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לראשונה :מד הטמפרטורה
המכייל את עצמו
iTHERM TrustSens
 100%תאימות –  0%מאמץ
טכנולוגיית חיישן יוצאת דופן עם פונקציית כיול עצמי
ממקסם את בטיחות הייצור והיעילות של התהליך על ידי מערכת אוטומטית של כיול עצמי בתוך קווי
הייצור.
מד הטמפרטורה ההיגייני  iTHERM TrustSensאשר מיועד לשימוש בתעשיית הקוסמטיקה המזון
והמשקאות אשר מבקשים תאימות חלקה עם דרישות ותקנות ה FDA -או  .GMPמד הטמפרטורה iTHERM
 TrustSensמבטל את הסיכון לחוסר התאמה.
יתרונות:
•

הקטנת הסיכון והעלויות תודות לתכונת הכיול העצמי וטכנולוגיית.Heartbeat :

•

אין עצירות ייצור תודות למערכת אוטומטית עם עקיבות מלאה לכיול עצמי בתוך הקו.

•

תיעוד אוטומטי ,זיכרון של  350נקודות כיול.

•

הדפסת תעודת כיול עם אישור עקיבות.

•

דיוק גבוה מאד בנקודות המדידה תודות להתאמה בין המשדר לחיישן.

•

אישורים ותעודות בינלאומיות :
EHEDG, ASME BPE, FDA, 3-A, 1935/2004, 2023/2006, 10/2011, CE CRN, CSA General
Purpose

•

תחום המדידה  :מ  -40ועד ל  +160מ"צ (  -40עד  +320מעלות פרנהייט)

•

ניתן לקבל יותר מ 50-סוגי חיבורים הגייניים וסטריליים ,מוברגים,Varvent ,APV-inline ,Clamp ,
.DIN11851
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יישומים ותחומי שימוש
•

מדעי החיים

•

תעשיית המזון

•

משקאות
מד הטמפרטורה  iTHERM TrustSensמתבדל ממדי טמפרטורה אחרים בכך שהוא מבצע כיול
עצמי אוטומטי בתוך הקו .דבר זה מתבטא בבטיחות גבוהה בקו הייצור ובזמינות גבוהה יותר של
קווי הייצור .ההמלצה לביצוע של אימות רציף של התהליך כבר מומלצת על ידי:
)GMP – Good Manufacturing Practice Rules (GMP – Annex 15

תוכנה לאפיון אוניברסלי
של ציוד ומכשור.
FieldCare – SFE500
חבילת התוכנה עם גרסת התוכנה האחרונה של  FieldCareמכילה:
FieldCare – Software Package Version 1.29.01 includes:
FieldCare SFE500 2.11.00

•

DTM Library 2.44.00

•

iDTM Library 2.00.269

•

היתרונות והתועלות:
•

זוהי חבילת התוכנה המוכללת לאפיון והפעלה של מכשור וציוד של חברת
 Endress+Hauserוהן של חברות אחרות ,אשר מבוססות על טכנולוגית .DTM

•

תוכנת ניהול נכסי המפעל שהוא חלק מחבילת התוכנה  FieldCare SFE500מאפשר גישה
ברמת מפעל (או חברה) לכל יחידות השדה באמצעות  CommDTMs ,DTMs :ו.iDTMs -
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•

מודול בקרת מצב עבודה (אופציונלי) ,מחלץ מידע מיחידות המכשור שנבחרו ויכול להתריע
למשתמשים על נטייה לכשל.

