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גיליון האביב ממשיך את המסורת ומביא לכם מאמרים וחדשות
ע

של חברת  ,Endress+Hauserכמו גם יישומים המצויים בחנות
היישומים שיעזרו לכם בחיי היום יום.
בהמשך אנחנו ממשיכים בסדרה של חזרה לבסיס ,והפעם
הפרק הראשון על יסודות לולאת הזרם  .4-20mAחשבתם
שאתם יודעים הכול?
אתר הבית שלנו פתוח לרשותכם למידע ויצירת קשר
אינסטרומטריקס בקרה תעשייתית בע"מ
תוכן הגיליון:

עופר בן אפרים
מנכ"ל
info@instrumetrics-ic.co.il

עורכי הביטאון
ע

עמ'  Picomag - 3מד ספיקה אלקטרומגנטי קומפקטי.
עמ'  - 5יישום בחנות:
.Endress+Hauser App – Operation
עמ'  - 6מהי טכנולוגיית רגשי הלחץ של
.Endress+Hauser
עמ'  – 8יישום בחנות:

אריה שצקי
מומחה תשתיות מחשוב
arie.shatzky@instrumetrics-ic.co.il

.Endress+Hauser App – DC Values
עמ'  – 9מכשיר למדידת ספיקה  Prowirlמובנה
עם מדידת לחץ וטמפרטורה.
עמ' ( – 12חזרה לבסיס) היסודות של לולאות זרם

 – 4-20mAפרק .1
עמ'  – 16יישום בחנות היישומים
.Endress+Hauser Smart Blue
עמ'  Metasphere – 17מערכות טלמטריה לאיסוף

צבי בן יוסף
מנהל מחלקת מערכות דיגיטליות
tzvi@instrumetrics-ic.co.il

צבי בן יוסף
מנהל מחלקת ע
מערכות דיגיטליות
tzvi@instrumetrics-ic.co.il

נתונים לענן.

ע

עמ'  Acromag – 18מבודד ומפצל אותות .uBSP

ע
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מכשירים חדשים
Endress+Hauser Picomag
מד ספיקה אלקטרומגנטי חכם בשיטת
הכנס והפעל לשירותים ,למדידת
ספיקה אמינה של נוזלים מוליכים.
•

האם אתה מחפש טכנולוגיה החוסכת מקום
למדידת ספיקה וטמפרטורה?

•

האם גם אתה ניצב מול האתגר להשתמש
בציוד מדידה חסכוני ויעיל עבור המתקן
שלך?

•

האם אתה צריך להתאים את המכשיר
למפרטים או לתקנות משפטיות או אפילו
לבקרת תהליך מחמירה בכמה נקודות
מדידה?

כן?
מכשיר ה Picomag-החדש שלנו מציע בדיוק את מה שאתה צריך!
•

מדידה אמינה וניטור של מים תעשייתיים ,מי קירור או מים חמים.

•

מדידת ספיקה וטמפרטורה בו זמנית.

•

אפיון תצורת ההתקן חוסכת זמן אפילו במקומות שהגישה אליהם קשה במיוחד אודות לקישוריות
. Bluetooth

•

גישה קלה לנתונים דרך יישום  SmartBlue Appאינטואיטיבי.

•

אינטגרציה גמישה לכל רשתות הבקרה ( )fieldbusבאמצעות .IO-Link
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 .1הפעלה ותפעול שוטף אינטואיטיבי ,גישה אלחוטית ומאובטחת לכל נתוני המכשירים על ידי שימוש
ביישום  SmartBlue Appבאמצעות .Bluetooth
 .2חיבור מערכת אופטימלי (:)Plug-and-Play
•

מספר רב של יציאות וכניסות להגדרה (זרם ,פולסים ,מתח או מתג יציאה).

•

 IO-Linkלשילוב חלק לתוך רשתות בקרה קיימות .

