
Kahdennettu Hot-Standby CPU varmistaa 
häiriöttömän toiminnan

Redundanttiset 
automaatio- 
ratkaisut



Infrastruktuurien operointi 
häiriöittä Saia PCD:n avulla
Redundanttiset Saia PCD3 CPU:t varmistavat häiriöttömän automaation toiminnan 
esim. liikenteenohjauksessa, vedenkäsittelyssä ja -jakelussa, kaukolämpö- ja  
jäähdytyslaitoksissa sekä konesaleissa.

Mallisovelluksia

Li
ik

en
ne

Ve
de

nk
äs

itt
el

yl
ai

to
ks

et
Jä

äh
dy

ty
sl

ai
to

ks
et

Ko
ne

sa
lit

IP-valokuitu-
rengasverkko

Hot-Standby CPU 
PCD3.M6880

Prosessi I/O Prosessi I/O

Sekundääri- 
asema

Primääri- 
asema

Prosessi I/O

SCADA SCADA

Ethernet

Smart RIO
PCD3.T668

Smart RIO
PCD3.T668



PCD3.M6880

PCD3.T668

SCADA

Ethernet

Ethernet

Hot-Standby CPU  
PCD3.M6880

Hot-Standby CPU 
PCD3.M6880

Smart RIO  
PCD3.T668

Smart RIO  
PCD3.T668

Smart RIO  
PCD3.T668

Prosessi I/O Prosessi I/O Prosessi I/O

SCADA

Kaksoisprosessorijärjestelmä tarjoaa 
enemmän joustavuutta ja tehoa

Hot-Standby CPU:ssa on kaksoisprosessorijärjes-
telmä. Yksi huolehtii redundanttisesta sovelluk-
sesta ja aktiivisen CPU:n tilan tarkkailusta. Toi-
nen, itsenäinen prosessori huolehtii muusta 
toiminnasta (esim. automaatioserveri). Tämä lisää 
tehokkuutta ja joustavuutta huomattavasti.

Helppo järjestelmän asettelu 
standardissa Ethernet-verkossa

Redundanttiset automaatiosovellukset, jotka perus-
tuvat Saia PCD CPU:ihin, eivät tarvitse mitään eri-
tyisvaatimuksia verkon rakenteelta ja ne voidaan 
toteuttaa Ethernet-vakiokomponenteilla. Sekä tähti- 
että rengastopologia on tuettuna. Verkon toiminnan 
varmistamiseksi suosittelemme rengasverkkoa ja 
valokuitukaapelointia.

Älykkäät, ohjelmoitavat Smart RIO:t 

Tulot ja lähdöt (prosessisignaalit) kytketään 
redundanttisessa järjestelmässä PCD3.T668 
Smart RIO:n kautta. RIO:t "tottelevat" molempia 
CPU:ita, joten I/O:ta ei tarvitse kahdentaa. 
Lisäksi RIO:t voivat suorittaa itsekin PG5-sovel-
luksia, mikä lisää joustavuutta ja turvallisuutta.

Aikaa säästävä ohjelmointi, käyttöönotto ja 
tehokas diagnostiikka

PG5-ohjelmointityökalun erinomainen tuki pitää 
suunnittelun yksinkertaisena ja tehokas 
diagnoostiikka helpottaa käyttöönottoa ja 
vianmääritystä.
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Redundanttiset SBC CPU:t takaavat avoimuuden, teol-
lisuuslaadun ja jopa 25 vuoden elinkaaren automaatio-
järjestelmille kestävästi ja kannattavasti. 
Urs Jäggi 
Technical Product Manager

PCD3.M6880 Modulaarinen PCD3 Hot-Standby, 2 Ethernet TCP/IP -porttia ja kahdennettu prosessori Hot-Standby operointiin

PCD3.T668 Modulaarinen PCD3 Smart RIO Standby CPU:hun kytkettäväksi

Tiedon synkronointi aktiivisen ja valmiustilassa 
olevan CPU:n kesken
Käyttäjä voi valita tiedon synkronoinnin joko synkro-
nisesti tai asynkronisesti kahden CPU:n ohjelmakierron 
aikana. Synkronisessa tilassa tiedot jaetaan kerran 
ohjelamkierrossa. Media (R,F,T/C,DB) synkronoituu 
viimeistään 200 ms:ssa. Keskisuurissa sovelluksissa 
tämä tarkoittaa ohjelmakierron ajaksi alle 300 ms (n. 
100 ms ohjelmakierrolle + 200 ms synkronoinnille). 

Valmiustilan vaihtuminen aktiiviseksi 
Valmiustilassa oleva CPU vaihtaa tilan aktiiviseksi ilman 
katkoa asetetun "Keep Alive" -tarkasteluajan kuluessa. 
Tämä aika voidaan asettaa 100-500 ms:n välille, minkä 
seurauksenan tilanvaihto tapahtuu alle 100...500 ms.

Tilaustiedot

PCD3.M6880
Standby-operoinnin redundanttiset PCD3 CPU:t perustuvat 
luotettavaan PCD3.Mxx50 alustaan. Ne sisältävät 2 itse-
näistä prosessoria:
CPU0 käyttää Ethernet-liitintä ETH1, jossa on vastaavat 
toiminnat kuin PCD3.Mxx60 CPU:ssa. SCADA ja muut val-
vontalaitteet kytkeytyvät CPU:hun ETH1:n kautta. Ei-
kahdennettu toiminta, kuten käyttäjäkommunikointi, auto-
maatioserveri ja paikalliset I/O-moduulit kuuluvat CPU0:n 
hallintaan. CPU1 käyttää Ethernet-liitintä ETH2.x. Se 
tarkkailee aktiivisen CPU:n tilaa, synkronoi tiedot 
valmiustilan CPU:n kanssa, suorittaa kahdennettua sovel-
lusta ja ohjaa järjestelmään kytkettyjä PCD3.T668 Smart 
RIO -moduuleja.

PCD3.T668
Nämä ovat erityisesti ja yksinomaan tehty toimimaan 
PCD3.M6880 Hot-Standby CPU:n kanssa. Niissä on 
samat ominaisuudet kuin PCD3.T666-etäyksiköissä, 
mutta lisänä on redundanttisuustoiminta.