עדכן את חבילת התוכנה  FieldCareשברשותך.
חברת  Endress+Hauserמציעה לך את האפשרות לשמור על ההתקנה של תוכנת הFieldCare -
שברשותך .כל האפיונים והתצורה (  )Configurationונתוני התקשורת מתבצעים בתוכנת ניהול היחידות
( DTM – Device Type Managementכולל  DeviceDTMsו )CommDTMs -אשר מסופקת על ידי
חברת  .Endress+Hauserחבילת ה DTMs -מופעלת תחת הבקרה של חבילת תוכנת  FDTניהול הנכסים
המפעלית ( )Plant Asset Managementשל חברת  .Endress+Hauser FieldCareרק גרסת
התוכנה האחרונה של  FieldCareתעודכן בדף הבית של החברה .עבור מהדורות קודמות אנא התקשר
לנציגי המכירות המקומיים של חברת .Endress+Hauser
עדכן את חבילת התוכנה  FieldCareשברשותך .הורד את הגרסה האחרונה של חבילת התוכנה
של .FieldCare
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מדי גובה רדאר  + 113 GHzאורך הגל שלך

תדרי הרדאר המתאימים ביותר לכל יישום
חברת  Endress+Hauserהשלימה את מערך מכשירי הרדאר לתהליך עם תדרים של 80 GHz
הנקראים  Micropilotסדרה  . FMR6xבסיכום התדרים של כל מדי הגובה הגענו לסך של 113
 GHzאנחנו מסוגלים להיענות לכל יישום שלך עם התדר המתאים .במונחים הנדסיים ,אנחנו
מספקים מגוון רחב של מכשירי רדאר בכדי לייעל את התהליכים שלך .לעבוד בצמוד אליך ,אנחנו
נווסת את אורך הגל בכדי לקבל את התדר המתאים ביותר עבור התהליכים שלך.

יתרונות
•

בטיחות בתכנון ובבחינות  SIL IEC 61508מודרכות מונעים סיכונים למפעל שלך ומקלים על
חייך.

•

כל מכשירי מדידת הגובה והפתרונות מותאמים לכל יישום בכדי להגדיל את היעילות ,האיכות
והבטיחות של המפעל שלך.

•

תוך כדי התייעצות אישית ,אנחנו לומדים על הצרכים שלך בכדי שנוכל לעזור לך לבחור את
המכשיר הנכון עבור היישום הספציפי שלך.

•

בדוק באתר על מצגת המכשירים של מדידת הגובה המותאמת לתעשייה שלך.
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היתרונות של מכשיר רדאר מונחה1GHz Guided Radar :
•

המכשיר מסוג רדאר מונחה מותאם עבור יישומים שכוללים קצף וערכים של קבוע דיאלקטרי
נמוך ()Low Dielectric Constant

•

מאפשר מדידת פאזות ( ,)Interface Measurementפיצוי פאזה של גזים (Gas Phase
 ,)Compensationויישומי מעקפים (.)Bypass Application

היתרונות של מכשיר רדאר 6 GHz
•

מתאים אפילו למערבולות (  )Turbulencesולעיבוי כבד (.)Strong Condensate

•

מותאם גם להתקנה על צינור מחורר.

היתרונות של מכשיר רדאר 26 GHz
•

מיקוד טוב

•

מתאים ל 90% -מהיישומים

•

מדויק גם במקרה של ערבול.

היתרונות של מכשיר רדאר 80 GHz
•

מיקוד מצוין עם אלומת שידור של  3מעלות.

•

טווח מדידה גדול של עד  125מטרים.

•

בעל הדיוק הגבוה ביותר במדידה של  0.5מ"מ (עם .)Micropilot NMR81

מדידת גובה מעבר לרדאר!!!
לעיתים ,שיטות המדידה המתאימות ביותר לתהליך שלך יכולות להביא שיטות מעבר לרדאר .לפיכך
אנחנו מציעים מגוון רחב של טכנולוגיות מדידה הכוללות מכשירי ,Vibronic ,Ultrasonic :
 ,Electromechanical ,Gamma ,Hydrostatic ,Capacitanceועוד.
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מכשיר רדאר למדידות גובה
Micropilot FMR60
החיישן הסטנדרטי עבור הדרישות הגבוהות
במדידות מפלס נוזלים עם טכנולוגיית 80 GHz
ה Micropilot FMR60-הינו מכשיר הרדאר הראשון בן 80
 GHzשפותח בהתאם להנחיות הבטיחות של:
)International Function Safety Directive (IEC61508
הרדאר לנפח חופשי מציע אמינות מקסימלית תודות לאנטנה
המעוצבת במיוחד לניקוז טיפות ()Drip-off Antenna
אלגוריתם משופר וזווית אלומה צרה (.)Small beam Angle
והוא משמש למדידת גובה רציף "אל מגע" של נוזלים ,משחות
וסלרי (.)Slurries
המדידה אינה מושפעת בשינוי של הנוזל הנמדד ,שינוי
בטמפרטורות ,כיסי גז או אדים .החיישן הינו חיישן חכם מהמשפחה החדשה בעלת טכנולוגיות
"פעימת לב" (.)Heartbeat