 .3מבנה חזק וקומפקטי:
•

רמת הגנה גבוהה .IP65/67

•

מחוסן כנגד ויברציות של הקו הלם גבוה וזעזועים.

 .4אבחון מהיר ומאובטח ,התראות ברורות וחד משמעיות של אזהרה והודעות התראה.
 .5תצוגה ידידותית למשתמש:
•

תצוגה גדולה בהירה מסודרת וצבעונית.

•

כיוון אוטומטי של המסך אנכי או אופקי.

•

הצגת קצב הזרימה ,מסכם ספיקה או
הטמפרטורה (לבחירה חופשית).

 .6פונקציונליות הקשה ייחודית (פשוט הקש על
המכשיר):
•

קבל סקירה מהירה של הפרמטרים
שהוגדרו.

•

כדי לשנות את מצב .Bluetooth
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יישומים של  Endress+Hauserבחנות היישומים
Operation
תיאור:
הורד את היישום של התפעול ( ,)Operationותוכל לקבל גישה דרך
הטלפון החכם שלך למידע עדכני ומקיף על מכשירי Endress+Hauser
בכל מקום בו אתה נמצא ,ובכל עת שתזדקק לו .היישום מאפשר לך
להוריד במהירות תיעוד ספציפי ,כגון הוראות הפעלה ומידע טכני עבור
מכשירי השטח של  .Endress+Hauserקבל גישה קלה ומהירה למידע
על מוצרים עדכניים כמו גם פרטים על כל מכשיר ,כמו למשל :הזמנת
קוד ,זמינות ,וחלקי חילוף.
הורד את האפליקציה  ,Endress + Hauser Operationsוקבל גישה
לנייד למידע עדכני ומקיף על מכשירי  Endress + Hauserהמותקנים
שלך ,בכל מקום שבו אתה נמצא ,בכל עת שתזדקק לו.
היישום  ,Endress + Hauser Operationsמאפשר לך להוריד
במהירות תיעוד ספציפי ,כגון :הוראות הפעלה ומידע טכני עבור
מכשירי השדה של  .Endress + Hauserקבל גישה קלה ומהירה
למידע על מוצרים עדכניים ולפרטים על המכשיר ,למשל .הזמנת קוד,
סרוק את קוד הQR -

זמינות ,וחלקי חילוף ,מוצרים תחליפיים עבור מוצרים ישנים כמו גם מידע כללי על המוצר .כל מה שעליך לעשות
הוא להזין את המספר הסידורי או לסרוק את קוד מטריצת הנתונים במכשיר.
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מהי טכנולוגיית רגשי הלחץ של Endress+Hauser
®Ceraphire

Ceramic Cell

קרמיקה ( ,)Ceramicהיא אחת מהחומרים הקשים ביותר
הקיימים בעולם .דבר זה מבטיח את החומר הטוב ביותר עבור
המדיום הנמדד .החיישנים הקיבוליים הקרמיים של חברת
 Endress+Hauserהם בעלי ממברנה עבה עד פי  30מכל
ממברנת חיישן קונבנציונלית.
אפילו הסטייה הזעירה ביותר תגרום לתוצאת סיגנל עם הדיוק
הגבוה ביותר .המאפיין של הקרמיקה בעלת טוהר גבוה
( )99.9%מבטיחה עמידות גבוהה בקורוזיה ,וסטיות עקב
טמפרטורה נמוכה ועמידות הטובה ביותר לעומס יתר.

Silicon technology

Metal Cell

חיישני סיליקון עם ממברנה מתכתית ,זמינים למכשירי מדידת לחץ ,Gauge
מדידת לחץ אבסולוטית ומדידת לחץ הפרשית ( .)Differential Pressure
כפתרון עם ביצועים גבוהים ליישומי לחץ גבוה עד  ,700Barחיישנים אלו יכולים
לענות על הדרישות הגבוהות ביותר לעבודה אמינה על פני טווח טמפרטורות
גדול.

