowy czujnik
absolutny do bezpeiczengo pozycjonowania. Czujniki dostępne są wersjach jedno i wielo obrotowych.
Do magistrali danych PlutoCAN można podłączyć aż do 16

enkoderów absolutnych. Pluto na szynie danych może odczytać wartości czujnika, które są odświeżane.
Przy pomocy specjalnego bloku funkcyjnego w kodzie PLC,
można projektować rozwiązania dwukanałowe z czujnikami. z tych wartości użytkownik może uzyskać bezpieczne
wartości dla pozycji i prędkości. To z kolei umożliwia nadzór
warunków pozycji i prędkości.
Enkodery absolutne to czujniki standardowe ze zmodyfikowanym oprogramowaniem spełniającym wymogi bezpieczeństwa.

Przykład aplikacji, w której 2 czujniki zapewniają określenie bezpiecznej pozycji w robocie suwnicy bramowej.

2:24
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Dane techniczne – Bezpieczny Enkoder Absolutny jednoobrotowy RSA 597
Producent:

Jokab Safety AB, Szwecja

Numer katalogowy:

20-070-36 RSA 597

Temperatura otoczenia

-40C..+70C

2

Temperatura, transport, przechowywanie -30C..+70C
Klasa szczelności

IP-67 zgodnie z IEC 60529

Nasada wału

IP-66 zgodnie z IEC 60529

Wibracja ( 55 do 2000Hz)

<300 m/s2 zgodnie z IEC 60068-2-6

Wstrząs (6ms)

2,000 m/s2 zgodnie z IEC 60068-2-27

Materiał, obudowa

aluminium

Wykończenie powierzchni

Malowana i chromowana lub anodowana

Ciężar

Około 300 g

3
4

Precyzja i Rozdzielczość
Rozdzielczość

13 bitów, 8192 pozycji na obrót

Dokładność

+1/2 LSB( skrajny prawy bit liczby)

Napięcie operacyjne

9-36 V dc

Biegunowość zabezpieczona

tak

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe

tak

Prędkość szyny danych

5 kbit/s – 1 Mbit/s skonfigurowany fabrycznie na 500

Wejście adresowe

Niski stan jako aktywny

Typ kodu

dwójkowy

Funkcje programowalne

Rozdzielczość, pozycja 0

Kierunek, szybkość magistrali danych

50 mA at 24V dc

Zużycie prądu

50 mA na 24 V dc

Maks. zużycie prądu

100 mA

5
6
7
8
9
10
11
12
www.jokabsafety.com
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Dane techniczne – bezpieczny Encoder RSA 698
Producent:

Jokab Safety AB, Szwecja

Numer katalogowy

20-070-36 RSA 698

Temperatura otoczenia

-40C..+70C

Temperatura, transport, przechowywanie -30C..+70C
szczelność

IP-67 zgodnie z IEC 60529

nasada wału

IP-66 zgodnie z IEC 60529

Wibracja ( 55 do 2000Hz)

<100 m/s2 zgodnie z IEC 60068-2-6

Wstrząs (6ms)

2,000 m/s2 zgodnie z IEC 60068-2-27

Materiał, zamknięcie

Aluminium

Obróbka powierzchni

Anodowany

Ciężar

Około 400 g

Precyzja i Rozdzielczość
Rozdzielczość

25 bitów, 13 bitów, 8192 pozycji na obrót

12 bitów, 4096 obrotów

± 1 LSB (Least Significant Bit)

precyzja

+1 LSB( skrajny prawy bit liczby)

Napięcie operacyjne

9-36 V dc

Biegunowość zabezpieczona

Tak

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe

Tak

Prędkość szyny danych

10 kbit/s – 1 Mbit/s

Typ kodu

Dwójkowy

Funkcje programowalne

Rozdzielczość, pozycja 0
100 mA

2:26

Zużycie prądu

50 mA na 24 V dc

Maks. zużycie prądu

100 mA
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Bezpieczny Encoder
Blok funkcyjny dla jedno-obrotowego urządzenia kodującego wytwarzającego bezpieczną pozycję oraz wartości prędkości z
dwóch Encoderów absolutnych.

Funkcja
Blok odczytuje i odświeża jeden Encoder. Wyjście „prędkości” jest przeciętną wartością dla prędkości, przy tempie/ilości ipulsów /10ms. W przypadku
pojawienia się błędu wyjście „OK.” ustawiane jest na zero. W niektórych aplikacjach wartości „Pozycji” i „Prędkości” są
używane w połączeniu z wyjściem „OK.”

