
Informacje ogólne 
 

 

Modułowe rozwiązania diagnostyczne dla fabryki przyszłości 

 

Inteligentna diagnostyka w dowolnym czasie 

i miejscu 

 

 

Ostfildern/Niemcy, kwiecień 2018 – Inteligentne procesy 

produkcyjne, w których wszystkie elementy są połączone 

poprzez sieć, mogą przynieść znaczący wzrost wydajności. 

Jest to jednak możliwe pod warunkiem dostępności różnego 

rodzaju danych produkcyjnych. Innowacyjne rozwiązania 

diagnostyczne muszą oferować elastyczność skalowania 

i zdolność do zaspokojenia potrzeb inteligentnej fabryki. 

 

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa funkcjonalnego kluczowe 

jest zatrzymanie systemu w momencie otwarcia bramki 

zabezpieczającej strefę zagrożenia. Stan takich bramek wykrywają 

czujniki bezpieczeństwa, które są często połączone szeregowo 

według następującego standardowego schematu: wyjścia OSSD 

(Output Switching Signalling Device) jednego czujnika są 

podłączone do wejść następnego czujnika. Dotychczas do ustalenia 

tego, która bramka została otwarta, konieczne było pojedyncze 

łączenie czujników do przekaźnika bezpieczeństwa, co generowało 

dodatkowe koszty oraz komplikowało instalację. Co więcej, takie 

podejście pozwalało na przesyłanie jedynie jednego bita danych, tj. 

stanu danego czujnika. 

Korzystając z inteligentnych rozwiązań diagnostycznych, jakim jest 

np. Safety Device Diagnostic firmy Pilz, możemy uzyskać dostęp 

zarówno do danych o statusie urządzenia, jak i jego konfiguracji. 

Zebranie i analiza danych o przyczynach przestojów pomaga 
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podnieść produktywność, zaś wizualizacja statusu czujników ułatwia 

diagnostykę maszyny. 

 

Połączenie szeregowe teraz również w konfiguracji 

łańcuchowej 

Dzięki rozwiązaniu diagnostycznemu obejmującemu moduł 

magistrali Fieldbus, a także rozdzielacz i zestaw czujników 

bezpieczeństwa, sprawdzona metoda łączenia szeregowego może 

zostać po raz pierwszy wdrożona w taniej konfiguracji łańcuchowej 

złożonej z urządzeń bezpieczeństwa pochodzących od różnych 

producentów. Ponadto w przypadku wykorzystania czujników 

bezpieczeństwa taki system obsługuje również funkcje 

diagnostyczne, które można opcjonalnie aktywować w zależności 

od wymagań procesu. Przekłada się to na dużą elastyczność 

działań operatora instalacji. Do podłączenia czujników wymagany 

jest standardowy kabel. Oprócz tego w zależności od zastosowania 

dostępne są pasywne akcesoria kablowe o stopniu ochrony IP67 

lub IP20, które zapewniają optymalne warunki instalacji w szafie 

sterowniczej. 

 

Inteligentne czujniki oferują szerszy zakres funkcji 

Ponieważ informacje diagnostyczne w tym przypadku mogą być 

przesyłane seriami po 300 bajtów, a nie tylko pojedynczymi bitami, 

jak to miało miejsce wcześniej, możliwe jest korzystanie z funkcji, 

które do tej pory były zarezerwowane dla bardzo złożonych 

czujników i programowalnych sterowników logicznych, np. 

przesyłanie indywidualnych numerów seryjnych, wersji urządzenia, 

jego aktualnego statusu, a także historycznych danych dotyczących 

awarii. Czujnik zapewnia dokładnie te dane i informacje, których 

aktualnie potrzebuje użytkownik. Na podstawie informacji 
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diagnostycznych użytkownicy mogą na przykład wybierać między 

czujnikiem wysoko kodowanym i kodowanym. Oba zapewniają 

niezwykle wysoki poziom ochrony przed ingerencją. Jeśli 

użytkownik zdecyduje się na czujnik wysoko kodowany, 

zabezpieczenie będzie trwale i sztywno zaimplementowane. 

