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1. Definição da topologia e família de hardware a ser usado no projeto
A definição da topologia e arquitetura de hardware a ser usada se dá basicamente pelo número de
remotas e os pontos de entradas e saídas que deverão conter em cada uma delas, sejam elas digitais e
analógicas para o processo ou de segurança.
Atualmente existem as famílias INLINE e AXIOLINE para controladores, remotas e IOs de processo e
segurança. A seguir vamos ver alguns exemplos de topologias usadas e os respectivos cartões
recomendados em cada caso.
EXEMPLO 1:
Controlador ILC 131 ETH com 16DI, 16DO, 16DIsafe, 8DOsafe

EXEMPLO 2:
Controlador ILC 131 ETH com 16DI, 16DO, 32DIsafe, 16DOsafe
Remota 1 com 8DI, 8DO, 32DIsafe

Os controladores ILC 131 ETH não tem a capacidade de abrir rede INTERBUS para remotas distantes, a
única alternativa é através do derivador FIELDLIINE com limitação de 20m de distância ou usando outros
controladores em rede MODBUS TPC/IP, porém com uma limitação de no máximo 7 escravos.
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EXEMPLO 3:
Controlador ILC 151 ETH com 32DI, 32DO, 32DIsafe, 16DOsafe
Remota 1 com 8DI, 8DO, 32DIsafe
Remota 2 com 8DI, 8DO, 32DIsafe, 8DOsafe

Os controladores ILC 151, 171 e 191 ETH possuem a capacidade de abrir rede INTERBUS para remotas
de uma distancia de até 400m, dando flexibilidade a arquitetura, podendo ser em linha ou estrela. Além
disso, esses controladores também podem ser escravos PROFINET ou mestre/escravos MODBUS TPC/IP,
dando assim ainda mais flexibilidade de protocolos de redes e comunicação entre dispositivos.
Além dos controladores e os módulos de segurança, geralmente uma arquitetura usada no projeto
pode envolver de entradas e saídas digitais e analógicas de processo, além de cartões e comunicação
RS485 e tudo isso distribuído em diversas estações.
A seguir será apresentada uma planilha resumo de todos os principais módulos a serem usados em
arquiteturas convencionais.
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Controladores
IOS ONBOARD
Nº Cartões no BUS LOCAL
Mestre INTERBUS

