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31System RIO  
w sterownikach PLC 
firmy Schleicher Electronic 

Kontynuując prezentację produktów 
firmy Schleicher Electronic, 
chcielibyśmy przedstawić system  
RIO – Remote Input Output. 

Istotą tego systemu jest połączenie ste-
rownika z modułami za pomocą spe-

cjalnych zacisków. Praca bez konieczno-
ści podłączenia do dużej jednostki steru-
jącej, znacznie redukuje koszty aplikacji. 
Niewielkie wymiary również nie są bez 
znaczenia. Poniżej przedstawimy zalety 
systemu RIO :
l łatwy montaż na szynie DIN;
l  szybkość, niezawodność, odporność na 

wibracje;
l  przesuwane zaciski zasilania i transmi-

sji danych;
l  moduły cyfrowe z możliwością we/wy 

w zależności od potrzeb;
l  do 16 kanałów w 69 mm module;
l  do 8 modułów na jednej szynie;
l  diody LED sygnalizujące napięcie 

i transmisję danych;
l dwa interfejsy do programowania;
l RS232 do diagnostyki;
l  napięcie zasilające może być zapętlone 

lub dostarczone indywidualnie;
l  przejrzyste oznakowanie wejść i wyjść;
l  możliwość podłączenia dodatkowych 

modułów.
Do najważniejszych elementów, oprócz 

sterownika PLC serii microLine, opisy-
wanego w poprzednim artykule, należą 
moduły komunikacyjne, funkcyjne oraz 
wejść i wyjść. 

Moduły komunikacyjne systemu 
RIO umożliwiają korzystanie z takich 
interfejsów, jak: Profibus-DP, Inter-

bus, DeviceNet oraz CANopen. Umoż-
liwiają podłączenie do 8 innych mo-
dułów. Dostępne w dwóch wersjach 
– tańszej EC oraz droższej BC, która po-
siada wyświetlacz, klawiaturę i funkcje  
diagnostyczne.

Moduły rozszerzeń systemu RIO  
możemy podzielić na analogowe oraz 
wyjściowe typu we/wy i funkcyjne, takie 
jak temperaturowe, licznikowe, do kon-
troli ruchu w danej osi. Wszystkie są pa-
rametryzowane przez sterownik PLC, za 
pomocą modułów komunikacyjnych.

Podsumowując system RIO firmy 
Schleicher, chcielibyśmy polecić klien-
tom, którzy szukają niezawodnych roz-
wiązań, opartych na wiedzy i doświad-
czeniu producenta.

Serdecznie zapraszamy Państwa na na-
sze stoisko na Międzynarodowych Tar-
gach Robotyki, Automatyki i Aparatury 
Kontrolno-Pomiarowej AUTOMA, któ-
re odbędą się w dniach 19–21 maja br. 
w Poznaniu.
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