
Informace ze společnosti 
 

 

Modulární diagnostická řešení pro továrnu budoucnosti 

 

Inteligentní diagnostika - kdykoli a kdekoli 

 

Ostfildern, duben 2018 – Inteligentní výrobní procesy, ve kterých 

je propojeno všechno se vším, mohou výrazně zvýšit 

produktivitu. K tomu ovšem musí být k dispozici nejrůznější 

data. Inovativní diagnostická řešení by mělo být možné 

flexibilně uspořádat tak, aby byla připravena na požadavky 

inteligentní výroby. 

 

Například pro zajištění funkční bezpečnosti (Safety) je nutné, aby se 

zařízení zastavilo v okamžiku, kdy dojde k otevření ochranných 

dveří k nebezpečnému prostoru. Stav takových dveří monitorují 

bezpečnostní snímače, které často bývají zapojovány do série 

podle následujícího standardizovaného způsobu: výstupy OSSD 

(Output Switching Signalling Device) jednoho snímače jsou spojeny 

se vstupy snímače, zařazeného na následující pozici. Aby se 

zjistilo, který ze snímačů se aktivoval, musely být dosud všechny 

snímače propojeny kabely do hvězdy, což představuje instalačně 

náročné a drahé řešení. Kromě toho bylo možné přenášet pouze  

1 bit - totiž informaci, zda snímač identifikoval ovladač či nikoli. 

S diagnostickým řešením Safety Device Diagnostic výrobce zařízení 

pro průmyslovou automatizaci Pilz lze nyní nejen získat stavové 

informace z bezpečnostních modulů, ale i načítat jejich konfigurační 

parametry a akce vizualizovat. Výsledkem je zlepšená využitelnost 

výrobního zařízení. 
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Řadové zapojení nyní i pro liniové kabelové propojení 

S diagnostickým řešením, které tvoří modul Fieldbus, rozdělovač a 

bezpečné senzory, je možné osvědčený princip řadového zapojení 

nyní poprvé integrovat i do nákladově výhodného liniového 

kabelového propojení s bezpečnostními přístroji různých výrobců. 

Navíc tento systém podporuje - i při použití systémových snímačů - 

diagnostické funkce, které lze podle požadavků na procesy volitelně 

aktivovat. To nabízí provozovatelům zařízení velkou flexibilitu. Pro 

připojení snímačů postačí standardní kabel. K dispozici jsou v 

závislosti na scénáři nasazení i pasivní pomůcky pro kabeláž s 

ochranou IP67 nebo IP20, které umožňují optimální řešení pro 

instalace v provozu i ve skříňovém rozvaděči. 

 

Chytré snímače nabízejí větší rozsah funkcí 

Protože diagnostické informace v těchto případech mohou 

zahrnovat až 300 byte - na rozdíl od původního 1 bitu - je možné 

realizovat funkce, které byly dosud vyhrazeny pouze komplexním 

snímačům, příp. programovatelným logickým automatům. Např. 

jednotlivá sériová čísla, číslo verze, aktuální stavy nebo ale také 

chybové stavy v minulosti. Tyto a mnohé další údaje, příp. 

informace dnes poskytne snímač. A nabízí je v závislosti na tom, 

které informace uživatel právě potřebuje. Dříve si uživatelé mohli s 

využitím diagnostických informací vybírat mezi plně kódovaným a 

kódovaným spínačem. V obou případech je dosažena velmi dobrá 

ochrana proti manipulaci: pokud se jedná o plně kódované spínače, 

je v nich ochrana implementována napevno. Nyní si však uživatelé 

mohou některá data kódovaného spínače jednoduše umístit do 

paměti řídicí jednotky a tam si flexibilně „zobrazit plně kódovaný 

spínač“. 
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Monitorování stavu na místě a pomocí internetu 

Data lze zjišťovat a zpracovávat prostřednictvím sběrnic Modbus 

nebo Profibus, v budoucnu bude možné využít i Profinet nebo 

Ethernet/IP. Následně se údaje přehledně zobrazí pomocí 

webového serveru na displeji modulu sběrnice Fieldbus, monitoru 

PLC nebo - při použití webového serveru - na obrazovce počítače. 

Jinými slovy: Jsou k dispozici jak obsluze stroje, tak  

i prostřednictvím dálkového přístupu dalším uživatelům. 

