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Komunikační jednotka IO-Link SFD-WL3

Komunikační jednotka SFD-WL3 (obr. 2) 
umožňuje editovat nastavení i sledovat funk-
čnost bezpečnostních světelných závěsů 
SF4D. Lze ji snadno připojit i ke stávajícím 
závěsům tohoto typu a prostřednictvím IO-
-Link získat přístup k procesním i servisním 
datům. Procesní data jsou:
– informace o zacloněných paprscích,
– informace o dopadajícím světle (stabilní či 

nestabilní),
– informace o okolním světle,
– informace o blokování vysílače nebo při-

jímače,
– informace o intenzitě dopadajícího světla 

(off, 1, 2, 3),
– výstupní informace o řízení OSSD,
– stav řízení komunikace,
– počet jednotek v sériovém zapojení.

Servisní data jsou:
– informace o hlavní jednotce bezpečnost-

ního závěsu,
– informace o komunikační jednotce SFD-

-WL3,
– intenzita dopadajícího světla jednotlivých 

paprsků (32 úrovní),
– chybové kódy.

Řídicí komunikační jednotka IO-Link

Řídicí jednotka IO-Link tvoří spojení mezi 
příslušnými senzory a komunikační páteří. 
Funguje jako rozbočovač, k němuž jsou pro-
střednictvím IO-Link připojeny různé senzo-
ry. IO-Link master pracuje s příslušnou ko-
munikační sběrnicí. K dispozici jsou komu-
nikačních jednotky IO-Link pro EtherNet/ 
/IP, EtherCAT a Profinet. Jednotky mají vždy 
osm portů IO-Link a čtyři digitální vstupy 

a montují se přímo na stroj, do provozního 
prostředí.

Výhody komunikace IO-Link

Již bylo uvedeno, že IO-Link umožňuje 
využívat funkce autodiagnostiky pro lepší de-
tekování závad a plánování servisu. Druhou 
hlavní výhodou je možnost nastavit snímače na 
dálku, bez nutnosti pobývat přímo v provoz-
ním prostředí. Při výměně snímače je možné 
nastavení snadno překopírovat ze starého sní-
mače do nového. Standardizované připojení 
kabely s konektory M12 navíc usnadňuje in-
stalaci a omezuje potřebné skladové zásoby.

[Panasonic Corporation: SelfMonitoring Sensors. 
Osaka, Japonsko, 2018, a další materiály Panasonic.]
(Obrázky: Panasonic)
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Obr. 1. PiiGAB 810 převádí sběrnici M-Bus na Ethernet

Převodníky a doplňky pro sběrnici M-Bus
jako transparentní brána pro čte-
ní dat ze sběrnice M-Bus pomo-
cí ethernetových protokolů TCP 
a UDP nebo pomocí virtuálního 
portu COM. Data lze potom číst 
vhodným programem (SCADA, 
databázové programy apod.), a to 
i v prostředí internetu. PiiGAB 
810 se vyrábí ve verzích pro 2, 5, 
20 nebo 60 zařízení M-Bus sla-
ve. K dispozici je volitelně i šif-
rování dat.

Převodník PiiGAB 810 je na-
pájen napětím 24 V DC/AC a je 
v provedení na lištu DIN.

PadPuls M1C: převodník 
pulzů (S0) na M-Bus

Velmi zajímavým doplňkem 
je převodník signálů z pulzních 
měřidel (např. výstup elektromě-

Sběrnice M-Bus (také Meter Bus) je určena 
především pro dálkový odečet hodnot z měřičů 
spotřeby. Běžně se používá u elektroměrů, mě-
řičů tepla, vodoměrů i plynoměrů. Komunikace 
probíhá způsobem master–slave. Na jeden seg-
ment sběrnice M-Bus lze připojit až 250 stanic, 
délka segmentu může být až 1 000 m. Způsob 
komunikace je zajímavý: master posílá dotazy 
změnou napětí, měřiče odpovídají změnou ode-
bíraného proudu.

Aby byla zajištěna návaznost na další ko-
munikační rozhraní (Ethernet, Modbus RTU 
i TCP, RS-232), používá se celá paleta pře-
vodníků, které nabízí společnost Papouch 
store, s. r. o.

PiiGAB 810: převodník M-Bus na 
Ethernet

Převodník PiiGAB 810 (obr. 1) umožňu-
je na dálku číst data ze zařízení s rozhraním 
M-Bus prostřednictvím Ethernetu. Chová se 
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ru S0) na M-Bus (obr. 2). Umožňuje připo-
jit na sběrnici M-Bus zařízení, která ji běž-
ně nemají.

Převodník PadPuls M1C tak představu-
je jednoduché řešení pro modernizaci stá-
vajících instalací měřidel energií, jako jsou 
elektroměry, plynoměry nebo měřiče spotře-
by vody, tepla či oleje. Konfiguračním pro-
gramem se nastaví hodnota jednoho pulzu 
i jednotka, např. watthodina, kilowatthodi-
na, megawatthodina, kilojoule, metr krych-
lový, litr apod.

Převodníky M1C jsou napájeny stejně jako 
ostatní zařízení ze sběrnice M-Bus, navíc ob-
sahují baterii, která zajistí správné počítání 
pulzů i při výpadku napájení.

Převodníky jsou k dispozici ve variantě 
s jedním vstupem (označení PadPuls M1C), 
dvěma či čtyřmi vstupy (M2C, M4C). Jsou 
v provedení na lištu DIN.

ku PiiGAB 810. Data může přenášet trans-
parentně, ale navíc umí pracovat i se sběr-
nicí Modbus, kterou některé měřiče energií 
také používají.

Možné jsou dva způsoby práce:
– Data ze sběrnice M-Bus jsou uložena do 

registrů, odkud je možné je číst protoko-
lem Modbus TPC. Ten je rozšířenější než 

M-Bus a pro mnoho pro-
gramů i zařízení použi-
telnější.
– Měřiče s rozhraním 

Modbus RTU mohou 
být připojeny do pře-
vodníku PiiGAB 900S 
prostřednictvím sběr-
nice RS-485 a vytvá-
řet tak s měřiči M-Bus 
jeden systém.
PiiGAB 900S se vy-

rábí ve variantách pro 5, 
20, 60 nebo až 120 zaří-
zení M-Bus a je v prove-
dení na lištu DIN.

Na webu www.pa-
pouch.com jsou i další za-
jímavá zařízení pro sběr-
nici M-Bus, např. pře-

vodník signálů 4 až 20 mA nebo převodníky 
M-Bus na RS-232 a USB.

Všechny uvedené produkty je možné za-
půjčit k vyzkoušení a technici společnosti Pa-
pouch rádi poradí s jejich aplikací.

(Papouch s. r. o.)

Obr. 2. Převodník PadPuls M1C umožňuje při-
pojit zařízení s pulzním výstupem S0 na M-Bus

Obr. 3. Konfigurační program pro PiiGAB 900S
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Na webových stránkách www.automa.cz lze časopis 
prolistovat i prohledat fulltextovým vyhledávačem.

PiiGAB 900S: převodník M-Bus na 
Ethernet, RS-485 nebo Modbus 
s konverzí dat

Převodník PiiGAB 900S je dalším vý-
vojovým krokem již uvedeného převodní-


