ANTARES
İleri Uzaktan kumanda I/O otomasyon çözümleri

Zone 1/21 ve Zone 2/22 için Uzaktan G/Ç Çözümleri ANTARES

Güvenli alan

PLC

Endüstriyel ekipman ve tesislerin otomasyonunda üretkenliği ve dolayısıyla sürdürülebilir ekonomik verimliliği sağlamak için inovatif çözümlere ihtiyaç vardır. ANTARES ,
BARTEC‘in uzaktan kumanda I/O sistemlerinin kullanıldığı daha esnek, güvenilir ve
maliyet açısından uygun otomasyon sistemleri konusundaki müşteri taleplerine en
son cevabıdır. ANTARES son derece çarpıcı bir tasarım içinde maksimum performans, konfor ve tasarruf sunmaktadır.

Sezgisel proje planlaması

Maksimum tasarım serbestisi

Esnek sistem onayı

ANTARES‘in akıllı konsepti sayesinde proje planlama
prosesi, konvansiyonel sistem çözümleri seçilmiş gibi
aynı kalmaktadır. Ayrıntılı bir yazılım aracı ANTARES
sisteminin tasarım ve doğrulamasını basitleştirirken
güç yönetimi, boşluk vb kritik sistem unsurlarını otomatik olarak izlemektedir.

Geniş güç rezervi ile, sistem doğrudan Zone 1 içine
monte edilmiş olsa bile verimli ve kompakt I/O konfigürasyonları ANTARES ile sorun olmayacaktır. Tek bir
Ray kontrol ünitesi ile 32 çoklu kanallı I/O modülüne
enerji beslemesi yapılabilmektedir. Ayrıca I/O konfigürasyonlarının eşit dağıtılması için ray uzatma seçeneği
de mevcuttur.

ANTARES sisteminin akıllı tasarımı sayesinde katı
ve tek sistem onayları artık tarihe karıştı. Çoğu uygulama alanları için genel maksatlı mekanik koruma
yeterlidir. Projenin kolayca uygulanması amacıyla I/O
değişiklikleri mevcut sistem onayları ihlal edimeksizin
yapılabilmektedir.

Sistem tasarımı

Kolay proje uygulaması

Yüksek sistem kullanılabilirliği

Optimum hizmet ömrü emniyeti

ANTARES uzaktan kumanda-I/O sistemi doğrudan EX alanına takılmaktadır. Sistemin ana ünitesi Ray Kontrol Ünitesi (RCU) olup ana iletişim sistemi ile haberleşme,
Ethernet anahtarlama, güç yönetimi ve I/O veri işlemeyi sağlamaktadır.
Kolay entegrasyon sağlamak için, tamamen yedekli PROFIBUS-DP sisteminden
PROFINET, MODBUS TCP ve EtherNet/IP gibi Ethernet temelli standartlara kadar
çeşitli açık iletişim standartları desteklenmiştir. Karmaşık Ex yineleyicilere ve ayrı
bus topolojisine gerek kalmamaktadır. Her türlü konfigürasyon için ANTARES I/O
serisi modülü mevcuttur.
ANTARES yeni bir çığır açarken mevcut proje uygulama metotlarının güvenliğinden
taviz vermemektedir.

ANTARES ile kurulum artık çok kolay. Sistemin akıllı
onay konsepti sayesinde hem montaj hem de kurulum,
tehlikeli alanlar için geçerli genel kurulum uygulamalarına uygun olarak yapılabilmektedir. Bu yaklaşımla,
onaya tabi sistemlerin montajında kurulum yerinde Ex
yetkili personelin bulunması gerekli değildir.

Ana iletişim sistemi ile kesintisiz iletişim sağlamak
amacıyla PROFIBUS-DP için gerçek iletişim yedekliliği
mevcuttur. Yedekli bir konfigürasyonda her iki iletişim
hattı, hattın veya modülün biri arıza yapması halinde
otomatik yedekleme (hot standby) yapabilmek için açıktır. ANTARES duruş sürelerini azaltmak için hot swap
(çalışırken değiştirme) fonksiyonunu desteklemektedir.

En yeni tasarım, teknoloji ve komponentler
ANTARES‘in geleceğini ve her türlü kurulumda
kullanılmasının güvencesidir. ANTARES sürekli
tasarım geliştirmesi sonucu en güvenilir konsepti
sunmaktadır. Açık bus iletişimi seçimi, global
destek ve endüstrideki know-how sayesinde
ANTARES ile yatırım gelecekte de korunacaktır.
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