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 בטאון

. אחרי 2017חורף  בטאון אינסטרומטריקס בקרה תעשייתית

גיליונות, אנחנו עומדים בפתח של שנה אזרחית חדשה  2

ואנחנו מקווים גם מוצלחת ופורייה. עברנו את המשוכה של 

עם דוכנים מלאים בחידושים ורעיונות  ISAהקונגרס הרביעי של 

וכמובן גם מפגש מהנה של וותיקים  ,, הרצאות מעניינותדשיםח

וחדשים. ושוב כמו בכל שנה חדשה היצרנים השונים מפתיעים 

 אותנו עם שלל מוצרים חדשים אשר יעשו את החיים יותר קלים.

אתר הבית שלנו פתוח לרשותכם למידע ויצירת קשר 

  אינסטרומטריקס בקרה תעשייתית בע"מ

 תוכן הגיליון:

  .טכנולוגיית מדידת הספיקה של העתיד  2עמ' 

 הדמיה )סימולציה( בקנה מידה גדול. 3עמ' 

 .Tank Gaugingכלים ימדידות מ 4עמ' 

 .Nautilus Infotechקו ממשקים טוריים  6עמ' 

 .EKS Engelקו ממשקים אופטיים  7עמ' 

 . Bihl+Wiedemannתוכנות אבחון רשתות  8עמ' 

 .Acromagטכנולוגיית העתקת אותות   9עמ' 

 .)המשך( Combricks Procentecמערכת  11עמ' 

 Procentecשל  VPGateממשק תקשורת   12עמ'

 mbConnect Lineנתב תקשורת מאובטח 12  עמ'
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טכנולוגיות מדידת 
 העתיד שלספיקה ה

 Proline 300/500 

וזמינות במערכות ובתהליכים  הות יותר של בטיחות, איכות המוצררמות גבו ,לשרידות
 שלך

, למדידת זרימת נוזליםעולם הביותר ברחבי  ףהמוצרים המקיקו מציעה את  Endress + Hauserשנה חברת  40זה 

והיום היא שוב משאירה את המשתמשים  ,תרמה באופן משמעותי להצלחה זו Proline -ה ימכשירמשפחת  .גזים וקיטור

 משתאים עם חידושים ייחודיים וזאת על מנת להבטיח את התהליך בצורה הטובה ביותר ובאיכות הגבוהה ביותר. 

אשר הוכיחו  Prolineמשלבת חיישני  Proline 300/500סדרת 

שילוב עם טכנולוגיית משדרים  .את עצמם מאות אלפי פעמים

מאפשרת  Proline 300/500סדרת  ,באיכות הגבוהה ביותר

מדידת ספיקה אוניברסלית של כל הזורמים בתהליך, החל 

 Custodyבמדידת כמויות, ניטור תהליכים, ועד ליישומי 

Transfer ה. מערכת-Proline ,מאפשרת מבט במעלה התהליך 

מבטיח שהמפעילים מקבלים שפע של נתוני תהליך הדבר 

 מלווים במידע אבחון חשוב. 

אופטימלי של התהליך, תקופות קצרות יותר של היתרונות שמקבל המשתמש בכל הדרכים הללו מתחיל בניטור 

  השמטה, וכתוצאה מכך בקרת תהליך יעילה יותר.

 משתנים באיכות גבוהה-רבחיישנים 

לפיכך ניתן למדוד מספר  .Promagאו  Promassניתנים להשתלבות חופשית עם כל חיישן  Proline 300/500משדרי 

נפח, צפיפות, ריכוז, ספיקת מסה, מדידת ספיקת משתנים בו זמנית על ידי שימוש ביחידה אחת בלבד. לדוגמה: מדידת 

(. כל יחידה נבדקת Electromagneticספיקה נפחית, טמפרטורה ומוליכות )(, או Coriolisצמיגות וטמפרטורה )

 דבר שאין לו אח ורע בכל העולם. (,ISO/IEC 17025במערכות בעלי הסמכה ועקיבות לכיול )

 הוספת ערך תודות למידע מהשטח

בל נתוני אבחון אין זו רק האפשרות לק ,מספקים ללקוחות את מקסימום נתוני התהליך Proline 300/500יחידות 

(Diagnostics), ( נתוני שירותService( ונתוני תהליך )Process Dataלחדר הבקרה ) אלא גם עכשיו תודות לשרת ,