Bezpieczny Encoder
Wieloobrotowy

Funkcja bloku, bezpieczny Encoder Wieloobrotowy która generuje pozycję bezpieczną oraz wartości prędkości z dwóch absolutnych urządzeń kodujących. Wymagany
jest firmware PLUTO w wersji 2.4.4 lub wyższej.
Funkcja
Blok czyta i ocenia dwa Encodery absolutne . Przeciętna wartość dla dwóch czujników jest obliczana i wysyłana do wyjścia
„Pozycja”. Wyjście „prędkości” jest przeciętną wartością dla prędkości, przy tempie/
rate pulsów /10ms. Blok kontroluje czy wartości pozycji urządzania kodującego nie
różnią się o więcej niż o wartości wejścia
określone przez „MaxDiff”. W przypadku pojawienia się błędu wyjście „OK.” ustawiane
jest na zero. W niektórych aplikacjach wartości „Pozycji” i „Prędkości” są używane w
połączeniu z wyjściem „OK

Blok Krzywek

Blok funkcyjny dla elektronicznej/virtualnej
przekładni krzywkowej
Funkcja
Wyjście Q jest uaktywniane, jeżeli wartości
rejestru wejścia „PozReg” znajdują się w granicach pomiędzy „MinPos” oraz „MaksPos”.
Uwaga! Istnieje możliwość specyfikacji wartości określającej pozycję zero czujnika.
Pozycja<0 nie jest dopuszczalna.
Przykład: Jeżeli MinPoz = 3000 a
MaksPos+200, Q jest aktywowane wtedy, gdy pozycja jest większa niż 2999 lub
mniejsza niż 201.

Opis wejść i wyjść
-AdrEncoderA: adres węzłą/node address EnkoderaA
- AdrEncoderB: adres węzłą/node Encodera B
-MaxDiff: Maksymalne dozwolone odchylenie wskazań enkoderów
- Zsięg: liczba jednostek/obrót
-OK.: ustawiona, kiedy oba enkodery pracują poprawnie, a wartości pozycji znajdują się w marginesie wyznaczonym przez „MaxDiff”.
- Pozycja: wartość średnia wskazania obu enkoderów
- Prędkość: wartość prędkości odświeżana co 10ms
- A: pozycja urządzenia kodującego A. Nie może być używana w
programie PLC!
- B: pozycja urządzenia kodującego B. Nie może być używana w
programie PLC!
Uwaga! Wartości pozycji z pojedynczych urządzeń bezpieczeństwa
są dostępne tylko w celach wyregulowania i nie wolno stosować
ich co celów bezpieczeństwa.

1
2
3
4

Uwaga! W przypadku wystąpienia błędu „Pozycja”=1, „Prędkość”=-32768, a wyjście OK. zostanie zresetowane

Opis wejść i wyjść
-AdrEncoderA: adres węzłą/node address urządzenia kodującego A
- AdrEncoderB: adres węzłą/node address urządenia kodującego B
-MaxDiff: Maksymalne dozwolone odchylenie pomiędzy urządzeniami kodującymi (maks. 2% przyrostów na obrót)
- Liczba przyrostów na obrót): liczba przyrostów/jeden pełny
obrót
-OK.: ustawiona, kiedy urządzenia kodujące pracują poprawnie, a wartości pozycji znajdują się w marginesie wyznaczonym
przez „MaxDiff”.
- Pozycja: wartość pozycji dla układu bezpieczeństwa
- Prędkość: wartości prędkości odświeżana co 10ms
- A: pozycja urządzenia kodującego A. Nie może być używana
w programie PLC!
- B: pozycja urządzenia kodującego B. Nie może być używana
w programie PLC!

5
6
7
8
9

Opis wejść i wyjść
- PozReg: Wejście dla wartości pozycji
-MinPos: minimalne ograniczenie wartości
- MaksPos: maksymalne ograniczenie wartości
wartość z przedziału Min-Max określa stan/pozycję enkoderów
kiedy na wyjście Q wystawiany jest stan "1".

10
11
12
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Przykład – stanowisko robota z 2 sterownikami Pluto

Opis:
Przykład opisuje maszynę do obróbki obsługiwaną przez robota. System bezpieczeństwa maszyny/komory składa się z
jednego Pluto, do którego podłączone są wszystkie elementy zabezpieczające komorę. Drugi Pluto ( zabezpieczający
stanowisko robota) został podłączony do pierwszego
Pluto przy pomocy kabla magistrali danych (SAFEBUS),
w taki sposób, aby wspólne funkcje, takie jak zatrzymanie
awaryjne mogły być wykonywane przez oba stanowiska
(komorę i robota).

