ANTARES vs. MODEX
PROCURADO: A MELHOR SOLUÇÃO
Tecnologia de barramento da BARTEC

Tecnologia de barramento da BARTEC

ANTARES e MODEX Soluções em automatização I/O modulares e flexíveis para todo tipo de aplicação

Para a automação de instalações e sistemas industriais são necessárias soluções
inovadoras que melhoram a produtividade e, assim, a viabilidade econômica. Soluções em automatização com sistemas I/O flexíveis, confiáveis e econômicos estão
sempre sob demanda.

Comparação

ANTARES

MODEX

Processamento de sinais

Barramento principal central com entradas e saídas
modulares e diagnóstico detalhado

Preparação direta dos sinais no barramento com alta velocidade

Entradas/Saídas

Ex i, alta densidade de sinal, módulo I/O configurável

Interface Ex e Ex i, comutação de potência possível,
saídas possíveis de serem desativadas

Instalação

Na zona 1 uma proteção mecânica é suficiente,
por ex carcaça de aço inoxidável não Ex

Na zona 1 uma proteção mecânica é suficiente,
por ex carcaça de aço inoxidável não Ex

Acoplamento

PROFIBUS-DP, Modbus TCP, Profinet, Ethernet IP

PROFIBUS-DP, Modbus TCP, Profinet, Ethernet IP

Campos de aplicação

para alta densidade de sinal e grande quantidade
de entradas/saídas

para transmissão de sinais rápida e pequena quantidade
de entradas/saídas (construção de máquinas)

ANTARES

MODEX

PARA SISTEMAS I/O DE GRANDE
PORTE DENTRO DE MODELOS Ex i

PARA APLICAÇÕES SIMPLES, RÁPIDAS E ROBUSTAS
EM MODELOS Ex i- OU Ex e

A MAIS ALTA FLEXIBILIDADE
EM INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

Sistemas I/O remotos ANTARES
Expansão simples com módulos I/O em Zonas 1/2 e Zonas 21/22
 Alimentação de até 32 módulos I/O ao mesmo tempo com
alta densidade de sinal
 A redundância real assegura a disponibilidade máxima do sistema
em PROFIBUS-DP
 Máxima liberdade de planejamento e capacidade de adaptação
 Alterações e expansões sem certificação nova
 Homologações internacionais
 Substituição dos módulos durante o funcionamento (Hot Swap)

Os processos de concepção, na ANTARES, correspondem aos procedimentos comuns
em áreas sem risco de explosão.
O modelo de software ANTARES sustenta a criação da estrutura do sistema, gera a
documentação e monitora automaticamente fatores críticos do sistema.
Alterações e adaptações de I/O não planejadas são possíveis sem esforço e sem
nova certificação em qualquer momento, tanto na fase de planejamento, quanto
em operação.
Um único módulo RCU pode alimentar até 32 módulos I/O, mesmo na zona Ex 1,
possibilitando configurações de I/O eficientes e compactas.
O PROFIBUS-DP oferece uma alta disponibilidade do sistema por meio de redundância real. Em redes Ethernet, é possível montar topologias simples em anel para
aumento da disponibilidade da rede por meio de Ethernet switches integrados. Uma
integração simples em sistemas de controle PCS 7 (por meio de módulos funcionais
opcionais) também é possível.

Módulo de bus inteligente MODEX
para diferentes aplicações (Ex e /Ex i) associável com zonas 1/2
 Comprovado e inovador: operando com sucesso há mais de 20 anos
 Rápida captação de imagem
 Compacto, robusto e confiável
 Interligação direta de diferentes áreas com risco de explosão
 Homologações internacionais, LAPS

Com os módulos de bus inteligentes com acoplamento do bus (barramento)
PROFIBUS integrado, no qual o endereço de barramento é configurado por
meio de interruptor giratório, elimina-se uma configuração interna de sistema.
Com as muitas variantes de módulos MODEX de modelo Ex e Ex i, montam-se
facilmente redes, cujos circuitos de medição e controle podem ser combinados
com diferentes tipo de proteção Ex.
É possível ampliar sem dificuldades a rede PROFIBUS por meio de acoplamento
do bus integrado no módulo.
Mediante a utilização de módulos de bus MODEX, os sistemas PROFIBUS-DP
são conduzidos sem interrupção da área segura para a área com risco de explosão. Nos módulo de saída, as saídas são alimentadas separadamente com
tensão, possibilitando assim uma desativação simples e segura.

PROFIBUS-DP com componentes MODEX
- pequenas quantidades de entradas e saídas, pouca variedade

SPS/PLS Busmaster

Combinação
de diversos tipos de proteção antideflagrante

PROFIBUS-DP

Ex e
Ex de
Ex de [ia/ib]

Dispositivos de campo,
atuadores e sensores
Ex i, Ex m, Ex d...

Zona 1

Área segura

PROFIBUS-DP com MODEX e componentes ANTARES
- MODEX para sinais de campo não Ex i/Ex e,
ANTARES para uma grande variedade de sinais

SPS/PLS Busmaster

Zona 0

...até 32 módulos

PROFIBUS-DP

Carcaça Ex e

Carcaça Ex e

Ex e MODEX I/O
Área segura

PROFINET com componentes ANTARES
- para alta densidade de sinal, entradas/saídas distribuídas em vários
trilhos de fixação

Ex e MODEX

Zona 1

Zona 0

SPS/PLS Busmaster

PROFIBUS-DP

...até 32 módulos

Zona 1

Área segura

Comparação de ANTARES e MODEX em sistemas tradicionais
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