WEB לקבל נתונים אלו גם על גבי המחשב הנייד. מעכשיו ניתן גם לבצע אחזור נתונים מקיף ניתן  ,המוטמע במכשיר

 את השירות והתחזוקה בעתיד.  תפשטאשר   חדשנות גלובלית, Wireless WLANדרך מערכת אלחוטית 
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 תמיד על פעימות התהליך. – (Heartbeat) "הלב-פעימתטכנולוגיית "

, פונקציית בדיקה זו מאפשרת אבחון Proline-דגשים נוספים על טכנולוגיה זו. טכנולוגיה זו משולבת בכל יחידות ה

המפעיל לא  מעקב ואימות מטלורגי מוסמך במהלך העבודה.(, יחד עם Permanent Self Diagnosticsעצמי תמידי )

האימות יכול להתחיל בכל זמן דרך כל הממשקים האפשריים. דבר זה הופך לאפשרי לדוגמה  ,חייב להיות נוכח בשטח

 בכדי להגדיל את מחזורי הכיול ביישומים מיוחדים, דבר שחוסך זמן וממון.

 Industry 4.0מוכנות לתקן 

 טווח סיגנלים ופרוטוקולים ייחודי:ב Proline 300/500יחידות ניתן לקבל את 

 HART 

 Profibus 

 Foundation Fieldbus 

 Modbus RS485 

 Ethernet/IP 

 Profinet 

 Endress+Hauserדבר זה מבטיח שכל מדי הזרימה של 

יכולים להשתלב בצורה חלקה במערכות בקרה קיימות תודות לזרימה שקופה של נתוני אבחון ומדידה מהחיישן 

 למערכת הבקרה. אפשרויות רבות מכפי שניתן לדמיין הופכות למציאות, מבטיחים בקרת תהליך בטוחה ומקיפה. 

 

 בקנה מידה גדול (Simulationהדמיה )

חברו יחד להקמת מרכז  Rockwell Automationוחברת  Endress+Hauserחברת 

 ראשון באירופה. דיקהב

כחברה המייצרת מכשור לאוטומציה, יש הרבה אפשרויות לבדוק מוצרים חדשים. אולם בדיקות אלו נעשות לעיתים 

 Rockwell Automationרחוקות ונעשות בעיקר בשלב הפיתוח בתנאים אמתיים במפעלים של היצרנים עצמם. חברת 

חנכו עכשיו מפעל לבדיקה משותף למטרות אימות  Endress+Hauserהמומחית לפתרונות אוטומציה לתעשייה וחברת 

  באירופה.

בגרמניה והוא מורכב  Maulburgבעיר  Endress+Hauserהמרכיב העיקרי של מתקן הבדיקה נמצא באתר של חברת 

 20 -כלים מותקנים יותר מיליטרים של שמן. על המ 26000 -ועד ל 2000כלי ענק, כל אחד מהם מכיל בין ימשלושה מ

עם שיטות מדידה שונות כאשר כולם עובדים בתקשורת עם מערכת בקרה של  Endress+Hauserמכשירים של חברת 

. בצורה זו כל עובד במרכז הבדיקה יכול לקבל מידע מפורט ונתוני אבחון בכל Paxמדגם  Rockwell Automationחברת 

 הנוגע למיכל במבט חטוף. 
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 להדרכת לקוחות ואימות המוצר

ובתמיכה של  Endress+Hauserהרעיון המקורי של ההתקנה המשותפת הגיע ממרכזי ההדרכה שנוסדו ע"י חברת 

אתרים ברחבי ארה"ב, קולומביה,  10 -חידות ההדרכה לתהליכים בבשנים האחרונות. י Rockwell Automationחברת 

סין ובקנדה, נציגי מכירות ומומחי מוצר משתי החברות מארחים מחזורי הדרכה מעשיים עבור הלקוחות שלהם. קורסים 

 אלו מהווים תרגולי התקנה, סימולציה בתנאים אמתיים, ביצוע אבחון והשוואה של טכנולוגיות שונות. 