היתרונות:
•

החומרה והתוכנה מפותחים בהתאם לתקנות  IEC61508עד לרמת  SIL3יתירות הומוגנית
(.)Homogeneous Redundancy

•

מובנה עם טכנולוגיית "פעימת הלב" ( )Heartbeat Technologyלחסכון ובטיחות בתפעול במשך
מחזור החיים.

•

ניהול נתונים  HistoryRAMלביצוע עבודות תחזוקה ואבחון במהירות ובקלות.

•

אמינות גבוהה גם כאשר קיימות חסימות במיכל וזאת באמצעות זווית אלומה צרה וממוקדת
ובאמצעות כלי  Multi-Echoלמעקב והערכה.

•

הקטנת העומס ההנדסי עקב שילוב קל יותר של מכשיר הרדאר  80 GHzלתוך התהליך.

•

אנטנה חדשנית מטפלון ( )PTFEהמנקזת את הטיפות המצטברות עליה ()Drip-off Antenna
לזמינות מקסימלית של המדידה.

• מבחן ההוכחה הקל ביותר בעולם עבור  SILו WHG -חוסך זמן ועלויות.
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היכן ניתן ליישם
•

מכשיר הרדאר עם האנטנה המיוחדת לניקוז טיפות ב 80 GHz -מתאים כמעט לכל יישום אפשרי
עד ל 50 -מטר והוא מציע אלומה ממוקדת במיוחד עבור מיכלים בעלי מחברים וצנרת פנימית.

•

חיבור תהליכי  :מוברג או מאוגן

•

טמפרטורה -40 to +130 DegC (-40 to +266 DegF) :

•

לחץ -1 to 16 Bar (-14.5 to +232 PSI) :

•

טווח מדידה מרבי 50 :מטר ()164 feet

•

דיוק (+/- 1 mm (0.04”) :)Accuracy

•

תדר גל (80 GHz :)W-band

•

אישורים בינלאומיים,Overfill prevention ,International explosion protection certificates :
.5-point linearity protocol ,marine approvals ,SIL ,WHG
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מכשיר רדאר למדידות גובה
Micropilot FMR62
מדידות מפלס עם טכנולוגיית  80 GHzעבור נוזלים
אגרסיביים או יישומים עם דרישות לציוד היגייני.
ה –  Micropilot FMR62הינו הרדאר  80 GHzהראשון שפותח
בהתאם להנחיות הבטיחות של:
)International Function Safety Directive (IEC61508
עבור יישומים הכוללים נוזלים אגרסיביים .ה FMR62 -הוא בעל
יתרונות יוצאי דופן עם אנטנה העשויה כולה מטפלון ()PTFE
מלא ובעל אנטנה שטוחה הנפרסת על פני אוגן החיבור.
האנטנה  PEEKהאינטגרלית מאפשרת חיבור תהליכי קטן
ביותר .מכשיר הרדאר  FMR62לנפח חופשי מציע אמינות
מקסימלית תודות לאלגוריתם משופר וזווית אלומה צרה
( .)Small Beam Angleהחיישן הינו חיישן חכם מהמשפחה
החדשה מובנה בטכנולוגיות "פעימת הלב" (.)Heartbeat

היתרונות:
•

החומרה והתוכנה מפותחים בהתאם לתקנות  IEC61508עד לרמת  SIL3יתירות הומוגנית
(.)Homogeneous Redundancy

•

בעל טכנולוגיית "פעימת לב" (  )Heartbeat Technologyלחסכון ובטיחות בתפעול במשך מחזור
החיים.