Niemniej użytkownicy mogą teraz z łatwością przesyłać niektóre 

dane czujników wysoko kodowanych do pamięci jednostki 

sterującej, gdzie możliwe jest wygodne „odtworzenie czujnika 

wysoko kodowanego”. 

 

Monitorowanie statusu - lokalnie i zdalnie 

Dane mogą być pozyskiwane i przetwarzane za pośrednictwem 

magistrali Modbus lub Profibus, a w przyszłości także przez sieć 

Profinet lub Ethernet/IP. Następnie są one przejrzyście 

prezentowane na wyświetlaczu modułu magistrali Fieldbus, 

monitorze sterownika PLC lub – w przypadku web serwera – na 

ekranie komputera. Innymi słowy: dane są udostępniane zarówno 

operatorowi maszyny, jak i poprzez zdalny dostęp. 

Rozwiązanie diagnostyczne jest skonfigurowane w taki sposób, aby 

możliwe było podłączenie do szesnastu czujników bezpieczeństwa 

bez względu na architekturę obwodów bezpieczeństwa. Urządzenie 

SDD może być używane z czujnikami bezpieczeństwa bez względu 

na miejsce ich montażu, również w przypadku, gdy są one 

podłączone do kilku przekaźników bezpieczeństwa. W ten sposób 

zarządzanie wszystkimi czujnikami może być prowadzone 

centralnie z poziomu bramki nadrzędnej w systemie 

diagnostycznym, co znacznie ułatwia monitorowanie wielu urządzeń 

bezpieczeństwa. W zależności od konfiguracji sieci bramka 

nadrzędna może być podłączona albo przez protokół DHCP 

(Dynamic Host Configuration Protocol), albo przez wcześniej 



   
 Strona 4 z 9 

 

zdefiniowany adres IP. Przekłada się to na dużą swobodę integracji 

istniejącego rozwiązania z siecią. 

 

Rozwiązanie jednokablowe z myślą o nawet największych 

aplikacjach 

Które informacje diagnostyczne można rejestrować?  

Po pierwsze: stan czujników bezpieczeństwa oraz stan ich wejść 

i wyjść. Możliwe jest również odczytywanie ostrzeżeń 

o przepięciach lub spadkach napięcia, które mogą wystąpić 

szczególnie w przypadku długich kabli. Dzieje się tak dlatego, że 

w przeciwieństwie do innych systemów nasze rozwiązanie 

diagnostyczne zapewnia poprawną pracę nawet przy całkowitej 

długości okablowania sięgającej 900 metrów, dzięki czemu po raz 

pierwszy możliwe jest jego wykorzystanie w dużych magazynach 

wysokiego składowania, centrach logistycznych oraz obiektach 

wielkopowierzchniowych w przemyśle stalowym w oparciu 

o konfigurację jednokablową. 

 

Wyraźna identyfikacja błędów 

Istnieje możliwość wywołania właściwości urządzenia, takich jak 

numer artykułu, wersja i numer seryjny produktu, co znacznie 

ułatwia wymianę w przypadku awarii. Informacje te mogą również 

być pomocne w szybkim zlokalizowaniu uszkodzonego czujnika 

bezpieczeństwa w skomplikowanych obiektach. Ponadto moduł 

magistrali Fieldbus dokumentuje wszystkie zmiany stanu, nawet po 

zresetowaniu napięcia. Umożliwia to wyraźną identyfikację błędów, 

co nie jest możliwe w oparciu jedynie o diody LED czujników 

bezpieczeństwa. Jest to o tyle ważne, że podczas prac 

naprawczych mogą łatwo wystąpić inne błędy, np. w wyniku 

odłączenia wtyczek, co uniemożliwia wykrycie pierwotnego błędu. 
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W skrócie: rozwiązanie diagnostyczne sprawia, że systemy mogą 

być szybciej ponownie uruchamiane. 

Dodatkową korzyścią jest możliwość bezpośredniego włączenia 

świateł ostrzegawczych w szafie sterowniczej, jeśli czujnik 

bezpieczeństwa wykryje otwarcie bramki bezpieczeństwa. Ta 

metoda nadal znajduje szerokie zastosowanie w obszarze 

bezpiecznej automatyzacji. Moduł magistrali Fieldbus obsługuje 

bezpośrednie włączanie do sześciu lamp, co ułatwia prace 

związane z projektowaniem i programowaniem wizualizacji. 