לוקח את הקונספט מספר  Maulburg-של כמה מאות אלפי אירו, המרכז המשותף הראשון עבור אירופה ב בהשקעה

לטכנולוגיית מדידת לחץ  Endress+Hauserצעדים קדימה וחונך סטנדרטים חדשים. הוא מוקף ע"י מפעלי ייצור של 

שים אשר עונים לדרישות ומפלס ומתמקד על אימות המוצר. המחקר והפיתוח מתמקד ומתיישר עם מוצרים חד

הלקוחות בשלב הפיתוח הראשוני תחת יישומים ותנאי סביבה אמתיים. "כל המוצרים שלנו חייבים לעבור מבחן במרכז 

מדגיש מר. הבדיקה ולהוכיח שהם יוצרים ערך מוסף בר קיימא עבור הלקוחות. הם חשופים לבדיקות סיבולת קיצוניות" 

Gerd Gritsch  האיכות במרכז הבדיקה של מנהל חטיבת ניהולEndress+Hauser ב-Maulburg. 

 המומחים באוטומציה משלבים כוחות

לבין חברת  Rockwell Automationטובת הלקוחות הייתה הטריגר לשיתוף הפעולה האסטרטגי בין חברת 

Endress+Hauser : לפני קצת יותר מעשור, המנכ"לים לשעברKeith Nosbusch ו- Klaus Endress  הבטיחו לשלב את

וזה כולל בין  Maulburg -הכוחות לטובת הלקוחות ובכדי ליצור מערכת אשר תתקשר בצורה חלקה אחד עם השני ב

סיון מעשי. בשנה האחרונה יהיתר מחקר ופיתוח, הדרכת עובדים ולקוחות במרכז הבדיקה וכמו כן מציעים לסטודנטים נ

 Rockwellובמערכות שלו, ומעתה יתווספו הדרכות נוספות ע"י חברת  מבקרים חיצוניים הודרכו במתקן הבדיקה 2600

Automation. 

© 

Endress+Hauser 

מחברת  Michael Ziesemer, ומר. Rockwell Automationמחברת  Frank Kulaszewiczבתמונה : מר. 

Endress+Hauser בטקס פתיחת מתקן הבדיקה ב-Maulburg .גרמניה 
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 Tank Gauging –כלים ימדידות מ

 כלים שלך עם מכשור מדידת גובה בעלי דיוק גבוה מאד.יבקרה וניטור של מלאי המ

ניטור ובקרה של כמויות גדולות של נוזלים במהלך עיבוד, העברה או אחסון הינה משימה מאתגרת. אתה צריך לעקוב 

כלים והתייחסות יבנוסף לכך הסביבה של המ כמה חומר גלם יש לך באתר, וכמה נפח אחסון זמין עדיין עבורך.

 הרלוונטית לבטיחות הם בעלי חשיבות גבוהה. 

דיוק עם   Custody Transfer רבות של מערכותבעלת בסיס ההתקנות הרחב ביותר, התקינה  Endress+Hauserחברת 

 תי זיקוק, חוות מכלים, טרמינלים ומסופים.בב מדידת מכלים, אשר מאושר לגבוה

 

 .Custody Transferמדידות בטוחות ואמינות 

ומדידת טמפרטורה עם פרוטוקולי  וסרוו( רדאר)מערכות בטכנולוגיות מדידת מפלס מערכות המתקדמות ביותר ה

 ,Micropilotכלים שלנו יתקשורת תעשייתית מוכחת מאפשרת מדידה מדויקת ואיסוף נתונים. מכשירי מדידת המ

Proservo ו- Prothermo  :תואמים לדרישות שלNMi ו- PTB וכמו כן יש להם גם אישורים מקומיים בהתאם ל- OIML 

R85 שימוש בלתי מתפשר בטכנולוגיית שרת .WEB כלים ותצוגה מקיפה של נתונים ימאפשר גישה קלה לנתוני המ

 הניתנים לשימוש לכל אחד.

