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Soluções modulares de diagnóstico para a fábrica do futuro 

 

Diagnósticos inteligentes a qualquer hora e em 
qualquer lugar 
 

Ostfildern, abril de 2018 – É possível aumentar a produtividade 

significativamente com os processos de produção inteligentes 

nos quais tudo é conectado entre si. Para isso, no entanto, 

vários dados precisam estar disponíveis. As inovadoras 

soluções de diagnóstico precisam ser escaláveis de modo 

flexível e equipáveis para atender às demandas da fábrica 

inteligente. 

 

Para garantir a segurança funcional (Safety), é preciso, por 

exemplo, que as instalações parem imediatamente quando uma 

porta de proteção é aberta em uma área perigosa. O estado dessas 

portas é registrado pelos sensores de segurança que 

frequentemente são ligados em série conforme o seguinte 

procedimento padrão: as saídas OSSD (Output Switching Signalling 

Device) de um sensor são conectadas às saídas do sensor 

seguinte. Para descobrir o sensor acionado, até agora era preciso 

cabear individualmente todos os sensores em uma topologia de 

rede estrela, o que é demorado e custoso. Além disso, era possível 

transferir apenas 1 bit, ou seja, a informação revelando se um 

sensor identificou o atuador ou não. 

Com uma solução de diagnóstico como o Safety Device 

Diagnostics da fabricante de automação Pilz, agora é possível tanto 

consultar as informações do estado dos aparelhos de segurança 

quanto ler seus parâmetros de configuração e visualizar as ações. 

E a consequência são instalações mais disponíveis. 
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Ligação em série: novidade também para o cabeamento em 

linha 

Com a solução de diagnóstico formada por um módulo de 

barramento de campo, um distribuidor e um sistema de sensores 

seguro, o reconhecido princípio da ligação em série agora também 

pode ser implementado, pela primeira vez, em um econômico 

cabeamento em linha com aparelhos de segurança de diferentes 

fabricantes. Ademais, se os sensores do sistema também forem 

utilizados, o sistema se tornará compatível com as funções de 

diagnóstico que podem ser ativadas opcionalmente para os 

processos conforme a necessidade. Isso proporciona uma grande 

flexibilidade aos operadores das instalações. Um cabo padrão é 

suficiente para conectar os sensores. Além disso, conforme o 

cenário de aplicação, é possível adquirir auxiliares de cabeamento 

do grau de proteção IP67 ou IP20 que oferecem as soluções ideais 

para a instalação em campo e no armário de distribuição. 

 

Sensores inteligentes que oferecem maior abrangência 

funcional 

Como, neste caso, as informações de diagnóstico podem ser 

registradas com até 300 bytes, uma mudança em relação ao 1 bit 

anterior, é possível realizar funções que, até o momento, só haviam 

sido assumidas por sensores muito complexos ou por comandos de 

memória programável. Exemplos disso são os números de série 

isolados, o nível da versão, os estados atuais e de erro anteriores. 

Agora, esses e outros dados e informações são encontrados no 

sensor, que oferece como opção o necessário para os usuários. Os 

usuários poderiam escolher entre uma chave altamente codificada 

e uma chave codificada utilizando as informações de diagnóstico. 
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Ambas opções oferecem uma ótima proteção contra manipulações: 

se for escolhida a altamente codificada, a proteção será 

implementada na chave de forma fixa e imutável. No entanto, os 

usuários também podem consultar na memória apenas alguns 

dados da chave codificada e, a partir dali, “criar a chave altamente 

codificada” de modo flexível. 

 

Monitoramento do estado no local e pela Internet 

Lá é possível acessar e editar os dados por Modbus ou Profibus e, 

futuramente, também pela Profinet ou pela Ethernet/pelo IP. Em 

seguida, os dados são exibidos com clareza na tela do módulo de 

barramento de campo, no monitor de um CLP ou – pelo servidor da 

web – na tela de um computador. Em outras palavras: você tem à 

disposição tanto a opção de operar a máquina quanto a opção do 

acesso remoto. 

A solução de diagnóstico foi projetada para conectar até dezesseis 

sensores de segurança e a arquitetura do circuito de segurança 

não faz nenhuma diferença. Portanto, é possível utilizar uma 

interface de diagnóstico para os sensores de segurança, por 

exemplo, para os lados direito e esquerdo da máquina, e processá-

los separadamente com um aparelho de avaliação de segurança. 