Powoduje to, że operator instalacji może korzystać z prostego 

okablowania, ale nadal dokładnie wie, której bramki dotyczy 

problem. 

 

Ryglowanie osłon można teraz przeprowadzać indywidualnie. 

Dopełnieniem bezpiecznego systemu ryglowania PSENmlock jest 

możliwość ryglowania bramek bezpieczeństwa pojedynczo za 

pomocą rozwiązania diagnostycznego w ramach rozbudowanego 

rozwiązania jednokablowego. Jeżeli na przykład w systemie, na 

wykonanie oczekują prace konserwacyjne lub prace związane 

z wymianą narzędzia, możliwe jest wskazanie, które bramki mogą 

zostać otwarte po dezaktywacji – bez zastosowania urządzenia 

Safety Device Diagnostics wszystkie bramki zostałyby otwarte – 

i kto ma mieć do nich dostęp. Stanowi to gwarancję, że tylko 

personel posiadający odpowiednie przeszkolenie może uzyskać 

dostęp do systemu, co pozwala zapobiec próbom ingerencji lub 

kradzieży danych na miejscu.  

 

Dokumentowanie zmian pozwala ograniczyć przestoje 

Ponieważ urządzenie SDD umożliwia gromadzenie wielu różnych 

danych diagnostycznych, może być również wykorzystywane do 
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planowania konserwacji w predykcyjnym utrzymaniu ruchu, które 

staje się coraz popularniejsze wraz z rozwojem koncepcji 

Przemysłu 4.0. Dotyczy to nie tylko terminowej wymiany zużytych 

części, ale także utrzymania bezpieczeństwa operacyjnego. Do tej 

pory w razie zgłoszenia problemu po wielu latach eksploatacji 

producentowi trudno było ustalić, co w tym czasie zmieniło się 

w maszynie. Korzystając z danych przechowywanych w urządzeniu 

SDD, możliwe jest porównanie oryginalnego stanu ze stanem 

bieżącym bez dodatkowego sprzętu, który w innym przypadku byłby 

potrzebny na poziomie sterowania.  

 

Rozwiązanie diagnostyczne wspiera podejście modułowe 

Innym przykładem rozwiązania zgodnego z założeniami Przemysłu 

4.0 są inteligentne rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo 

funkcjonalne systemów modułowych. Dzięki połączeniu 

łańcuchowemu diagnostyki operator może stosunkowo łatwo dodać 

kolejny moduł. Jeżeli klienci chcą na przykład nie tylko produkować 

swoje produkty, ale również je foliować i pakować, nie jest 

wymagane wprowadzenie ani nowego okablowania, ani modyfikacji 

w szafie sterowniczej i dokumentacji projektowej ani wreszcie 

dodatkowych urządzeń zabezpieczających. Oprócz obwodu 

elektrycznego wymagane jest jedynie zainstalowanie czujników 

bezpieczeństwa dla prawej i lewej bramki bezpieczeństwa każdego 

modułu. Czujniki te powinny zostać podłączone za pośrednictwem 

rozdzielacza do ostatniego czujnika w łańcuchu. Dodatkowy moduł 

magistrali Fieldbus jest konieczny tylko wtedy, gdy do rozwiązania 

diagnostycznego podłączonych jest już 16 czujników. Jednak 

w większości przypadków połączenie szeregowe obejmuje nie 

więcej niż sześć, osiem lub najwyżej dziesięć czujników, a wówczas 

istniejąca konfiguracja jest więcej niż wystarczająca. 
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Alternatywny model: IO-Link Safety 

Pełny zakres funkcji rozwiązania diagnostycznego jest dostępny 

dopiero w przypadku wykorzystania wszystkich elementów. IO-Link 

Safety to alternatywny model, który znajduje się obecnie w fazie 

opracowywania. Gwarantuje on wzajemną kompatybilność do 

poziomu samych czujników, dzięki czemu może współpracować na 

wszystkich poziomach z urządzeniami bezpieczeństwa różnych 

producentów. Dane są bezpiecznie przesyłane z czujnika do 

sterownika PLC, co otwiera nowe możliwości aplikacji. W przypadku 

zastosowania rozwiązania IO-Link Safety za przełączanie 

odpowiada sterownik PLC, przez co emulowane są drogie 

architektury bezpieczeństwa i powstają nowe wzajemne zależności 

między czujnikiem a sterownikami PLC (np. w razie wymiany). 