 

 כליםיניטור חוות מ

גם מגמות   .גבוהה הסביבה הם נושאים בעלי חשיבותאיכות צור, בטיחות וכלים, נושאים כמו ייימפעילים חוות מר שאכ

שוק אחרות צריכות להילקח בחשבון. אם חוצים את הארגון למחלקותיו השונות יש תמיד נחיצות למידע זמין בזמן 

שמשמשת  Tankvision -היא השותפה שלך עם מערכת ה Endress+Hauserאמת. לכל האתגרים הללו חברת 

 כלים שעוזרת לך לצלוח את האתגרים הללו.יכמערכת לניהול מלאים ומדידות מ

 

 מסורתיות ומיזוג

כלים קיימת אשר כבר עובדת הרבה שנים יש את הבעיות שלה. כאשר ילשדרוג של אתר עם ארכיטקטורת מדידת מ

של שדרוג הדרגתי. אנחנו עוזרים החלפה כללית של כל המכלולים נתקלת בבעיה תקציבית, צריך לנקוט באסטרטגיה 

כיצד לבצע את השדרוג מבלי  ים. עם הצורך המתמשך של הפרוטוקולים הקיימים אנחנו שוקליםאת האתגר חצותלך ל

 לאבד את בסיס ההתקנה הקיים, אלא לאפשר התקדמות לתוך ארכיטקטורה קלה וגמישה לתחזוקה.
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 שרותי הפעלה פיקוח והרצה

שרותי הפעלה והרצה כמו גם שרותי פיקוח ברמות שונות בכדי להבטיח אמינות גבוהה ככל הניתן אנחנו מציעים 

שרות  ממערכת מדידות המכלים שלך.

הבדיקה הפעלה והרצה יבצע בדיקה וידווח 

על הפונקציונליות של כל המערכת. ביצוע 

וטבילה ידנית מבטיחה בדיקת ביצועים 

אמינות  . כמו כןשהדיוק והמדידה נכונים

הנתונים והביצועים נבדקים בבדיקה מלאה 

של המעגלים. שרותי הבדיקה מבטיחים 

מתקן מאובטח יעיל ובטוח תודות לבחינות 

  תקופתיות באתר.

 

 

 קו ממשקים טוריים

Serial Connectivity. 

כולל בתוכו מוצרים וממשקים  ,Nautilus Infotechקו המוצרים של חברת 

ולאפשר לו להתחבר עם רכיבים טוריים  ,שמטרתם להקל על המשתמש ,טוריים

 בכל דרך שהיא למערכת הבקרה או למכונה אחרת.

 (Serial to Serialטוריים ) -ממשקים טוריים ל כוללת ,סדרת הממשקים הראשונה

-Subפינים  9דרך תקע  RS232חיבור תקשורת  RS422/485 -ל RS232 -החל מ

D  מ"צ. הממשק הזה אינו דורש מתח לעבודה והוא לוקח את  60. טמפ' עבודה עד

.  הממשק  5Vdcהאספקה מקו התקשורת. למרות זאת ניתן לחברו לספק מתח 

מגיע בזיווד  RS485/422 -ל RS232השני שגם הוא תומך בסוג המרה דומה 

מ"צ. בנוסף  70. טמפ' עבודה של עד 9-24Vdcה מתח שבין תעשייתי יותר עם הזנ

וכן טרמינציה של  485/422שורת מתגים המאפשרת לבחור בין סוגי התקשורת 

 -הקו. כמו כן הממשק מאתר אוטומטית את מהירות התקשורת וכן את ה

Parity/Data bit/Stop bit הפריט השלישי בסדרה הוא מרחיב של תקשורת .

RS232 מטרים וזאת באמצעות חיבור  1200 -לRJ45. 

כל הסדרה מאפשרת למשתמש  Serial to USBסדרת הממשקים הבאה היא : 

 -אחד ל USBהמתחבר למחשב. החל מחיבור  USBלקבל יציאות טוריות דרך כבל 

 

Serial to Serial 

Serial to USB 
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RS232  וכלה בחיבורUSB  יציאות טוריות שונות  4עםRS232/422/485  בממשקים אלו ניתן לקבל ממשק פשוט גם

 מ"צ. 70בטמפ' של מ"צ ועד לממשק תעשייתי לעבודה  60לעבודה בטמפ' של 

 Serial toסדרת הממשקים הבאה מיועדת לחבר יחידות טוריות לרשת האתרנט 

Ethernet סדרת מוצרים זו באה לאפשר למשתמש לקבל יציאה טורית וירטואלית .

