
Guia de Configuração 
CLP CompactLogix e Remota IO 

com Cartão de Segurança SAFE 2 ECO  



• O Cartão de segurança SAFE 2 ECO tem funcionalidade equivalente ao relé de 
segurança,  porém ele pode ser acoplado diretamente ao barramento Interbus. 



• Pode ser usado com sensores eletrônicos de segurança ou até mesmo com 
sensores de contato mecânico, como botão de emergência e porta de segurança.    



• Não requer programação. Quando os sensores monitorados estiverem em 
condição segura, o módulo libera alimentação ao cartões subsequentes com as 
saídas digitais que alimentam e controlam os contatores de potência. 



• O cartão SAFE 2 ECO, possui 4 bits que indicam os respectivos status do sistema. 

Status do Sensor 1 de Segurança 
Status da Alimentação do barramento 

 Lógico INTERBUS 

Status do Sensor 2 de Segurança 
Requisita Reset 
Status da Alimentação do barramento  
de IOs INTERBUS 



Configuração do IP da REMOTA via software IP Assignment Tool  



Configuração do IP da REMOTA via software IP Assignment Tool  



Configuração do IP da REMOTA via software IP Assignment Tool  



O RSLinx identifica os dispositivos na rede e mostra seus status. 



O RSLinx identifica os dispositivos na rede e mostra seus status. 



O RSLinx identifica os dispositivos na rede e mostra seus status. 



Leitura de parâmetros e configurações da REMOTA via browser 



Configurações de parâmetros da REMOTA via browser 

Para desabilitar a função BootP 
 e mantém o IP estático 

private 



Configurações de parâmetros da REMOTA via browser 

O modo Plug&Play deve estar ATIVO 

somente na configuração inicial para a 

identificação automática de todos os 

cartões de IO acoplado no barramento. 

 

Posteriormente este modo deve ser 

desativado para que o CLP mestre consiga 

ler e escrever nos IO. 

private 



Configurações de parâmetros da REMOTA via browser 

4 DO onboard na cabeça de rede 

8 DI onboard na cabeça de rede 

Cartão SAFE 2 ECO com  4 Bit de Status 

Cartão de 4 DO 

Tamanho de memória a ser reservada 
para a REMOTA no RS Logix5000. 

 
4 Bytes = 2 Words 
2 Bytes = 1 Words  



Iniciar o projeto no RS Logix5000 



Iniciar o projeto no RS Logix5000 

Selecionar o modelo da CPU 
e versão de firmware 

Local onde será salvo o projeto 



Iniciar o projeto no RS Logix5000 



Existem duas formas de adicionar a REMOTA a arquitetura do projeto 
 IL EIP BK DI8 DO4 2TX-PAC 

Adicionar um hardware como 
módulo ethernet genérico  

Adicionar um hardware 
através do seu arquivo EDS 



Existem duas formas de adicionar a REMOTA a arquitetura do projeto 
 IL EIP BK DI8 DO4 2TX-PAC 

Adicionar um hardware como 
módulo ethernet genérico  



Adicionar a REMOTA como módulo ethernet genérico 



Adicionar a REMOTA como módulo ethernet genérico 



Digite no campo de busca 
Generic 

Adicionar a REMOTA como módulo ethernet genérico 



Reserva de memória necessária para dados 
de entrada e saída. 

 
Configurar conforme visualizado  

na pagina web da REMOTA. 
 

OBS. pagina web está em bytes e nas 
configurações do módulo está em INT 

Adicionar a REMOTA como módulo ethernet genérico 



Adicionar a REMOTA como módulo ethernet genérico 



Existem duas formas de adicionar a REMOTA a arquitetura do projeto 
 IL EIP BK DI8 DO4 2TX-PAC 

Adicionar um hardware 
através do seu arquivo EDS 



Baixar o arquivo EDS da REMOTA para ser importado no RSLogix5000 



Instalar o EDS do hardware IL EIP BK DI8 DO4 2TX-PAC 



Instalar o EDS do hardware IL EIP BK DI8 DO4 2TX-PAC 



Instalar o EDS do hardware IL EIP BK DI8 DO4 2TX-PAC 



Instalar o EDS do hardware IL EIP BK DI8 DO4 2TX-PAC 



Adicionar a REMOTA IL EIP BK DI8 DO4 2TX-PAC a arquitetura do projeto 

Desmarque o checkbox e role a 
lista de fabricantes até encontrar 

Phoenix Contact 



Adicionar a REMOTA IL EIP BK DI8 DO4 2TX-PAC a arquitetura do projeto 



Download das configurações para o CLP e status de configuração OK 



Tags criadas e relacionadas aos IOs da REMOTA 



Programa Main - Tags x IOs físicos no hardware. 
 
• Entrada de controle de processo Liga_Desliga_Motor em FALSE; 

• Consequentemente Ctrl_K1, Ctrl_K2 e Status_MOTOR também estão em FALSE; 



Programa Main - Tags x IOs físicos no hardware. 
 
• Entrada de controle de processo Liga_Desliga_Motor em TRUE, consequentemente Ctrl_K1, Ctrl_K2 também; 

• Status_MOTOR esta em FALSE, pois o sensor de segurança 1 está acionados, conforme Status_Sensor_Safety_1 ; 



Programa Main - Tags x IOs físicos no hardware. 
 
•  Status_MOTOR esta em FALSE, pois modulo safety aguarda comando de reset; 



Programa Main - Tags x IOs físicos no hardware. 
 
•  Status_MOTOR esta em TRUE, pois o sistema está em modo seguro. Sensores, contatores e reset monitorados 

estão OK. 



Pronto!!! 
Agora é possível integrar o processo e segurança de uma 

forma fácil e comercialmente competitiva... 



www.phoenixcontact.com.br 
 

http://www.phoenixcontact.com.br/