•

ניהול נתונים  HistoryRAMלביצוע עבודות תחזוקה ואבחון במהירות ובקלות.

•

אמינות גבוהה גם כאשר קיימות חסימות במיכל ועקב זווית קרן צרה באמצעות כלי Multi-Echo
למעקב והערכה.

•

הקטנת העומס ההנדסי עקב שילוב קל יותר של מכשיר המכ"ם  80 GHzלתוך התהליך.

•

אנטנה ממולאת בטפלון ( )PTFE- Filledשטוחה עם אנטנת צופר למקסימות זמינות של המערכת.

• מבחן ההוכחה הקל ביותר בעולם עבור  SILו WHG-חוסך זמן ועלויות.
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היכן ניתן ליישם
מכשיר הרדאר  FMR62מתאים למדידת נפח חופשי בכל יישום אפשרי עד ל 80 -מטר והוא מציע
אלומה ממוקדת במיוחד עבור מיכלים בעלי מחברים וצנרת פנימית.
•

חיבור תהליכי  :מוברג או מאוגן

•

טמפרטורה -40 to +130 DegC (-40 to 266 DegF) :

•

לחץ -1 to 16 Bar (-14.5 to +232 psi) :

•

טווח מדידה מרבי 80 :מטר ()262 feet

•

דיוק +/- 1 mm (accuracy 0.04”):

•

תדר גל)W-band( 80GHz :

•

אישורים בינלאומייםInternational explosion Protection, Overfill prevention, WHG, SIL, :
Marine Approvals, 5 Point linearity protocol.

מכשיר רדאר למדידות גובה
Micropilot FMR67
מדידות מפלס עם טכנולוגיית  80GHzעבור
הדרישות הגבוהות למדידת מפלס מוצקים בתפזורת.
ה Micropilot FMR67-הינו הרדאר הראשון בן  80GHzשפותח בהתאם
להנחיות הבטיחות של:

International Function Safety Directive

) .(IEC61508הרדאר לנפח חופשי מציע אמינות מקסימלית תודות לאנטנה
המעוצבת לניקוז טיפות ( ,)Drip-Off Antennaמיקוד אלומה משופר ,וזווית
פליטה צרה מאד ( )Very Small emitting angleדבר שמתאים מאד למדידה
בצוברים כגון סילו צרים .מכשיר הרדאר  FMR67משמש למדידת גובה רציף
ללא מגע של :אבקות וגרגירי מוצקים בתפזורת .החיישן הינו חיישן חכם
מהמשפחה החדשה בעלת טכנולוגיות "פעימת לב" (.)Heartbeat

היתרונות:
•

החומרה והתוכנה מפותחים בהתאם לתקנות  IEC61508ועד לרמת  SIL3יתירות הומוגנית
).)Homogeneous Redundancy
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•

בעל טכנולוגיית "פעימת לב" ( )Heartbeat Technologyלחסכון ובטיחות בתפעול במשך מחזור
החיים.

•

ניהול נתונים  HistoryRAMלביצוע עבודות תחזוקה ואבחון במהירות ובקלות.

•

אמינות גבוהה גם כאשר קיימות חסימות במיכל ועקב זווית קרן צרה באמצעות כלי Multi-Echo
למעקב והערכה.

•

הקטנת העומס ההנדסי עקב שילוב קל יותר של מכשיר המכ"ם  80GHzלתוך התהליך.

•

אנטנה חדשנית מטפלון ( )PTFEהמנקזת את הטיפות המצטברות עליה ()Drip-off Antenna
לזמינות מקסימלית של המדידה.

• מבחן ההוכחה הקל ביותר בעולם עבור  SILו WHG -חוסך זמן ועלויות.