2:28

Funkcja:
Zatrzymanie awaryjne jest priorytetowe i unieruchomi
zarówno maszynę/komorę jak i robota. Właz maszyny/komory działa jak wygrodzenie obszaru niebezpiecznego,
kiedy właz jest zamknięty maszyna tworzy jedną strefę, a
robot drugą. Kiedy właz maszyny jest otwarty, zarówno
maszyna jak i robot przynależą do tej samej strefy niebezpiecznej. Jeżeli zostaną otwarte drzwi do strefy robota,
podczas gdy otwarty jest właz maszyny, wówczas maszyna i robot zatrzymają się, jeżeli jednak właz maszyny jest
zamknięty, zatrzyma się tylko robot. Po otwarciu drzwi, system musi być zresetowany przy pomocy przycisku resetowania na zewnątrz drzwi. Zatrzymanie awaryjne jest resetowane, jeżeli "wbity" przycisk E-stopu zostanie wyciągnięty.
Uwaga. Cykl operacyjny stanowiska nie może rozpocząć się
bezpośrednio po naciśnięciu resetu (tzn. układ nie może
wznawiać automatycznie pracy po resecie).
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Połączenia elektryczne

Apparatus
enclosure

Robot
enclosure

2

Electrical equipment
enclosure for machinery
Pluto databus

Emergency stop
Emergency stop

Safety interlock switch

3

Machine
emergency
stop

Door

Machine
protective
stop

4
5

Robot
Autostop
Robot
Emergency stop

Matning

Supply

6
7
8
9

Projekt stworzony przez : Johan Torstensson, Jokab Safety AB
Projekt sprawdzony przez:

10

Projekt zatwierdzony przez:

Historia:
31 sierpnia 2007 - stworzenie projektu

11
12
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Pluto 0 ustawienia/konfiguracja

Pluto 0
10.0= Emergeny stop_channel_1
10.0= Emergency stop_channel _2
10.2= Door
Q0.2= Robot_Autostopp_OK
Q0.3= Robot_Emergencystop_OK
Q0.10=GEN_A
GM0.0=Reset_ind_mem
GM0.1= Emergencystop_OK_mem;
M0.0=Reset_ind_1_mem

2:30

;Wejście, kanał 1 z przycisku zatrzymania awaryjnego
;Wejście, kanał 2 z przycisku zatrzymania awaryjnego
;Wejście, sygnał dynamiczny z czujnika drzwiowego
;Wyjście automatycznego zatrzymania dla Robota
;Wyjście, zatrzymanie bezpieczeństwa dla robota
;Wyjście, które generuje sygnał dynamiczny
;Zmienna globalna dla wskazania stanu w lampce przycisku resetu
;Zmienna globalna z dwukanałowego nadzoru grzyba bezpieczeństwa E-stop robota OK
;Zmienna lokalna dla sygnalizacji stanu układu podłączonego pod PLUTO0 w lampce
przycisku resetu

www.jokabsafety.com

1

Pluto 1 ustawienia/konfiguracja

2
3
4
5
6
7
8
9
Pluto1
I1.1= E-stop_machine_channel_1
I1.2= E-stop_machine_channel_2
I1.11=Machine Hatch_NC
I1.12= Machine Hatch_NO
IQ1.15= Reset
Q1.0=E-stop_machine_OK
Q1.1= Machine_prot.stop_OK
Q1.10= GEN_A1
Q1.15=Reset_Ind
GM1.0=Machine Hatch_OK_mem
GM1.1=E-stop_machine_OK_mem
M1.0=Reset_Ind_2_mem

10

; Wejście, kanał 1 dla przycisku zatrzymania awaryjnego na maszynie
; Wejście, kanał 2 dla przycisku zatrzymania awaryjnego na maszynie
; Wejście, kanał 1 dla zamka bezpieczeństwa
; Wejście, Kanał 2 dla zamka bezpieczeństwa
; Wejście przyciskiu resetu
; Wyjście zatrzymanie awaryjne maszyny/komory
; Wyjście zatrzymanie ochronne maszyny/komory
; Wyjście generujące sygnał dynamiczny
; Wyjście lampki w przycisku resetu
; Globalna zmienna z dwukanałowego nadzoru zamka bezpieczeństwa we włazie
maszyny/komory
; Globalna zmienna z dwukanałowego nadzoru grzyba bezpieczeństwa E-stop na
maszynie/komorze
; Zmienna lokalna dla sygnalizacji stanu układu podłączonego pod PLUTO1 w lampce
przycisku resetu.
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Kod PLC Pluto 0