של האתרנט, כלומר מתח  PoEעל האתרנט. סדרה זו מאפשרת להשתמש בתכונה 

בין המוצרים גם ניתן למצוא מ"צ.  70הכבל. טמפ' עבודה עד ותקשורת על אותו 

יציאת  RS232  +1 *RS422/485*  1כניסות טוריות :  2יחידת ממשק הכוללת 

יציאות דיגיטליות )ממסר( להפעלה וחיווי של  3-כניסות דיגיטליות ו 8אתרנט וכן 

 יחידות שונות דרך האתרנט.

 2ממשקים, האחד בעל  2. בסדרה זו Serial to Modbusהסדרה האחרונה היא סדרת 

 Modbusוחיבור אתרנט בפרוטוקול  RS232  +1*RS422/485*1חיבורים טוריים, 

TCP הממשק לוכד את החיבור אוטומטית אם זה .RS232  אוRS422  אוRS485 ואילו .

הממשק השני הוא הוא בעל חיבור טורי אחד וחיבור אתרנט אחד. הממשק הזה יודע 

יכולה להיות על רשת האתרנט  Master -לעבוד בצורה דו כיוונית כלומר יחידת ה

. או ASCIIאו  RTUיכולים להיות על הקו הטורי בכל צורה שהיא  Slaves -ויחידות ה

 על הקו הטורי. Masterעל קו האתרנט ליחידת  Slaveיחידת 

  15KVלכל היחידות הטוריות יש הגנה בפני נחשולי מתח עד 

 Nautilus Infotechלמידע נוסף באתר החברה 

 

   ממשקים אופטייםקו 

Interface 

, קו מוצרים ייעודי EKS Engelבמסגרת הפתרונות האופטיים של חברת 

, אשר מאפשרים להרחיב רשתות להתממשקות לפרוטוקולים טוריים שונים

 טוריות למרחקים גדולים באמצעות סיבים אופטיים במגוון חיבורים וסוגים.

(, או Ringטבעת ) לאחד, –: אחד ניתנים לחיבור בצורות שונות כגוןהממשקים 

כל הממשקים מגיעים במארז תעשייתי להתקנה על פס (. Redundantיתירות )

DIN 24. ומתח עבודה שלVdc. 

Serial to Ethernet 

 

Serial to Modbus 

 

http://www.nautilusinfotech.com/news_detail_27.htm
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RS485 2W/4W  הסדרה הראשונה של הממשקיםDL485 / DL485-4W  מאפשרת חיבור טוריRS485  לסיבים

פרוטוקולים כגון: ניתן להשתמש בה בהיחידה הנה שקופה לפרוטוקול ו .אופטיים

MODBUS, MODNET-1/SFB, BIT-BUS, SAIA-S-BUS. 

Modbus  הסדרה השנייהDL485-MBR  :מיועדת אך ורק לפרוטוקולModbus  אולם

מערכת זו מאובטחת יותר מבחינה אופטית, והיא מאפשרת העברת נתונים עד למהירות 

. המערכת האופטית המיוחדת מאפשרת להתאים את הממשק לעבודה Kbit/s 115.2של 

במיוחד לעבודה בה נדרשת בטיחות כמו תהליכים  נהא תוכניבחיבור טבעת. וה

תעשייתיים, מערכות טיהור למנהרות וניהול מסילות ברזל. ביחידה זו הותקנה טכנולוגיית "רמזור" לבריאות הסיבים 

 והחיבורים האופטיים.

Profibus  הסדרה השלישיתDL485-PB  מאפשר הרחבה אופטית של

. גם סדרה זו כמו קודמתה, תוכננה לעבוד במערכות עם Profibusרשתות 

לשם כך ממשקים אל מסוגלים גם הם להתחבר  בטיחות ללא פשרות.

בטופולוגיות שונות כגון: טבעת או בצורה יתירה. גם סדרה זו מצוידת 

 בטכנולוגיית זיהוי בריאות הסיבים והחיבורים בצורת "רמזור".

Modbus Plus  הסדרה הבאה והרביעיתDL485-MBPR  הינה סדרה

מצוידת בטכנולוגיית הרמזור, אולם היא כן מאפשרת לעבוד . סדרה זו אינה Modbus Plusהמיועדת לפרוטוקול 

 בטופולוגית טבעת או יתירות.

CanBus/CanOpen/DeviceNet חמישית  סדרהDL CAN / DL CAN-R  של ממשקים המאפשרת להתחבר

דומה בתכונות לממשק של . Can, CanOpen, DeviceNetלרשתות בקרה 

Profibus.  