Assim, todos os sensores podem ser administrados centralmente 

por um mastergate do sistema de diagnóstico, facilitando 

significativamente o monitoramento de vários aparelhos de 

segurança. Dependendo da forma que a estrutura da rede foi 

realizada, o mastergate pode ser integrado pelo DHCP (Dynamic 

Host Configuration Protocol) ou por um endereço IP definido 

previamente. Isso proporciona aos usuários um alto nível de 

liberdade no que diz respeito à conexão em rede das suas 

aplicações existentes. 
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Solução de cabeamento também para as aplicações maiores 

Quais informações de diagnóstico podem ser registradas? 

Primeiramente, o estado dos sensores de segurança e a situação 

das suas entradas e saídas. Além disso, é possível ler advertências 

relacionadas à sobretensão e à subtensão, que podem ocorrer 

principalmente nos cabos mais longos caso a medição não tenha 

sido realizada com cuidado anteriormente. Isso porque, diferente 

dos outros sistemas, a inovadora solução de diagnóstico é capaz 

de cobrir ao todo 900 m, permitindo, pela primeira vez, conectar 

grandes depósitos com prateleiras altas, aplicações na logística 

interna ou instalações amplas da indústria do aço com uma única 

solução de cabeamento. 

 

Identificação exata dos erros 

Também é possível acessar as propriedades dos aparelhos – como 

os números de peça, da versão do produto e de série – ou atribuir 

identificações aos meios operacionais para facilitar sua troca no 

caso de erros. Além disso, com essas informações, podemos 

determinar rapidamente onde está o sensor de segurança 

defeituoso até em instalações complexas. Ademais, o módulo do 

barramento de campo da solução de diagnóstico documenta 

autonomamente todas as alterações do estado após uma 

restauração da tensão, possibilitando a identificação exata dos 

erros, diferentemente do que acontece com os LEDs dos sensores 

de segurança. Isso é importante porque podem ocorrer outros erros 

durante os trabalhos de reparo (como desligar os conectores), o 

que pode fazer com que o erro anterior não seja mais identificado. 

Resumindo: a solução de diagnóstico garante que as instalações 

possam ser recolocadas em funcionamento rapidamente. 
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Além disso, é possível controlar as luzes de advertência 

diretamente em um armário de distribuição quando um sensor de 

segurança abre uma porta de proteção. Esse método ainda é muito 

difundido na automação segura. Como o módulo de barramento de 

campo da solução de diagnóstico é compatível com o controle 

direto de até seis luzes, reduzimos o esforço com a engenharia e a 

programação da visualização. Isso significa que os operadores das 

instalações se beneficiam com o cabeamento simples no campo e 

conseguem saber com precisão qual é a porta em questão. 

 

Agora, o bloqueio pode ser realizado individualmente 

Em combinação com o sistema de porta de proteção PSENmlock, 

pela primeira vez é possível controlar as portas de proteção 

individualmente com a solução de diagnóstico, apesar da solução 

ampla de cabo único. Quando forem realizados serviços de 

manutenção ou uma troca de ferramenta na instalação, por 

exemplo, será possível definir quem tem o direito de acesso e quais 

portas podem ser abertas após o desligamento: sem o Safety 

Device Diagnostics, todas elas se abririam. Assim, assegura-se que 

apenas a equipe qualificada e autorizada acesse a instalação, 

evitando tentativas de manipulação e roubos de dados no local.  

 

A documentação das alterações reduz os tempos de parada 

Como é possível registrar, no local ou por acesso remoto, diversos 

dados de diagnóstico com a solução de diagnóstico, ela também 

pode ser implementada para uma manutenção prospectiva, cada 

vez mais valorizada na Indústria 4.0. Ela é válida não apenas para 

a troca oportuna de peças desgastadas, mas também para a 

manutenção da segurança operacional. Por exemplo, se um 

operador notificasse um problema anos mais tarde, até agora a 
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fabricante não conseguia determinar o que possivelmente tinha 

sido alterado na máquina durante o período. Graças aos dados 

armazenados na solução de diagnóstico, agora é possível, com um 

clique do mouse, comparar o estado anterior com o atual sem 

requerer hardwares adicionais além dos necessários no nível de 

comando. Isso também contribui para reduzir os tempos de parada. 

 

A solução de diagnóstico é compatível com a abordagem 

modular 

Outro exemplo dos cenários da Indústria 4.0 são as soluções 

inteligentes para a segurança funcional das instalações modulares. 