היכן ניתן ליישם
מכשיר הרדאר  FMR67מתאים למדידת נפח חופשי בכל יישום אפשרי עד ל 125 -מטר והוא מציע
אלומה ממוקדת במיוחד עבור מיכלים בעלי מחברים וצנרת פנימית.
•

חיבור תהליכי  :מוברג או מאוגן

•

טמפרטורה -40 to +200 DegC (-40 to +392 DegF) :

•

לחץ -1 to +16 Bar (+14.5 to +232 psi) :

•

טווח מדידה מרבי 125 :מטר ()410 feet

•

דיוק+/- 3 mm (0.12” accuracy) :

•

תדר גל80GHz (W-band) :

•

אישורים בינלאומייםInternational Explosion Protection certificates, Overfill prevention, :
WHG, SIL, Marine approvals, 5point linearity protocol.
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מכשיר רדאר למדידות גובה
Micropilot NMR81
מדידות מפלס עם טכנולוגיית  80 GHzעבור יישומים של Custody
.Transfer
ה Micropilot NMR81 -הינו מכשיר רדאר שמיועד לשימוש עבור יישומים של
 Custody Transferאו בקרת מלאי .המכשיר הוא בעל אישורים של  NMiו.PTB -
כמו כן הוא עומד בדרישות לפי . OIML R85, API 3.1B :מכשיר הרדאר NMR81
מתאים במיוחד ליישומי מדידת נפח חופשי בגבהים עד ל 70 -מטרים .האנטנה
המעוצבת לניקוז טיפות ( )Drip-off Antennaבתדר של  80GHzמשדרת בתדירות
זו ומייצרת אלומה ממוקדת וצרה בזווית של  3מעלות אשר מאפשרת להתעלם
מהפרעות אפילו בהתקנות צמודות לדופן המיכל.

היתרונות:
•

החומרה והתוכנה מפותחים בהתאם לתקנות  IEC61508עד לרמת SIL3
יתירות הומוגנית ) (Homogeneous Redundancyלרמת בטיחות גבוהה
במיוחד.

•

אמינות מירבית דרך דיוק של עד +/- 0.5 mm (0.02” Accuracy) :

•

פותח לפי המלצות המטלורגיה הבינלאומיות כמו  OIML R85 :וגם .API MPMS

•

אישורים מקומיים ולפי מדינה ספציפית כגון  NMi :או  PTBעבור יישומי .Custody Transfer

•

התקנה פשוטה ותפעול נקי מתקלות הודות לחיבור קל לכל מערכות הבקרה המובילות דרך
תקשורת ופרוטוקול פתוח.
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•

טכנולוגיית  80GHzלזווית אלומה צרה ומיקוד חד ,ללא השתקפויות מדופן המיכלים או צנרת הבנויה
במיכל.

היכן ניתן ליישם
מכשיר הרדאר  NMR81בטכנולוגיית  80GHzעם אנטנה לניקוז טיפות ( )Drip-off Antenna
מתאים למדידת נפח חופשי ביישומים עד ל 70 -מטר והוא מציע אלומה ממוקדת וחדה במיוחד
עבור מיכלים אשר להם אוגן חיבור המצוי בקרבת דופן המיכל.
•

חיבור תהליכי  :מאוגן

•

טמפרטורה -40 to +200 DegC (-40 to +392 DegF):

•

לחץ -1 to 16 Bar (-14.5 to +232 psi) :

•

טווח מדידה מרבי 70 :מטר ( )230 feet

•

דיוק+/- 0.5 mm (0.02” Accuracy) :

•

תדר גל(W-band) 80GHz :

•

אישורים בינלאומייםInternational Explosion protection certificates, Overfill prevention, :
WHG, SIL, Custody Transfer Certificates
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מערכת ניטור ואבחון ComBricks
(המשך כתבות )
בגיליונות הקודמים תיארנו את מרכיבי מערכת הניטור והאבחון
 ComBricksשל חברת  . PROCENTECועכשיו קצת טעימה מצורת הניהול והניטור של רשתות
התקשורת .Profibus DP/Pa
כפי שכבר קראתם בוודאי ,המרכיב העיקרי של המערכת הוא ה .)HS( Head Station -אשר
משמש כ Web Server -ודרכו ניתן לקבל התראות שונות על התנהגות הרשתות .וכל זאת
ע"י גלישה באמצעות  Explorerאו  .Chromeפשוט מקלידים בחלון החיפוש את כתובת ה-
 .Head Station IPאולם אל דאגה! באם אינך זוכר את כתובת ה IP -של היחידה או היחידות,
תוכנת COMbricks Discovery tool :תעזור לך למצוא את כל יחידות הHead Stations -
המחוברים לרשת שלך