ILC 131 ETH

ILC 151 ETH

ILC 171 ETH 2TX

2700973

2700974

2700975

ILC 191 ETH 2TX
2700976

8DI / 4DO

8DI / 4DO

8DI / 4DO

8DI / 4DO

63

63

63

63

Sim

Sim

Sim

Sim

Portas INTERBUS

0

0

0

0

Nº Derivadores INTERBUS

0

3

3

3

Nº Remotas INTERBUS

0

32

32

32

Nº Cartões de Comunicação

8

16

24

24

1

1

2

2

Mestre MODBUS TCP/IP

Portas Ethernet

Sim

Sim

Sim

Sim

Escravo MODBUS TCP/IP

Sim

Sim

Sim

Sim

8

8

16

16

Não

Não

Não

Não

Nº Escravos MODBUS TCP/IP
Mestre PROFINET
Nº Escravos PROFINET

-

-

-

-

Sim

Sim

Sim

Sim

Programação - PC WORX

EXPRESS

EXPRESS

EXPRESS

EXPRESS

Nº Conexões Webserver

4

4

4

4

1,7ms

1,5ms

1,5ms

1,3ms

Escravo PROFINET

Process. 1Kbit de instrução mista
Memória de programa

192 kByte

256 kByte

512 kByte

1 MByte

Memória de dados

192 kByte

256 kByte

512 kByte

1 MByte

Memória retentiva

8 kByte

8 kByte

48 kByte

48 kByte

PROTOCOLOS
REMOTAS
INLINE

IBS IL 24 BK-T/U-PAC

IL PN BK DI8 DO4 2TX-PAC

IL PB BK DI8 DO4/EF-PAC

IL EIP BK DI8 DO4 2TX-PAC

IL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC

2861580

2703994

2692322

2897758

2703981

IOS ONBOARD

-

8DI / 4DO

8DI / 4DO

8DI / 4DO

8DI / 4DO

COMUNICAÇÃO

1x IN / OUT

2x RJ45

1x D-SUB-9

2x RJ45

2x RJ45

CARTÕES INLINE
8DI

IB IL 24 DI 8/HD-ECO

2702792

4AI - I

IB IL AI 4/I/4-20-ECO

2702495

4DO

IB IL 24 DO 4/EF-ECO

2702825

4AI - U

IB IL AI 4/U/0-10-ECO

2702496
2702497

8DO

IB IL 24 DO 8/HD-ECO

2702793

4AO - I

IB IL AO 4/I/4-20-ECO

SAFE-2-ECO

IB IL SAFE 2-ECO

2702446

4AO - U

IB IL AO 4/U/0-10-ECO

2702498

PWR-IN

IB IL 24 PWR IN-PAC

2861331

4RTD - PT100

IB IL RTD 4/PT100-ECO

2702499

DERIVADOR INTERBUS

IBS IL 24 RB-T-PAC

2861441

4RTD - PT1000

IB IL RTD 4/PT1000-ECO

2702501

EXTENSOR FIELDLINE

IB IL 24 FLM-PAC

2736903

4UTH - J

IB IL UTH 4/J-ECO

2702502

ACOPLADOR FIELDLINE

IB IL 24 LSKIP-PAC

2897457

4UTH - K

IB IL UTH 4/K-ECO

2702503

RS485

IB IL RS 485-ECO

2702141

4UTH - L

B IL UTH 4/L-ECO

2702504
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1. Softwares e drives necessários para a integração dos sistemas
Todos os softwares e drives necessários para a integração do sistema de segurança ao controle
processo são encontrados no site da Phoenix Contact – www.phoenixcontact.com.br e estão disponível para
download de forma gratuita.
a. SBT_V3_PLC_Integration_Packages
O drive com o pacote de integração da tecnologia SafetyBridge a controladores da Phoenix Contact,
Rockwell, Siemens, Schneider e demais controladores baseados em Codesys, deve ser instalado no
mesmo PC onde será instalado os demais softwares.

b. SAFECONF
O software SAFECONF será usado para a parametrização dos cartões de segurança e elaboração das
lógicas de segurança.

c. PCWORX EXPRESS
O software PCWORX EXPRESS será usado para a parametrização da rede e controlador, cartões e
remotas I/O, bem como a integração das lógicas de seguranças as lógicas de processo.
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2. Parametrizações no SAFECONF
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As saídas que serão usadas devem
ser configuradas como ‘used’
‘single-channel’ para controlar o
canal de saída individualmente.
‘double-channel’ para controlar as
saídas de forma de duplo canal.
‘Test impulses’ mesmo sendo
desativada a saída manterá seu
teste de segurança, dando pulsos
temporários a zero de 10ms.
Quando essas saídas forem ligadas a
entradas seguras de dispositivos
eletrônicos, é necessário o uso de
um filtro intermediário, para
eliminar esses pulsos.
Uma opção disponível para ‘Export’
uma parametrização feita e que
pode ser ‘Import’ para os demais
cartões.

Configuração da tolerância do delay
de resposta entre os cartões.
OBS: Recomendável no Max. 500ms
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Utilização das variáveis ‘External signals’ e bloco ‘EM_OUT’ para integrar a lógica de PROCESSO com
a lógica de SEGURANÇA.

Compilação da lógica e geração do ‘arquivo.BIN’.

Destino do ‘arquivo.BIN’ gerado - C:\Users\Public\Documents\SAFECONF\Projects
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4. Atribuindo IP a CPU a ser usada no projeto
É recomendado a utilização do software IPAssign, gratuito e disponível para download no site da
Phoenix Contact.

Desplugue e replugue a alimentação do controlador:

Selecione o dispositivo, conferindo o MAC ADDRESS, se é o do respectivo hardware:
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Defina o endereço IP desejado e a máscara de rede:

Aguarde um pouco a contagem:

Caso o IP não for associado automaticamente, desplugue e replugue a alimentação do controlador:
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Processo concluído quando aparecer essa tela!