Diagnostické řešení je navrženo na připojení až šestnácti 

bezpečnostních snímačů, přičemž architektura bezpečnostních 

spínacích obvodů nehraje žádnou roli. Diagnostické rozhraní pro 

bezpečnostní snímače může být tedy použito např. pro levou  

a pravou stranu stroje, přičemž zpracování vyhodnocovacím 

přístrojem bude moci probíhat vždy samostatně. Přitom je možné 

všechny snímače centrálně spravovat prostřednictvím mastergate 

diagnostického systému, což výrazně usnadní monitorování více 

bezpečnostních modulů. Podle navržené struktury sítě může být 

mastergate napojen buď via DHCP (Dynamic Host Configuration 

Protocol), příp. prostřednictvím předem stanovené IP adresy. To 

nabízí uživatelům větší stupeň volnosti z hlediska napojení jejich 

stávajících aplikací na síť. 

 

Řešení s jedním kabelem i pro velké aplikace 

Jaké diagnostické informace lze zjišťovat? Samozřejmě nejdříve 

stav bezpečnostních snímačů i stav vstupů a výstupů. Kromě toho 

lze načítat výstrahy signalizující přepětí nebo podpětí, které může 

nastat zejména u dlouhých vedení, pokud nebyla předem pečlivě 

zaměřena. Inovativní diagnostická řešení mohou totiž na rozdíl od 

ostatních systémů pokrýt celkem 900 m, takže lze poprvé jedním 
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kabelem napojit například velké sklady s vysokými regály, aplikace 

v intralogistice nebo rozlehlá zařízení v ocelářském průmyslu. 

 

Jednoznačná identifikace poruch 

Navíc si uživatel může vyvolat i vlastnosti přístrojů jako číslo 

produktu, číslo verze a sériové číslo nebo uložit označení 

provozních prostředků, což v případě poruchy usnadňuje výměnu. 

Dále je na základě těchto informací možné i v nepřehledných 

zařízeních rychle zjistit, kde se vadný bezpečnostní snímač 

nachází. Modul Fieldbus diagnostického řešení kromě toho sám po 

resetu napětí dokumentuje všechny změny stavu, takže lze 

jednoznačně identifikovat poruchy i jiným způsobem než pomocí 

LED bezpečnostních snímačů. To je důležité zejména proto, že v 

průběhu provádění oprav může snadno dojít k dalším poruchám, 

například při vytažení konektorů, a původní poruchu pak již nemusí 

být možné identifikovat. Stručně řečeno: Diagnostické řešení zajistí, 

že zařízení lze znovu uvést do provozu rychleji. 

Kromě toho je možné přímo ovládat výstražné kontrolky ve 

skříňovém rozvaděči, pokud bezpečnostní snímač otevřel ochranné 

dveře. Tato metoda je v bezpečnostní automatizaci rozšířená 

stejně, jako tomu bylo dříve. Protože modul Fieldbus diagnostického 

řešení podporuje přímé ovládání až šesti světelných kontrolek, sníží 

se současně i náklady na inženýrskou činnost a programování 

vizualizace. Provozovatel zařízení tak využívá výhod jednoduchého 

propojení kabelem a přesto přesně ví, o které dveře se právě jedná. 

 

Zamknutí lze provádět nyní i jednotlivě 

Společně se spolehlivým systémem ochranných dveří PSENmlock 

lze pomocí diagnostického řešení nyní ovládat ochranné dveře i při 

rozsáhlém řešení s jedním kabelem. Jestliže se v jednom zařízení 
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má provádět údržba nebo výměna nástroje lze definovat, které 

dveře smí být po odpojení otevřeny – bez použití Safety Device 

Diagnostic by se otevřely všechny! – a kdo má oprávnění ke vstupu. 

Tím je zaručeno, že k zařízení bude vstupovat pouze patřičně 

vyškolený a autorizovaný personál a budou na místě vyloučeny 

pokusy o manipulaci nebo krádež dat.  

 

Dokumentace změn zkracuje prostoje 

Protože diagnostické řešení umožňuje záznam různých 

diagnostických dat buď přímo na místě anebo prostřednictvím 

dálkového přístupu, může být využito i pro plánovanou údržbu, 

která v rámci Průmyslu 4.0 nabývá stále většího významu. To platí 

nejen z hlediska včasné výměny opotřebených dílů, ale i pro 

zachování bezpečnosti provozu. Jestliže provozovatel ohlásí 

problém dlouho po době jeho vzniku, neměl výrobce dosud většinou 

možnost zjistit, jaké zásahy byly v mezidobí na stroji provedeny. S 

daty uloženými pomocí diagnostického řešení je dnes možné 

původní stav porovnat se současným jednoduchým kliknutím myši, 

a to bez jinak potřebného doplňkového hardwaru na řídicí úrovni.  

I to přispívá ke zkracování prostojů. 

