ANTARES
Soluciones punteras de automatización E/S remota

Soluções de E/S Remotas ANTARES para Zona 1/21 e Zona 2/22

Zona segura

SPS

Para a automação de instalações e sistemas industriais são necessárias soluções
inovadoras que melhoram a produtividade e, assim, a viabilidade econômica.
ANTARES é a resposta convincente da BARTEC em relação à procura crescente da
indústria de soluções de automação cada vez mais flexíveis, fiáveis e rentáveis com
sistemas I/O Remoto. ANTARES oferece desempenho máximo, maior conforto de uso
e viabilidade económica insuperável num projeto muito atraente.

Projeção intuitiva

Flexibilidade máxima de projeto

Autorizações flexíveis do sistema

Graças ao conceito sofisticado da ANTARES podem
ser usados os mesmos processos de projeção como
nas soluções habituais do sistema. Uma completa
ferramenta de software simplifica o projeto e a verificação para o sistema ANTARES, enquanto ao mesmo
tempo serão monitorados automaticamente os fatores
críticos do sistema, como o gerenciamento de energia,
distâncias etc.

Devido à grande reserva de desempenho são possíveis
configurações I/O eficientes e compactas com ANTARES, mesmo se o sistema é instalado diretamente na
zona 1. Através de uma só RCU podem ser alimentados
até 32 módulos I/O de vários canais. Para configurações
I/O realmente distribuídos também estão disponíveis
opções de expansão de Busrail.

Graças ao projeto bem estudado da ANTARES , as
solicitações para as autorizações rígidas e únicas dos
sistema pertencem ao passado. Para a maior parte das
áreas de aplicação é suficiente uma proteção mecânica geral. Para uma execução simples do projeto, as
modificações I/O podem ser efetuadas de forma fácil
respeitando as autorizações existentes para o sistema.

Estrutura do sistema

Implementação simples do projeto

Disponibilidade máxima do sistema

Segurança ideal do ciclo de vida

O sistema I/O Remoto da ANTARES é instalado diretamente na zona EX. A unidade
central do sistema é a RCU (Rail Control Unit) com comunicação do anfitrião, chave
Ethernet, gerenciamento de energia e processamento de dados I/O.
Uma integração confortável está garantida devido ao apoio de inúmeros padrões
de comunicação abertos – de padrões completamente redundantes de PROFIBUS-DP até a padrões Ethernet como PROFINET, MODBUS TCP e Ethernet/IP. Não
existem transmissores EX complexos e topologias de bus separadas. Os inúmeros
módulos I/O da ANTARES permitem todas as configurações desejadas.
Com ANTARES a BARTEC envereda por um caminho completamente novo onde a
segurança de processos de execução do projeto será mantida de forma ilimitada.

A instalação com ANTARES é fácil: Graças ao conceito
de autorização inteligente do sistema, a montagem
e a instalação são efetuadas segundo o processo de
instalação geral para ambientes explosivos. Já não é
necessária a presença de pessoal autorizado para zonas EX no local para a montagem de sistemas sujeitos
a um regime de autorização.

Uma verdadeira redundância de comunicação para o
PROFIBUS-DP garante o funcionamento perfeito com
os sistemas anfitriões. Numa configuração redundante
as duas linhas de comunicação estão ativas. Desta
maneira é garantida a disponibilidade permanente e no
caso de falha de uma linha ou de um módulo é possível
o modo standby do anfitrião. Devido ao seu apoio
Hot-Swap, a ANTARES pode excluir completamente os
tempos de imobilização I/O.

O projeto, as tecnologias e os componentes
segundo o estado mais recente da técnica garantem o futuro de ANTARES e o uso do sistema
em qualquer instalação. As melhorias contínuas
do projeto tornam a ANTARES num conceito com
máxima fiabilidade. A decisão para a comunicação
de bus aberta com suportes mundiais e conhecimento da indústria protejam adicionalmente cada
investimento em ANTARES.
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