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1. Pluto pliki programu
sps
spe
hps

pliki ród a (edycyjne).
Pliki ród a zaszyfrowane, (nieedycyjne).
Pliki Hexadecymalne, skompilowana wersja
programu dla sterownika Pluto.

  Kod serwisanta, u ytkownika.
  Posiadaj c pliki spe- lub sps- oraz hps- jest mo liwe ci gni cie

programu ze sterownika I przej cie do trybu on-line z Pluto.
Licencja        Konstruktorzy maszyn, i linii produkcyjnych.

Wymaga przeszkolenia. Pe ny dost p umozliwia tworzenie i zmiany
programu oraz kompilacje I wgrywanie programu do sterownika.

Twórca maszyny posiada dost p so kodu ród owego (pliki SPS). Je eli zachodzi potrzeba
integrator mo e poprosi  o taki kod producenta maszyny.
Pliki  spe- oraz hps- musz  by  dostarczane z maszyn  jako cz c dokumentacji.

3. Zanim dokonasz wgrania programu do sterownika.
1. Upewnij si e sterownik posiada najnowszy firmware lub taki sam jaki mia  jego poprzednik
pracuj cy na tym programie który chcesz wgra  (aby sprawdzi  wybierz opcje Tools-> on-line info w
programie pluto manager).
2. Wprowadz adresy id-fix dla wszystkich sterowników Pluto uwzgl dnionych w programie.
3. Za aduj program do sterownika (opcja download w Pluto manager).

2. Kody aktywacyjne
Mute
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4. Rejestracja Pluto Manager z kodem "Mute"

Require the latest Pluto Manager from the website and install.

1. Uruchomi  Pluto Manager. Pluto manager

2. Wybra  Register Key.

3. Wpisa  "Mute" i potwierdzi  "OK"

4. Oprogramowanie potwierdzi kod autoryzacyjny,
nacisn  ok.

5. Po tej operacji oprogramowanie jest gotowe do za adowywania programu do sterownika oraz podgl du
On-line logiki.
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5. Otwarcie projektu

Pluto Manager mo e zosta  uruchomiony na kilka sposobów to jeden z nich.

1. Uruchomi   Pluto Manager. Pluto manager

2. Otworzy  plik programu.

Select
Open

Otwórz

3. Wybierz aktualny sterownik Pluto.
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6. Funkcje on-line

Ta funkcja mo e by  u ywana do okre lania statusu oprogramowania wewn trznego i zewn trznego sterownika
Pluto.

1. Uruchom Pluto Manager.

2. Pod cz kabel programuj cy pomi dzy computer i Pluto.

cze dla kabla programuj cego

3. Z menu narz dzia wybra  opcj  Pluto/gateway Connected to PC.

4. Odczyt aktualnych danych o sterowniku
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7. Ustawienie adresów Id-fix

Aby ustawi  adres Id-fix nowego sterownika lub zmieni  adres istniej cego, nale y u  opcji programowania
identyfikatorów. Ta funkcja jest w pe ni dost pna niezale nie od kodu rejestracyjnego. Id-fix adres jest
po czeniem pierwszej cyfry = numer modu u pluto i ostatnie cyfry = numer referencyjny Pluto (Litery od A do F,
je eli jest litera K u ywany b dzie kod F).

1. Dost p do opcji ustawiania adresów ID-FIX nast puje poprzez otwarcie w ciwo ci sterownika dodanego
w danym projekcie zgodnie z procedur  5.1-5.3

          2.Skopiowa  kod adresu

3.Z menu Tools wybra  Write IDFIX

Id-fix adres
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7.4. Ustawienie adresu ID-FIX

4. Wklei  adres ID-FIX I klikn  Write ID circuit.

Wklej

Kliknij

5. Potwierdzenie i  adres zosta  poprawnie wpisany do ID-FIX-RW.

6. Po tej operacji  Pluto wy wietli komunikat b du na wy wietlaczu z powodu zmiany
adresu, wszystko wróci do normy po za adowaniu programu ze zmienionymi adresami
do sterownika I zrestartowaniu (patrz 10.1-10.3).