 .שים לב שהמחשב שלך שאתו

אתה מנסה לאתר את היחידות ברשת ,צריך להיות מאופיין
לכתובת  IPתואמת ושייכת לאותה הרשת ,אחרת לא תמצא
דבר!.
לאחר שנמצא היחידה או היחידות ברשת ואינך מסוגל
לזהות מי הוא מי? או לוודא שהיחידה אכן זו שאתה רוצה
לעבוד עליה או שיש לך מספר יחידות מורכבות ברשת ,אתה
יכול פשוט לאותת ע"י

 .Flash LEDכלי נוסף שיכול

להיות לעזר רב לכל מי שטרוד ואינו יכול לבלות את רוב זמנו
בניטור והשגחה ,יכול להשתמש בכלי שנקראCOMbricks :
 .Network Condition Indicatorדרך כלי התוכנה הזה
המשובץ עם רמזור ניתן לקבל במבט אחד אם המערכת
מתפקדת ללא רבב או במקרה של תקלה שאינה
חמורה (קריטית) נקבל אור צהוב ובהתאם לתקלה
חמורה (או קריטית) העלולה להשבית את המערכת
נקבל אור אדום.
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דרך המסך הראשי של התוכנה ,ניתן להיכנס לתצוגה פרטנית של כל מערכת ע"י הצבעה על המערכת הרצויה בחלון
לאחר מכן פתיחה באמצעות תוכנת גלישה ( Explorerאו  .)Chromeלאחר קישור עם הכתובת ופתיחת חלון הגלישה
( )Explorerנקבל מסך הנקרא Device Channel
 Listמסך זה בעצם קורא מיחידת הHead -
 Stationאת כל המידע על המערכת של ה-
 COMbricksעל התצורה שלה (,)Configuration
וכמובן גם איזה יחידות  Masterויחידות Slaves
מחוברות ברגע זה למערכת והממשקים ובסופו
של דבר גם מה הסטטוס שלהם .גם במסך הזה
יש מידע רב שניתן לקבל על מצב היחידות
המחוברות לרשת

 .Profibus DP/PAאם

תסתכלו בתמונה ניתן לראות מסגרות עם
כתובות מתחת לממשקים .כל מסגרת מתארת בצבעים מה מחובר ומה מתרחש .לדוגמה לכרטיס
הממשק הראשון שמותקן מימין ליחידת ה , Head Station-הממשק הוא בעל חיבור אחד ( 1ch
 )RS485רואים מסגרת עם כתובת  1כשהכיתוב הוא בצבע אדום .מה שאומר שהתחנה הזאת
הינה יחידת ה Master -על רשת ה .Profibus-הממשק הבא הינו ממשק המצויד ב Scope-מה
שמאפשר בהמשך לבחון את השתקפות הגל באוסילוסקופ ברשת זו .מתחת לממשק נוכל לראות
 5מסגרות ברקע ירוק מה שאומר שלממשק זה מחוברים כרגע  5יחידות  Slavesוהם במצב של
החלפת נתונים עם יחידת ה .Master-מצבים נוספים אותם ניתן לראות:

תחנה אשר הינה  Slaveברשת אולם אינה בסנכרון עם ה Master -או אינה מאופיינת
על ידו.
תחנה אשר הייתה קיימת ברשת אולם כרגע היא איבדה את התקשורתStation is (.
)Lost
תחנה אשר אפיון התצורה שלה אינו נכון ()Configuration Error
תחנה אשר אופיינה עם פרמטרים שגויים ((Station Parameter Error

תחנה אשר נמצאת בסטטוס של החלפת נתונים עם יחידת ה Master -אולם יש תקלה
בציוד הפריפריאלי שלה )( (I/O Critical Problemכגון  Pt100מנותק ועוד)
(המשך בגיליון הבא).
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