. מוצר RS422 ,RS232סדרות נוספות מאפשרות חיבור לרשת תקשורת טורית  

לסיבים אופטיים,  RS232כניסות  4( של עד Multiplexingנוסף מאפשר ריבוב )

(. והממשק האחרון בסדרה הינו ממשק 20mA) TTY -כמו כן גם ממשק ל

 המאפשר להמיר או להתחבר לכל רשת סיבים אופטית אחרת. 

 EKS Engel :באתר החברהלמידע נוסף 

 

 

 

 

 

http://www.eks-engel.de/en/products/fiber-optics/interface/
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 רשתותתוכנות אבחון 

Diagnostics Software 

Profinet Master Simulator 

 Profinet Master -. תוכנה קלה לשימוש אשר משמשת כProfinetתוכנה לאבחון של רשתות 

Simulator  לבדיקה ואבחון של יחידותSlaves  של יצרנים שונים. התוכנה מאפשרת החלפת

. בנוסף אינה מחוברת Profinet Masterיחידת  גם כאשר Profinet Slavesנתונים עם יחידות 

ם מיוחדים בכדי לבצע החלפת נתונים כמו גם אפיוני GSDלכך הסימולטור יודע להשתמש בקבצי 

גם הוא אפשרי דרך התוכנה. יתרה מכך,  Profinet Slaves -. זיהוי, שינוי שם, והגדרות כתובת לSlaves -ות העם יחיד

. נתונים ניתנים ASCIIאו בינארי ועכשיו גם כקוד  HEX -( ניתנים לתצוגה כDiagnosticsהנתונים ובמיוחד נתוני האבחון )

 בצורה רציפה כל עוד לחצן העכבר נלחץ ברציפות.  Output -לכתיבה כ

כמו גם  Profisafe( תומכת במערכות BW3057) PRO-, כאשר לגרסת הBW3035 -ו BW3057גרסאות  2לתוכנה יש 

 acyclic (Record data CR.)כמו גם אפשרות תפעול במשטר  Logביומני  I/Oבאפשרות לאגור נתוני 

AS-interface Diagnostics Software  

משמשת בעיקר למדידה ומציאת תקלות . AS-interface ותרשתולשרות של  אבחוןלתוכנת 

במכונות או במבנים חכמים, לאחזקה מונעת, ומיקוד מהיר על סיבת התקלה על ידי כל איש 

אחזקה. התוכנה מבצעת אבחון של המערכת ומספקת למשתמש את ההנחיות איך לטפל 

 . Bihl+Wiedemannחת הנתונים לאבחון מעמיק ע"י אנשי התמיכה של חברת בתקלה, עם אופציה לשלי

  2צעד  AS-interfaceמנתח רשתות 

באמצעות מנתח זה  .AS-interfaceמנתח רשתות זה הינו מוצר משלים לתוכנת האבחון לרשת 

בכל צורה ולכל רשת )לא משנה מי היצרן( הנתח מגיע  AS-interfaceניתן להתחבר לכל רשת 

, או באמצעות חיבור כך שניתן להתחבר אתו לכל מחשב USB-RS232וממיר  RS232עם כבל 

בו הוא מבצע אבחון סטטיסטי   Statistics Mode הפונקציות שלו מאפשרות שלושה משטרי עבודה: .AS-i -ישיר לכבל ה

לתקשר ומציג את מצב הרשת העכשווי.  Slaves -קום מצב "רמזור" על יכולת ה, ונותן במשל התשדורות על הרשת

בו הוא מציג את מצב הכניסות והיציאות דיגיטליות כמו גם את ערכי הכניסות והיציאות האנלוגיות,  Data Modeמשטר 

רושם אותם על גבי רושם את כל תנועת התשדורות ו Trace Mode. משטר נוסף : Safety Slavesוכן את מצבי יחידות 

יומן אירועים. היתרונות של הנתח מתבטאים בארבע מצבים: כאשר אתה מחפש אחר תקלות ושגיאות, כאשר אתה 

רוצה לבדוק את הפרוטוקול והאיכות שלו, כאשר אתה רוצה לבצע אבחון של הרשת לפרטי פרטים ולאחזקה מונעת, 

 (. Safetyולבסוף לבחינת היישום שלך ושל רשת הבטיחות )

 wiedemann-bihl למידע נוסף באתר החברה:

 

 

 

 

https://www.bihl-wiedemann.de/en/products/software/product-overview-software.html
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טכנולוגיית העתקת אותות 

  i2o מיחידה ליחידה

Acromag i2o® Peer to Peer Communication Technology  

 ללא צורך בבקריחידה אחת ליחידה אחרת מכניסה לאות יציאה,  להעתקת אותנוחה ביותר הצורה החסכונית וה

 

יש את היכולת לעבוד כמשדרים  EtherStaxוגם  BusWorks 900ENוכן  BusWorks XTסדרה מ I/O יחידותלהרבה 

למערכת  4-20mA. הם משכפלים את ערך הסנסור שלך כסיגנל i2oלטווח ארוך ואשר עושים שימוש בטכנולוגיה של 

, או ע"י ניטור כניסה דיגיטלית בנקודה אחת ומשכפלים את האות הזה כיציאת ממסר בנקודה הבקרה בנקודה אחרת

 אחרת. 

 משדרים את הנתונים של בקר ה- PLC או ה- DCS לרשם, או לצג תהליך 

 חידות על קו רשת אחד ללא צורך בשימוש בבקר.חסכון בעלויות הכבילה ע"י שימוש בהרבה י 

 חיבור יחידות כניסה ליחידות יציאה ע"י שימוש בתשתית רשת קיימת 

 לפצל את האותמאפשרת לך למפות ו i2oזקוק לאותם נתונים במספר אתרים רחוקים בו זמנית? אין בעיה, טכנולוגיית 

  זמנית.ות שונות וכתובות שונות בו יחידאו יותר  2-להרצוי 

אין צורך במערכת בקרה מורכבת. אין צורך בתוכנה, אין צורך בתכנות!. היחידות מבוססות אתרנט, הם בעלי שרת 

WEB  מובנה בתוכם אשר מאפשר בקלות לאפיין אותם על ידי שימוש בתוכנת גלישה כמוExplorer  אוChrome כל .

  וזהו. היחידה כבר מוכנה לעבודה. IP מה שתזדקק לעשות הוא מספר אפיונים בתפריט, הגדרת כתובת

 Acromag Ethernet I/O למידע נוסף באתר החברה:

 

https://www.acromag.com/catalog/75/ethernet-modbus-profibus-io/ethernet-io-modules
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 ComBricksמערכת ניטור ואבחון 

 )המשך כתבה מהגיליון הקודם(

בביטאון הקודם התחלנו לתאר את חלקי מערכת הניטור והאבחון של  

 . ComBricksשנקראת  PROCENTECחברת 

. Head Station (HS): כפי שתיארנו, המרכיב העיקרי של המערכת הינה יחידה הנקראת 

 של המערכת והוא אחראי לבצע את כל האבחונים של הרשת. "המוח" אשר מהוה את 

 Channel Repeaterהיחידה הזאת יחד עם מרכיב נוסף אותו תיארנו בביטאון הקודם בשם 

(CR) פקידו לשמש כושת- REPEATER )מספר יחידות ה .)משחזר- Channel Repeaters 

, לפי מספר הענפים אותם אנחנו רוצים לחבריהיה  Head Stationשאותם נתקין ליד ה 

ע"י   .(Master)הכבל הראשי שמגיע מהבקר בתוספת של יחידה אחת שמיועדת לחבר את 

( יתחבר למודול Segment( כל ענף )Channel Repeater 1במודול עם חיבור בודד ) שימוש

, סה"כ הענפים אותם ניתן לקבל עם HSמודולים לכל  10מאחר וניתן להתקין רק אחד. 

בהנחה שהראשון מתחבר לבקר(. קיים מודול נוסף שיכול  9) 10מודולים אלו יהיה כמובן 

ענפים, כלומר או לקבל  2-לטפל ב

ענפים , או שחיבור אחד  2-ל שחזור

יתחבר לבקר והשני יצא לענף 

בצורה זו ניתן למעשה מכשירים.