5. Posicionamento dos dip switches nos módulos de segurança
O posicionamento dos dip switches são importantes e essenciais para o funcionamento correto do
sistema. No módulo LPSDO é definido apenas o número da Ilha, já nos módulos PSDI e PSDO são
definidos o seu próprio endereço e a qual ilha os mesmos pertencem.
Uma dica é sempre seguir a orientação de posicionamento do próprio software SAFECONF:
Dip 0 a 4 – Endereço do satélite(módulo);
Dip 5 a 9 – Endereço da Ilha que o mesmo pertence;
Dip 10 – ON – Modos Safetybridege, OFF – Modo Profisafe;
Dip 11 – ON – Velocidade 500KBps , OFF – Velocidade 2MBps;
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6. Compilação e habilitação para uso de bibliotecas
Com orientado anteriormente a instalação da biblioteca Safetybridge V3 Technology é necessária,
assim como quaisquer outras. Normalmente se usam também nos projetos, comunicação do tipo
Modbus RTU ou TCP/IP, por isso o procedimento de compilação e habilitação para uso desta também
será mostrado.
Após o download e instalação, as mesmas estarão localizadas no caminho indicado abaixo:

As bibliotecas deverão ser abertas e compiladas no PCWORX Full, mesmo que o seja versão demo.
ESSA TAREFA SERÁ NECESSÁRIA SOMENTE UMA VEZ, OU TODA VEZ QUE QUE O PROGRAMA FOR
USADA/ABERTO EM UM PC DIFERENTE.
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7. Parametrizações no PCWORX
De forma resumida será apresentados as principais parametrizações serem configuradas no
PCWORX, para maiores detalhes, favor consultar a apostila de treinamento PCWORX fornecida
juntamente com este material.

17

Área de Trabalho:
As designações e janelas que são mostrados como padrão são similares às principais funções
do PC WORX. Isto aplica-se às três áreas de trabalho principais. A barra de menus garante rápida
transição entre as diferentes áreas.

IEC Programming Workspace:
Programação baseada em IEC (programs, function blocks and functions) para a criação de
hardware e tarefas do PLC, declarando tipos de dados definidos pelo usuário, integrando bibliotecas
e outras funções relacionadas com software.
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Bus Configuration Workspace:
Criação dos sistemas de rede suportados pelo controlador (INTERBUS e PROFINET), a edição
dos dispositivos utilizados e de gerenciamento de dados do dispositivo geral.

Process Data Workspace:
Neste ambiente é efetuada a associação das interfaces de entrada e saída dos cartões adicionados
à controladora com variáveis dos programas e módulos das respectivas bibliotecas.
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No Bus Configuration Workspace, clique no projeto na raiz e defina o intervalo dos endereços de
rede TCP-IP, máscara de rede, e gateway, se aplicável:

Clique na controladora e insira o MAC ADDRESS, endereço IP desejado e máscara de rede.
PCWorx define por padrão o endereço IP 192.168.XXX.XXX e máscara de rede 255.255.255.0:
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8. Usando programa exemplo
O programa exemplo fornecido, está no formato zipado de forma que o mesmo seja descompactado
no PC a ser usado.

Após sua descompactação, o próximo passo é remover as bibliotecas antigas e importar as bibliotecas
novas compiladas no PC atual.

O programa exemplo contém a programação para duas ilhas de LPSDO Safetybridge e comunicação
Modbus TCP/IP onde o controlador ILC é admitido como escravo.

21

Bloco operador principal Safetybridge:
Ativa_Operador – Variável para ativar o bloco;
N_da_Ilha – Número da Ilha;
Arquivo_BIN – Nome do arquivo a ser carregado ao módulo LPSDO da ilha correspondente;
Aceita_Logica_Diferente – Aceita o download da nova lógica detectada;
Reboot_dos_Modulos – Variável que realiza um reset em todos os módulos da ilha correspondente;
Logica_Diferente – Apresenta o status de que foi detectada uma lógica diferente na raiz da CPU em
relação a que está rodando no módulo LPSDO da ilha correspondente;
Status_Download – Apresenta o status do processo de download da nova lógica;
Diag_Code_Erro – Código para diagnóstico de erro;
Diag_Code_Add_Erro – Código adicional para diagnóstico de erro;

Arquivo BIN gerado após a compilação da lógica feita no SAFECONF.

FTP://192.168.0.5 – Acesse o CLP via FTP e cole na raiz o arquivo BIN.
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Variáveis com o status das entradas de cada módulo de segurança da ilha correspondente;

Variáveis com o status das saídas de cada módulo de segurança da ilha correspondente;

Variáveis externas de entradas para integração da lógica processo com a lógica de segurança usada
no SAFECONF.
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Variáveis externas de saída sinalização ou monitoramento de algumas lógicas de segurança usadas
no SAFECONF.

A associação das variáveis ARRAY de entradas e saídas seguras devem ser feitas no Process Data
Workspace, conforme demonstrado abaixo:
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