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ANTARES i MODEX Modułowe i elastyczne rozwiązania automatyki We/Wy do wszystkich zastosowań

Innowacyjne rozwiązania zapewniające trwałe zwiększenie produktywności, a co
za tym idzie wydajności, są wymagane dla automatyki systemów i instalacji przemysłowych. Istnieje zapotrzebowanie na coraz bardziej elastyczne, niezawodne i
ekonomiczne rozwiązania automatyki ze zdalnymi systemami We/Wy.

Porównanie

ANTARES

MODEX

Przetwarzanie sygnałów

Centralna magistrala z modułami wejść/wyjść
i szczegółową diagnostyką

Bezpośrednie przesyłanie sygnałów po magistrali z wysoką prędkością

Wejścia/wyjścia

Ex i, wysoka gęstość sygnału, konfigurowalne moduły We/Wy

Ex e i Ex i, możliwość przełączania zasilania i wyłączenia wyjść

Montaż

W Strefie 1 wystarcza mechaniczne zabezpieczenie,
np. obudowa ze stali nierdzewnej nie-Ex

Wymagany montaż w sprawdzonej/certyfikowanej obudowanie
(lokalne stacje sterowania)

Połączenie

PROFIBUS-DP, Modbus TCP, Profinet, EtherNet IP

PROFIBUS-DP

Zastosowania

Dla wysokiej gęstości sygnału i dużej liczby wejść/wyjść

Dla szybkiej transmisji sygnału i małej liczny wejść/wyjść
(inżynieria mechaniczna)

ANTARES

MODEX

DLA DUŻYCH SYSTEMÓW WE/WY
W WERSJI Ex i

DLA PROSTYCH, SZYBKICH I SKUTECZNYCH ZASTOSOWAŃ
W WERSJI Ex i LUB Ex e

MAKSYMALNA ELASTYCZNOŚĆ
PODCZAS MONTAŻU I EKSPLOATACJI

Zdalny system We/Wy ANTARES
Łatwa rozbudowa dzięki modułom We/Wy w Strefie 1/2 i Strefie 21/22
 Możliwość współpracy z aż 32 modułami We/Wy przy zachowaniu
wysokiej gęstości sygnału
 Stała dostępność systemu dzięki pełnej redundancji z PROFIBUS-DP
 Maksymalna elastyczność planowania i możliwości dostosowania
 Zmiany i rozszerzenia bez konieczności ponownej certyfikacji
 Zatwierdzenia międzynarodowe
 Wymiana modułów w trakcie eksploatacji (hot swap)

Przy zastosowaniu ANTARES, procesy planowania odpowiadają typowym i znanym
zastosowaniom w strefie nie-Ex.
Oprogramowanie ANTARES-Designer wspiera tworzenie struktury systemu i automatycznie monitoruje krytyczne czynniki.
Nieplanowane zmiany We/Wy można przeprowadzić w dowolnej chwili bez trudu i
konieczności ponownej certyfikacji, zarówno podczas fazy planowania, jak i eksploatacji.
Pojedynczy moduł RCU umożliwia podłączenie do 32 modułów We/Wy, także w strefie Ex 1, umożliwiając uzyskanie skutecznych i kompaktowych konfiguracji We/Wy.
Przy zastosowaniu PROFIBUS-DP, pełna redundancja systemu zapewnia jego
ciągłą dostępność. W sieciach Ethernet istnieje możliwość stworzenia prostych topologii pierścieniowych w celu zwiększenia dostępności sieci przy
zastosowaniu zintegrowanego przełącznika Ethernet. Ponadto, możliwa jest
łatwa integracja z systemami sterowania PCS 7 (dzięki zastosowaniu opcjonalnych
modułów funkcjonalnych).

Inteligentne moduły magistrali MODEX
dla różnych zastosowań (Ex e/Ex i) w połączeniu dla Strefy 1/2
 Innowacyjne i sprawdzone: w użyciu od ponad 20 lat
 Szybkie przetwarzanie sygnałów
 Kompaktowe, skuteczne i niezawodne
 Bezpośrednie połączenie pomiędzy strefą bezpieczną i Ex
 Aprobaty międzynarodowe, zatwierdzenia LAPS

Brak konieczności wewnętrznej konfiguracji systemu, dzięki zastosowaniu
inteligentnych modułów magistral ze zintegrowanym połączeniem PROFIBUSmożliwość ustawienia adresu magistrali za pomocą przełącznika obrotowego.
Dzięki szerokiej gamie modułów MODEX w wersjach Ex e i Ex i, stworzenie
sieci łączących układy pomiarowe i sterowania o różnych klasach zabezpieczeń
przeciwwybuchowych staje się proste.
Rozbudowa sieci PROFIBUS jest prosta dzięki zintegrowanemu w module
połączeniu magistrali.
Dzięki zastosowaniu modułów magistral MODEX, możliwe jest stałe zasilanie
PROFIBUS-DP ze strefy bezpiecznej do strefy Ex. W przypadku modułów wyjścia,
każde z wyjść jest zasilane oddzielnie, mogą one być w prosty i bezpiecznych
sposób wyłączane.

PROFIBUS-DP z komponentami MODEX
- niewielka ilość wejść/wyjść, mała różnorodność typów

PLC/PCS
Szyna nadrzędna

PROFIBUS-DP z komponentami MODEX i ANTARES
- MODEX dla sygnałów terenowych nie Ex i/Ex e,
ANTARES dla dużej różnorodności sygnałów

Połączenie różnych
rodzajów zabezpieczeń

PROFIBUS-DP

Ex e
Ex de
Ex de [ia/ib]

Urządzenia do użytku w
terenie siłowniki i czujniki
Ex i, Ex m, Ex d...

Strefa bezpieczna

Strefa 1

PLC/PCS
Szyna nadrzędna

...do 32 modułów

PROFIBUS-DP

Obudowa Ex e

Obudowa Ex e

Ex e MODEX We/Wy

Ex e MODEX

Strefa 1

Strefa bezpieczna

PROFINET z komponentami ANTARES
- dla wysokiej gęstości sygnału, We/Wy rozłożone na wielu szynach DIN

Strefa 0

Strefa 0

PLC/PCS
Szyna nadrzędna

PROFIBUS-DP

...do 32 modułów

Strefa 1

Strefa bezpieczna

Porównanie cen ANTARES i MODEX z typowymi systemami

Strefa 0
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Wejście cyfrowe
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Wejście analogowe
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