Nadzór dwukanałowy z zatrzymaniem awaryjnym resetowanym automatyczne na drzwiach celi robota.
E-stop_kanal_1								
I0.0								

E-stop_OK_mem
GMO.1

E-stop_kanal_2
I0.1

GMO.1=E-stop_OK_mem		
10.0=E-stop_kanal_1		
10.1=E-stop_kanal_2		

Globalna pamięć zewnętrzna dla zatrzymania awaryjnego OK.
Kanał 1 z przycisku zatrzymania awaryjnego
Kanał 2 z przycisku zatrzymania awaryjnego

Zatrzymanie awaryjne dla robota
Po uruchomieniu zatrzymania awaryjnego, zatrzymanie robota nastąpi w trybie awaryjnym.
W celu zresetowania układu bezpieczeńśtwa, należy zresetować przycisk zatrzywamania awaryjnego.
E-stop_OK_mem
GM0.1

E-stop_machine_OK_mem
GM1.1

GM0.1 = E-stop_OK_mem
GM1.1 = E-stop_machine_OK_mem
Q0.3 = Robot_NS_OK

Robot_NS_OK
Q0.3

Globalna pamięć zewnętrzna dla zatrzymania awaryjnego OK
Globalna pamięć zewnętrzna dla nadzoru dwu-kanałowego zatrzymania awaryjnego w maszynie
Wyjście zatrzymania awaryjnego dla robota

Zatrzymanie automatyczne robota
Po otwarciu drzwi do stanowiska, robot zatrzyma się automatycznie.
W celu zresetowania układu bezpieczeństwa, drzwi muszą być zamknięte a następnie trzeba podać sygnał resetowania.
Door		
I0.2		

Robot_Autostopp_OK
Q0.2

Reset		
I1.15		

Reset_ind_1_mem
M0.0

I0.2 = Door
I1.15 = Reset
M0.0 = Reset_ind_1_mem
Q0.2 = Robot_Autostopp_OK

Sygnał z czujnika drzwi
Wejście przycisku Resetu
Pamięć wewnętrzna dla sygnalizacji w przycisku resetu (lampki)
Wyjście zatrzymania automatycznego robota

Lampka w przycisku resetu.
reakcja zmiennej lokalnej, która wygeneruje sygnał w lampce resetu.
Globalna zmienna jest następnie wykorzystywana w drugim Pluto na jego wyjściu gdzie podłączona jest lampka.
Reset_ind_1_mem		
M0.0		

GM0.0 = Reset_ind_mem
M0.0 = Reset_ind_1_mem

2:32

Globalna zmienna zbiorcza dla sygnalizacji stanu w przycisku resetu
Zmienna lokalna 1 dla wskaźnika w przycisku resetu
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Reset_ind_1_mem
GM0.0

1

Sygnalizacja stanu na wyświetlaczu sterownika PLUTO.
Alarm UE03-otwarty właz maszyny/komory
W celu wygenerowania alarmu, kod UE (User Error/Błąd użytkownika) można użyć wbudowanego wyświetlacza Pluto.
Ten kod alarmu jest wyselekcjonowany na podstawie wartości pomiędzy 200 a 299, zapisanej w rejestrze wyświetlacza Pluto.
SR_ErrorCode=0 jest stosowany jako warunek przy szeregowaniu pod względem ważności alarmu z wewnętrznymi (sprzetowymi) alarmami
PLUTO.
Machine hatch_OK_mem SR_ErrorCode = 0
SR_PlutoDisplay = 203
GM1.0
SR0.11 = 0 SR0.10 = 203

GM1.0 = Machine hatch_OK_mem
SR0.10 = SR_PlutoDisplay
SR0.11 = SR_ErrorCode
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Globalna zmienna dla dwu-kanałowego nadzoru zamka we włazie maszyny/komory.
Stan wyświetlacza Pluto
Kod błedu. w celu wywołania UE wprowadza sie wartości 200 + numer