Com o cabeamento em linha da solução de diagnóstico, os 

construtores de máquinas conseguem adicionar outro módulo de 

forma comparativamente mais simples. Caso um cliente queira, por 

exemplo, não apenas produzir os seus produtos, mas também 

envolvê-los em uma película e embalá-los, não será necessário 

fazer um novo cabeamento nem alterar o armário de distribuição, 

as plantas da construção nem utilizar aparelhos de segurança 

adicionais. Além do circuito, será preciso apenas instalar os 

sensores de segurança por módulo para as portas de proteção 

direita e esquerda e conectá-los ao último sensor da linha através 

de outro distribuidor. Somente será preciso utilizar outro módulo de 

barramento de campo quando 16 sensores forem conectados à 

solução de diagnóstico. Normalmente, não são utilizados mais que 

seis, oito ou, no máximo, dez sensores em linha, tornando essa 

abrangência mais do que suficiente. 

 

IO-Link Safety como alternativa? 

A abrangência funcional completa da solução de diagnóstico só 

estará disponível quando todos os componentes forem utilizados. 
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Atualmente, um procedimento alternativo foi desenvolvido com a 

IO-Link Safety. Ela garante a interoperabilidade até os sensores, 

funcionando também em todos os níveis com aparelhos de 

segurança de diversas fabricantes. Os dados são transferidos com 

segurança do sensor para o CLP, o que resulta em novas 

possibilidades de aplicação. Com a IO-Link Safety, o CLP é 

comutado, não o sensor, excluindo as dispendiosas arquiteturas de 

segurança e levantando novas dependências entre o sensor e os 

CLPs, por exemplo, no caso de uma troca. Além disso, esse 

procedimento baseia-se nas conexões ponto a ponto, ou seja, em 

na topologia de rede estrela no campo ou no armário de 

distribuição. Concluindo, tanto os custos com a instalação quanto 

os custos com a engenharia são significativamente maiores do que 

aqueles da solução de diagnóstico, pois, além do aumento dos 

gastos com cabeamento, também são necessários CLPs seguros 

para avaliar os dados dos sensores. 

Não é preciso ser um vidente para prever que, mais cedo ou mais 

tarde, haverá dois sistemas de diagnóstico. A relação custo-

benefício decidirá qual sistema será usado conforme a aplicação. 

Atualmente, no entanto, a IO-Link Safety ainda é o sonho do futuro. 

Por outro lado, a solução de diagnóstico já pode ser utilizada hoje. 

 

Uma solução de diagnóstico como o Safety Device Diagnostics 

diminui significativamente as medidas de manutenção graças a um 

diagnóstico detalhado e exato. As informações podem ser 

visualizadas com completude tanto no local quanto por acesso 

remoto. 

Além disso, a inteligente solução de cabeamento aumenta as 

fronteiras da ligação em série: a inovadora ligação em série dos 

sensores de segurança e a avaliação direta dos dados do sensor 
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oferecem, além de uma disponibilidade significativamente maior, 

uma solução de diagnóstico adequada para a fábrica do futuro 

graças à sua abordagem modular. 

 
Caracteres: 11.179 
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Grupo Pilz 

O Grupo Pilz é uma fornecedora global de produtos, sistemas e serviços 
para a tecnologia de automação. A empresa familiar com sede em 
Ostfildern emprega cerca de 2.400 funcionários. Com 42 subsidiárias e 
filiais, a Pilz fornece segurança para pessoas, máquinas e meio ambiente 
no mundo inteiro. A líder em tecnologia oferece soluções de automação 
completas que envolvem sistemas de sensores e tecnologias de controle e 
de acionamento, inclusive sistemas para a comunicação industrial, o 
diagnóstico e a visualização. Uma oferta de serviços internacionais com 
consultoria, engenharia e treinamentos completa o portfólio. As soluções 
da Pilz vão além das aplicações em máquinas e instalações e estendem-
se a inúmeros setores como os de energia eólica, tecnologia ferroviária ou 
robótica. 

 
www.pilz.com 
 
 
Contato para jornalistas: 
 

Martin Kurth 
Imprensa empresarial e 
especializada 
Tel.: +49 711 3409-158 
m.kurth@pilz.de 

Sabine Karrer 
Imprensa especializada e 
empresarial 
Tel.: +49 711 3409-7009 
s.skaletz-karrer@pilz.de 

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

 