ולבסוף ניתן  ענפים. 20-להתחבר ל

גם לחבר את המודולים ביתירות 

(Redundancy ) כך שניתן לקבל

ענפים עם כבלים  10למעשה 

מקבילים ביתירות, כאשר מרבית 

  כבלים בלבד!! )המשך בגיליון הבא( 2היצרנים מאפשרים רק 

 

 

1 Channel Repeater

2 Segments 

3 Segments

2 Segments

Mix of 1 Channel 
and 2 Channels 

Repeaters

 

Max 10 Modules (2 Channels Repeaters)

20 Segments
 

Redundancy
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הממשק  Gateway. ממשק תקשורת Procentecמוצר חדש בחברת  

 אפשרויות תקשורת וממשק. 3 -מגיע ב VPGateשנקרא 

 Profinet to Serialלחיבור טורי  Profinet -ממשק מ .1

 צורות עבודה: 3, וכן Profinetחיבורי רשת  2לממשק 

- I/O Device 

- Modbus Server 

- Modbus Gateway 

אפיון הממשק נעשה ע"י כלי אפיון סטנדרטי שדרכו גם מזינים את קובץ 

 . GSD -ה

 Profibus to Serialלחיבור טורי  Profibus -ממשק מ .2

 Modbus TCP to Serialלחיבור טורי  Modbus TCP -ממשק מ .3

. הפרוטוקול שניתן לעבוד הוא RS485 Half Duplexאו  Full Duplex RS232החיבור הטורי בכל היחידות יכול להיות 

Modbus RTU  אוASCII  או שקוףTransperant היחידה יכולה לעבוד במשטר .Slave /Master .או שקוף 

 Gatewaysלמידע נוסף באתר החברה: 

 

 פתרונות תחזוקה מרחוק

 נתב תקשורת תעשייתי.

 .ורה מאובטחת לענןצהתעשייתית שלך  ב בקרהמרשת ה

רשת הבקרה ומביאה אותם אוספת את הנתונים משכבת  mbXLINK -יחידת ה

בבטחה לענן. הבטיחות מושגת ע"י שימוש בדיודת נתונים )חד כיווני( אשר 

 מהשטח לרשת מאובטחת –מאפשר את התקשורת לכיוון אחד בלבד 
 לצורך צורה ידנית ע"י מתג מפתח י בהערוץ החוזר מבודד חשמלית וניתן להפעלה ע"

 אפיון.

או להתערב  אפשרות טכנית להתחבר למערכת מבחוץ כדי לגנוב לפיכך שום  אין 

. החומרה הבסיסית שהופרדה גם מנעה את החולשות של אבטחת נתוניםב

החומרה, כמו שינויי אפיון שאינם מאושרים ע"י משתמש לא מורשה או פרצת 

ש גם מחוץ לקופסה ושימלאבטחה. הרעיון הכללי כולל גם את החיבור לענן וניתן 

    ת תוכנת תכנות נוספת. ללא צורך בהתקנ עצמה

 התכונות העיקריות של המוצר:

 אבטחה מבוססת חומרה דרך מערכת דיודת נתונים. -

 מתג מפתח לאבטחת גישה. -

 גמישות בחיבורי רשת בקרה תעשייתית -

 Industry 4.0אידאלי למעבר לתקן  -

 

 

 

https://procentec.com/products/gateways/?content-3
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 שימוש מידי עם פתרונות ענן.  -

 

לצורך שילוב פשוט בתוך מערכת הבקרה שלך, ללא צורך בביצוע שינויים באפיון הקיים עוצב  mbXLINK -מכשיר ה

או  MPIכמו  Master/Masterמה שהמערכת שלך צריכה הוא רשת שתומכת בתקשורת  של המערכת שלך.

Profibus  אוModbus .לפיכך מכשיר ה- mbXLINK  מספק לך מכשיר יחודי הניתן לשילוב בקלות ומאפשר לך רמת

 אבטחה גבוהה.

 

 

 

Top 5 
facts: 

 

 

 

 

 

 

 Dashboardברגע שהנתונים מועברים בצורה מאובטחת לענן, יש אינספור דרכים לצפות בנתונים אלו. אם באמצעות 

 עבור התהליך שלך.  KPIעבור המכונה שלך או באמצעות תרשים 

 mbXLINKלמידע נוסף ניתן למצוא באתר החברה: 

 

 

 

 

MPI 
 

 

 נתוניםי דיודת "אבטחה ע

 

 צפייה בנתונים מהענן

https://www.mbconnectline.com/en/products/mbxlink.html