App S

on the

למדידת לחץ בתהליך

ליישומי מדידת לחץ הפרשי בתהליך
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)Contite (Silicon technology
חיישני  ,Contiteפותחו במיוחד למדידת מפלס הידרוסטטי,

Metal Cell

המבוסס על טכנולוגיית הסיליקון .עם ההגנה שלו על החיישן והאלקטרוניקה של התא,
חיישן ה Contite -הוא פתרון מצוין במקרה של לחות קשה או היווצרות של התעבות.
אלמנט המדידה עצמו מוגן ואטום הרמטית בין ממברנת התהליך וממברנת המדידה.
ממברנת התהליך עשויה מ Hastelloy C -והודות לעיצוב החכם שלה ,הוא אינו רגיש
לכל סוג של הצטברות.

Contite

)Diaphragm seals (Silicon technology

Metal Cell

באם המדידה מתרחשת בתנאים קיצוניים ,מגוון של דיאפרגמות
הפרדה זמינים להרכבה ישירה או גם להתקנה מרוחקת עם צינור
קפילרי .ניתן להשתמש בדיאפרגמות אלו למדידה בטמפרטורות
של התהליך  -70°Cועד ל ,+400°C -הם אינם רגישים לחומרים
אגרסיביים ,צמיגים מאוד ,התגבשות או פלמור של החומר .הם
מתאימים למדידה בנקודות שהגישה אליהם קשה.
חברת  Endress+Hauserמציעה את האיכות הגבוהה ביותר
בתהליכי הייצור ,ומגוון גדול של חומרי בנייה וציפויים ( Coating
 )and Fillingעבור כל דיאפרגמות ההפרדה.
המומחים שלנו מייעלים את מערכות מדידה כדי להבטיח את
מקסימום הדרוג של ביצועים ואמינות.

Diaphragm Seal
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יישומים של  Endress+Hauserבחנות היישומים
( DC Valuesרלוונטי למכשירי )Radar
DC = Dielectric Constant
יישום ה ,DC -מציע גישה נוחה לאלפי ערכי ( DCמקדמים דיאלקטריים)
של כל מיני סוגי חומרים בתחום של אוטומציה בתהליך .ניתן לחפש
ביישום לפי שם החומר או מספר ה)Chemical Service Abstracts( .CAS -
באם זמין .פונקציית השלמה אוטומטית עוזרת לך באם אינך יודע את
האיות המדויק של החומר.
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מכשיר למדידת ספיקה Prowirl
מובנה עם מדידת לחץ וטמפרטורה
מד הספיקה מבוסס  Vortexלמדידה וניהול אנרגיה בצורה שקופה וזולה של קיטור וגז.
יחד עם החידוש של מדידת לחץ מובנית ,מכשיר ה Prowirl F/R/O 200 -מהווה את נקודת המדידה המרכזית
לכל יישומי הגז והקיטור בתעשייה בצנרת בקוטר של עד ”12
( .)DN300מדידות ובחינות הראו שמכשיר ה Prowirl-הוא מוצר יציב
ומוכח מזה למעלה מעשור ,למכשיר יש את הליניאריות הטובה ביותר
בעולם ,מה שמאפשר לו למדוד מסת אנרגיה עם דיוק מקסימלי עד
 .Re≤10000הודות לתכנון המוצק שלו .ה Prowirl 200-מפחית את
עלויות ההתקנה והתפעול ,ומגדיל באופן משמעותי את זמינות המפעל.

יתרונות:
•

זהו מכשיר זרימה מבוסס  Vortexמרובה משתנים לקבלת שקיפות מירבית :מדידה בו זמנית של מסה,
ספיקה נפחית מתוקנת ,זרימת אנרגיה ,טמפרטורה ,לחץ ,ואיכות הקיטור.

•

תפעול מתקן קיטור יעיל הודות ללכידה/מדידה בצורה ייחודית ברמה עולמית של קיטור רטוב.