Sygnalizacja stanu na wyświetlaczu
Alarm UE02-otwarte drzwi
W celu wygenerowania alarmu, kod UE (User Error/Błąd użytkownika) można użyć wbudowanego wyświetlacza Pluto.
Ten kod alarmu jest wyselekcjonowany na podstawie wartości pomiędzy 200 a 299, zapisanej w rejestrze wyświetlacza Pluto.
SR_ErrorCode=0 jest stosowany jako warunek przy szeregowaniu pod względem ważności alarmu z wewnętrznymi alarmami PLUTO.
Door
I0.2

SR_ErrorCode = 0
SR0.11 = 0

10.2 = Door
SR0.10 = SR_PlutoDisplay
SR0.11 = SR_Errorcode
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SR_PlutoDisplay = 202
SR0.10 = 202
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Sygnał z czujnika drzwi komory robota
Stan wyświetlacza Pluto
Kod błedu. w celu wywołania UE wprowadza sie wartości 200 + numer
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Sygnalizacja stanu na wyświetlaczu
Alarm UE01-uruchomione zatrzymanie awaryjne
W celu wygenerowania alarmu, kod UE (User Error/Błąd użytkownika) można użyć wbudowanego wyświetlacza Pluto.
Ten kod alarmu jest wyselekcjonowany na podstawie wartości pomiędzy 200 a 299, zapisanej w rejestrze wyświetlacza Pluto.
SR_ErrorCode=0 jest stosowany jako warunek przy szeregowaniu pod względem ważności alarmu z wewnętrznymi alarmami PLUTO.
E-stop_OK_mem

SR_ErrorCode = 0
SR0.11 = 0

GM0.1 = E-stop_OK_mem
SR0.10 = SR_PlutoDisplay
SR0.11 = SR_ErrorCode
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SR_PlutoDisplay = 201
SR0.10 = 201
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Globalna zmienna dla zatrzymania bezpieczeństwa OK
Stan wyświetlacza Pluto
Kod błedu. w celu wywołania UE wprowadza sie wartości 200 + numer

9
10
11
12
www.jokabsafety.com

2:33

13

Kod PLC Pluto 1

Nadzór dwukanałowy z zatrzymaniem awaryjnym resetowanym automatyczne na drzwiach.
E-stop_machine_kanal_1		E-stop_OK_mem
I1.1		
GM1.1
E-stop_machine_kanal_2
I1.2

GM1.1 = E-stop_machine_OK_mem
I0.0 = E-stop_machine_kanal_1
I0.1 = E-stop_machine_kanal_2

Zmienna globalna z nadzoru dwukanałowego zatrzymania awaryjnego E-stop na maszynie.
Kanał 1 z przycisku zatrzymania awaryjnego na maszynie
Kanał 2 z przycisku zatrzymania awaryjnego na maszynie

Nadzór dwukanałowy czujnika włazu maszyny.
Przełącznik ma styki przeciwsobne, blok jest aktywowany po aktywacji obu kanałów
- Machine hatch_NC styk NC czujnika.
- Machine hatch_NO styk NO czujnika.
Machine hatch_NC
I1.11
Machine hatch_OK_mem
GM1.0

Machine hatch_NO
I1.12

GM1.0 = Machine hatch_OK_mem
I1.11 = Machine hatch_NC
I1.12 = Machine hatch_NO

Globalna zmienna z dwukanałowego nadzoru czujnika bezpieczeństwa we włazie maszyny.
Kanał 1 z dwukanałowego nadzoru przełącznika
Kanał 2 z dwukanałowego nadzoru przełącznika

Zatrzymania awaryjne maszyny/komory.
Kiedy uruchomione jest zatrzymanie awaryjne, maszyna/komora wykonuje zatrzymanie awaryjne.
W celu zresetowania układu bezpieczeństwa, należy zresetowac przycisk zatrzymania awaryjnego.
E-stop_OK_mem

E-stop_machine_OK_mem
GM1.1

GM0.1 = E-stop_OK_mem
GM1.1 = E-stop_machine_OK_mem
Q1.0 = Maskin_E-stop_OK

Maskin_E-stop_OK
Q1.0

Zmienna lokalna dla zatrzymania awaryjnego OK
Globalna zmienna dla nadzoru dwu-kanałowego zatrzymania awaryjnego w maszynie.
Zatrzymanie bezpieczeństwa maszyny