Uwaga. Nie zaznacza  bez potrzeby
opcji erase protect. Poniewa
spowoduje to zablokowanie adresu
wewn trz modu u ID-FIX-RW na sta e.

potwierdz
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8. Samozaprogramowanie sterownika bez u ycia komputera

Jest mo liwe aby za adowa  program do sterownika Pluto bez komputera I
kabla programuj cego pod nast puj cymi warunkami:

 W uk adzie pracuja co najmniej 2 sterowniki Pluto po czone
sieci  SAFEBUS i oba s  cz ci  tego samego projektu (ten sam
program dla wszystkich wpi tych w t  sie  sterowników)

 ID-FIX podpi ty pod programowany sterownik jest sprawny i
posiada poprawny adres przydzielony w programie dla tego
konkretnego sterownika (uk ad przechowuj cy adres ID-FIX
determinuje która cz  logiki ca ego programu – który jest
przechowywany we wszystkich sterownikach wpi tych w szyn
SAFEBUS jest przeznaczona dla tego sterownika który ma wpi ty
dany identyfikator ID-FIX)

 Sterownik który ma zosta  zaprogramowany z sieci SAFEBUS musi
by  wykasowany z programu PLC lub nowy, pokazuje wówczas na
wy wietlaczu Er20 lub Er21.

1. Przy w czonym zasilaniu uk adu nacisn
przycisk K dopóki nie zacznie miga
wy wietlacz z literkami Lo

2. Zwolni  przycisk K i nacisn  ponownie
aby potwierdzi  rozpocz cie procedury
programowania. Wy wietlacz podczas
programowania powinien wy wietla  ci gle Lo
(bez migania).

3. Po pojawieniu sie na wy wietlaczu numeru
stacji sterownik jest zaprogramowany I dzia a
poprawnie, w tym momencie mo na wy czy  I

czy  zasilanie sterowników i uk ad
rozpocznie normalna prac . Przycisk-K

Pusty=Er20/Er21

Lo
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9. Programowanie przy u yciu komputera.

ycie pluto managera z kodem rejestracyjnym "mute" wymaga posiadania plików spe-(lub sps-) oraz hps
dla za adowania przez aplikacj .

1. Za adowa  projekt zgodnie z procedur   5.1-5.3
2. Wybra  opcj  Down aby za adowa  program do
sterownika.

3. Poda  has o które b dzie obowi zywa o przy
próbie dost pu do sterownika.

Uwaga! Czysty sterownik wymaga potwierdzenia
tworzonego has a.

4.Aby uruchomi  dzia anie
sterownika/programu klikn  przycisk
YES.

Uwaga! Pierwsze uruchomienie
programu mo e powodowa
wy wietlanie alarmów. W rozdziale
10.1-10.3 s  opisane metody ich
resetowania.
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10. Resetowanie alarmów sprz towych

Firmware Pluto obs uguje wiele sprz towych/wewn trznych komunikatów
alarmowych (patrz dokumentacja sprz towa). Wiele z nich mo e zosta
zresetowanych poprzez oprogramowanie Pluto Manager kiedy sterownik jest
pod czony do komputera.

1. Uruchom Pluto Manager I po cz Pluto z komputerem za pomoc  kabla programujacego.

2. Z menu Tools wybierz opcj  Reset All Pluto's.

3. Potwierdz danie zresetowania wszystkich sterowników Pluto.
Uwaga! Wszystkie sterowniki pod czone do magistrali na która wpi ty jest sterownik przez który
si czymy zostan  restartowane podczas tej operacji.
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11. Aktualizacja firmware’u

Uwaga! Aby aktualizowa  firmware konieczna jest pe na licencja dla Pluto Manager.

Aby sprawdzi  aktualna wersje firmware’u w sterowniku nale y u  opcji on-line info (patrz 6.1-6.3)

Wersja Firmware

1. Wy cz  zasilanie sterownika Pluto.

2. Nacisn  przycisk K podczas w czania zasilania a nastepnie zwolni
przycisk.
Uwaga! W trybie bootloadera wyswietlacz nie jest aktywny.

Przycisk –K

3. Uruchom Pluto Manager pod cz sterownik do komputera.

2. Z menu Tool wybierz opcj  Pluto System Software.
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11.4. Wczytywanie firmware’u

Poniewa  sterownik obs ugiwany jest za pomoc  redundantnego, samonadzoruj cego uk adu 2 procesorów
(ró nych typów) dlatego firmware sk ada si  z 2 plików (osobno dla ka dego procesora).

3. Wybra  plik firmware`u dla procesora A.

4. Wybra  plik firmware`u dla procesora B.

5. Zaczeka a  firmware zostanie za adowany do procesorów  A i B

6. Wybierz Yes lub No zale nie od tego czy chcesz aktualizowa  kolejne sterowniki.