Ponadto model ten opiera się na połączeniach point-to-point, tj. 

w układzie gwiazdy, w instalacji polowej lub w szafie sterowniczej. 

Ostatecznie koszty instalacji i prac konstrukcyjnych okazują się 

znacznie wyższe niż w przypadku zastosowanie urządzenia SDD. 

Wynika to nie tylko z większych wymogów dotyczących 

okablowania, ale także konieczności zastosowania bezpiecznych 

sterowników PLC w celu oceny danych z czujników. 

W zależności od aplikacji głównym kryterium wyboru systemu 

będzie stosunek kosztów do korzyści. Obecnie rozwiązanie IO-Link 

Safety to wciąż wizja przyszłości. Tymczasem rozwiązanie 

diagnostyczne SDD może być wykorzystywane już dziś. 

 

Rozwiązanie Safety Device Diagnostics znacząco zmniejsza liczbę 

zgłoszeń serwisowych dzięki szczegółowej i bardziej wyczerpującej 

diagnostyce. Zarówno na miejscu, jak i w ramach zdalnego dostępu 

dostarczane są dokładne informacje. 
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Oprócz tego przemyślana jednokablowa konfiguracja przesuwa 

granice połączenia szeregowego: innowacyjne połączenie 

szeregowe czujników bezpieczeństwa i bezpośrednia ocena danych 

z czujnika nie tylko powodują znaczący wzrost dostępności, ale 

także dzięki modułowej koncepcji zapewniają rozwiązanie 

diagnostyczne adekwatne do potrzeb fabryki przyszłości. 

 
Znaki: 11 480 

 

 

 

Pilz GmbH & Co. KG 

Firma Pilz jest działającym w skali międzynarodowej dostawcą innowacyjnej 
technologii automatyzacji. Dostarcza rozwiązania zapewniające 
bezpieczeństwo ludzi, maszyn i środowiska. Siedziba główna firmy znajduje 
się w Ostfildern koło Stuttgartu. Zatrudnia obecnie około 2400 pracowników 
w 40 oddziałach i filiach na wszystkich kontynentach. 
 
Produkcja przedsiębiorstwa obejmuje: technologię czujników, elektroniczne 
przekaźniki monitorujące, przekaźniki bezpieczeństwa, konfigurowalne 
i programowalne systemy sterowania, rozwiązania do sterowaniem ruchem, 
systemy komunikacji przemysłowej, a także rozwiązania do wizualizacji 
i terminale operatorskie.  
 
Rozwiązania firmy Pilz znajdują zastosowanie we wszystkich dziedzinach 
inżynierii mechanicznej, w tym w branżach opakowań i motoryzacyjnej, 
a także technologii kolejowej, pras oraz energetyki wiatrowej. Rozwiązania te 
zapewniają bezpieczne funkcjonowanie systemów transportu bagażu na 
lotniskach oraz bezpieczne przejazdy kolejkami linowo-szynowymi lub 
górskimi. Zapewniają one także ochronę przeciwpożarową i dostawy energii 
w budynkach. 
 
Firma Pilz oferuje również szeroki zakres usług, w tym doradztwo w zakresie 
bezpieczeństwa maszyn, wdrożenia, a także szkolenia produktowe 
i seminaria dotyczące bezpieczeństwa maszyn.  
 
 
www.pilz.com 
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Firma Pilz w mediach społecznościowych: 

Na naszych profilach udostępniamy ogólne informacje 
o firmie Pilz i jej pracownikach, a także prezentujemy 
aktualności w obszarze technologii automatyzacji. 

 

www.pilz.com/facebook 

www.pilz.com/google+ 

www.pilz.com/twitter  

www.pilz.com/xing 

www.pilz.com/youtube 

www.pilz.com/linkedin  
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