Zatrzymanie ochronne maszyny.
Kiedy uruchomione zostanie zatrzymanie ochronne, maszyna zatrzyma się.
Jeżeli drzwi komory w kabinie robota są otwarte a w tym samym czasie zamknięta jest bramka wejściowa, maszyna będzie kontynuować swój
cykl pracy. W celu zresetowania układu bezpieczeństwa, drzwi lub bramka maszyny muszą być zamknięte a potem poze zostać podany sygnał
resetowania.
Machine hatch_OK_mem		Maskin_skyddstopp_OK
GM1.0		
Q1.1

Door		
I0.2		

Reset_ind_2_mem
M1.0

Reset
I1.15
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GM1.0 = Machine hatch_OK_mem
I0.2 = Door
I1.15 = Reset
M1.0 = Reset_Ind_2_mem
Q1.1 = Maskin_skyddstop_OK
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Zmienna globalna wskazujaca stan 2-kanałowego nadzoru zamka bezpieczeństwa w bramce maszyny.
Sygnał z czujnika na bramce celi robota
Sygnał Reset
Zmienna lokalna sterująca lampką w przycisku reset
Zatrzymanie ochronne maszyny.
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Lampka sygnalizacyjna w przycisku reset.
Zmienne powodujace zapalenie lampki
Reset_ind_mem				
GM0.0				

Reset_Ind
Q1.15

3

Reset_Ind_2_mem
M1.0

GM0.0 = Reset_Ind_mem
M1.0 = Reset_Ind_2_mem
Q1.15 = Reset_Ind
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Globalna zmienna obsługująca lampke resetu
Zmienna lokalna 2 dla wskazywania stanu lampki resetu
Lampka resetu.

Sygnalizacja stanu na wyświetlaczu
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Alarm 03-otwarty właz maszyny
W celu wygenerowania alarmu, kod UE (User Error/Błąd użytkownika) może zostać pokazany na wyświetlaczu Pluto.
Ten kod alarmu jest wyselekcjonowany na podstawie wartości pomiędzy 200 a 299, zapisanej w rejestrze wyświetlacza Pluto.
SR_ErrorCode=0 jest stosowany jako warunek przy szeregowaniu pod względem ważności alarmu wewnętrznego z urządzenia.
Machine hatch_OK_mem
SR_ErrorCode = 0
GM1.0
SR1.11 = 0 SR1.10 = 203

GM1.0 = Machine hatch_OK_mem
SR1.10 = SR_PlutoDisplay
SR1.11 = SR_ErrorCode

SR_PlutoDisplay = 203
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Globalna pamięć zewnętrzna dla dwu-kanałowego nadzoru zamek bezpieczeństwa we włazie maszyny.
Stan wyświetlacza Pluto
Kod błędu. błąd użytkownika 200 + numer
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Sygnalizacja stanu na wyświetlaczu
Alarm 02-otwarte drzwi
W celu wytworzenia alarmu, kod UE (User Error/Błąd użytkownika) może zostać pokazany na wyświetlaczu Pluto.
Ten kod alarmu jest wyselekcjonowany na podstawie wartości pomiędzy 200 a 299, zapisanej w rejestrze wyświetlacza Pluto.
SR_ErrorCode=0 jest stosowany jako warunek przy szeregowaniu pod względem ważności alarmu wewnętrznego z urządzenia
Door
I0.2

SR_ErrorCode = 0
SR1.11 = 0

I0.1 = Door
SR1.10 = SR_PlutoDisplay
SR1.11 = SR_ErrorCode
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SR_PlutoDisplay = 202
SR1.10 = 202
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Sygnał z czujnika drzwi
Stan wyświetlacza Pluto
Kod błędu. błąd użytkownika 200 + numer
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Sygnalizacja stanu na wyświetlaczu
Alarm 01-uruchomione zatrzymanie awaryjne
W celu wygenerowania alarmu, kod UE (User Error/Błąd użytkownika) może zostać pokazany na wyświetlaczu Pluto.
Ten kod alarmu jest wyselekcjonowany na podstawie wartości pomiędzy 200 a 299, zapisanej w rejestrze wyświetlacza Pluto.
SR_ErrorCode=0 jest stosowany jako warunek przy szeregowaniu pod względem ważności alarmu wewnętrznego z urządzenia
E-stop_OK_mem

SR_ErrorCode = 0
SR1.11 = 0

GM0.1 = E-stop_OK_mem
SR1.10 = SR_PlutoDisplay
SR1.11 = SR_ErrorCode
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SR_PlutoDisplay = 201
SR1.10 = 201

Zmienna globalna dla zatrzymania bezpieczeństwa OK
Stan wyświetlacza Pluto
Kod błędu. błąd użytkownika 200 + numer
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