 

Diagnostické řešení podporuje modulární systémy 

Dalším příkladem scénáře Průmyslu 4.0 jsou inteligentní řešení pro 

funkční bezpečnost modulárních zařízení. Při liniovém propojení 

diagnostického řešení je pro výrobce strojů jednodušší připojení 

dalšího modulu. Pokud například zákazník chce své produkty nejen 

vyrábět, ale i balit do fólií a dalších obalů, není k tomu zapotřebí 

pokládat nové kabely, ani provádět změny ve skříňovém rozvaděči 

a konstrukčních plánech, ani přidávat další zabezpečení. Postačí - 

kromě el. obvodu - nainstalovat pro každý modul bezpečnostní 
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snímače pro pravé a levé ochranné dveře a pomocí dalšího 

rozdělovače je napojit na zatím poslední snímač v řadě. Doplňkový 

modul Fieldbus je zapotřebí teprve ve chvíli, kdy je na diagnostické 

řešení napojeno všech 16 snímačů. Podle norem však v sériovém 

zapojení bývá šest, osm nebo nejvýše deset snímačů, takže 

nabízený rozsah je více než dostačující. 

 

IO-Link Safety jako alternativa? 

Celý funkční rozsah diagnostického řešení je k dispozici, jsou-li 

použity všechny komponenty. IO-Link Safety představuje aktuálně 

alternativní metodu. Zaručuje interoperabilitu až ke snímačům, 

funguje tedy na všech úrovních s bezpečnostními moduly různých 

výrobců. Data jsou bezpečně přenášena ze snímačů do PLC a tím 

vznikají nové možnosti využití. V případě IO-Link Safe nespíná 

snímač, ale PLC; tím jsou předem určeny drahé architektury 

bezpečnosti a vznikají nové závislosti mezi snímačem a PLC, např. 

v případě výměny. Metoda kromě toho vychází ze spojení bod-bod, 

tzn. kabeláž do hvězdy v provozu nebo do skříňového rozvaděče.  

Z tohoto pohledu jsou náklady jak na instalaci, tak i na inženýrské 

práce výrazně vyšší než při diagnostickém řešení, protože se 

zvyšují nejen výdaje na kabeláž, ale jsou zapotřebí i bezpečné PLC, 

aby bylo možné provádět vyhodnocení dat ze snímačů. 

Člověk nemusí být právě jasnovidec, aby mohl předpovědět, že 

dříve či později přijde doba dvou diagnostických systémů.  

V závislosti na aplikaci pak poměr nákladů a užitků vždy rozhodne 

ve prospěch jednoho z nich. V současné době je ale zatím IO-Link 

Safety ještě hudba budoucnosti. Naproti tomu diagnostické řešení 

lze již efektivně využívat. 
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Řešení jako Safety Device Diagnostic snižuje díky podrobnější  

a jednoznačnější diagnostice výrazně potřebu zásahů servisu. 

Přehledně vizualizované informace jsou k dispozici jak přímo na 

místě, tak i prostřednictvím dálkového přístupu. 

Navíc chytré řešení s jedním kabelem rozšiřuje hranice řadového 

zapojení. Výhodou inovativního řadového zapojení bezpečnostních 

snímačů a přímého vyhodnocování dat ze snímače není jen 

podstatně vyšší využitelnost zařízení. Modulární systém totiž 

představuje přiměřené diagnostické řešení i pro továrnu 

budoucnosti. 

 
Počet znaků: 11 179 
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Koncern Pilz 

Koncern Pilz je globálním dodavatelem produktů, systémů a služeb pro 
automatizační techniku. Rodinný podnik s hlavním sídlem v Ostfildern dnes 
zaměstnává kolem 2 400 pracovníků. 42 dceřiných společností a poboček 
Pilz se po celém světě stará o bezpečnost lidí, strojů i životního prostředí. 
Jednička v oboru nabízí kompletní řešení automatizace, rozsáhlou paletu 
snímačů s příslušenstvím, řídicí techniku i techniku pohonů - včetně 
systémů pro průmyslovou komunikaci, diagnostiku a vizualizaci. Portfolio 
doplňuje nabídka poradenských i inženýrských služeb a různých školení. 
Řešení od firmy Pilz se uplatňují v nejrůznějších oborech průmyslové 
výroby, dobrou pověst mají v oblasti získávání větrné energie, na železnici, 
ve výrobě podporované roboty a na mnoha dalších místech. 

 
www.pilz.com 
 
 
Kontakt pro novináře: 
 

Martin Kurth 
firemní a odborný tisk 
Tel: +49 711 3409-158 
m.kurth@pilz.de 

Sabine Karrer 
Odborný a firemní tisk 
Tel: +49 711 3409-7009 
s.skaletz-karrer@pilz.de 

Jenny Skarman 
Odborný tisk 
Tel: +49 711 3409-1067 
j.skarman@pilz.de 

 