•

ניתן לשימוש בכל מקום :התאמה ( )Alignmentגמישה של יחידת מדידת הלחץ ,בהתאם למיקום ומקום
ההתקנה .שידור האות ברמה תעשייתית של יחידת הלחץ בהתאם לתקן .ISO2186

•

מגדיל את זמינות המתקן :עם חיישנים מוצקים ויציבים לטווח ארוך ,בעלי דיוק מדידה עקבי עד ל-
 ,Re≤10000ליניאריות ייחודית.

•

עמידות מובטחת :עמידות גבוהה לוויברציות ,הלם הידראולי ,ומהלומת שוק תרמי.

•

טכנולוגיית חיישן מוכחת :למעלה מ  400000-התקנות ברחבי העולם.

קיזוז לחץ וטמפרטורה – לשם מה?
בתעשייה התהליכית ,הלחץ או הטמפרטורה של הקיטור או הגזים אינם קבועים לעיתים קרובות .באם לא נבצע
פיצוי של ההשפעות הללו על המדידה ,זה עלול להוביל לשגיאת מדידה מסיבית ,וכתוצאה מכך להפסדי כסף על
האנרגיה .עם חיישן הלחץ המובנה (אופציונאלי) ומדידת הטמפרטורה,מכשיר ה  Prowirl 200-מבטיח את הדיוק
הגבוה ביותר לקביעת צפיפות הקיטור ותכולת האנרגיה .ומייתר את הצורך בהתקנה היקרה של ארבעה מכשירים
נפרדים עבור זרימה ,לחץ ,טמפרטורה וחישוב האנרגיה.
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©Endress+Hauser

לכידת קיטור רטוב -להגברת הבטיחות והיעילות
קיטור משמש בכמויות גדולות ביישומים רבים (חימום ,ניקיון או אספקת אנרגיה) .אולם העברת החום תהיה יעילה
אם תתרחש כאשר הקיטור הוא רווי .אך ייתכן שבשל תקלות במערכת הדודים או במערכות העיבוי ,יתרחש מצב
של "קיטור רטוב" לעיתים קרובות בצינורות .מצב כזה הוא בעל השלכות חמורות :העברת אנרגיה ירודה ,הלם מים
הידראולי או קורוזיה קשה של הצנרת עקב התמוססות מלחים .ה Prowirl 200 -הינו מכשיר ה Vortex -הראשון
שמסוגל לפקח ברציפות על איכות הקיטור.

©Endress+Hauser
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קונספט אחיד של מכשיר דו-חוטי ()2-Wire
כמכשיר מדידה דו-חוטי ( )2-Wireחדשני ,ה Prowirl 200 -מבוסס על תפיסת התקן אחידה ( )Uniformהמפחיתה
משמעותית את המורכבות עבור המשתמש .התפיסה החדשה כוללת :תקן של צורת התפעול ,מבני התפריטים,
ייעודי הפונקציות ,התוכנה ,הממשקים ,ניהול הנתונים ,שילוב המערכת ,הצגת השגיאות ,תיעוד ,ועד למבנה
המוצר .חידושים אלו יוצרים רווחים כלכליים לטווח ארוך ללקוחות לאורך כל מחזור החיים של המפעל.

חסכנות בעולם ללא תחרות
ה Prowirl 200 -הוא מד ספיקה מסוג  Vortexהחזק והזמין ביותר בשוק .חיישן ה DCS-הקיבולי מבטיח קריאה
מדויקת עם הליניאריות הגבוהה ביותר אפילו בתנאי התהליך הקשים ביותר .הודות לאיזון שלו ,חיישן ה DCS -אינו
רגיש לוויברציות של המערכת ,שוקים תרמיים ( )>150K/sכמו גם לפטיש הידראולי שנוצר על ידי העיבוי .מדידות
ובחינות לטווח ארוך מאשרות כי ה Prowirl Vortex -אין סחיפה ( )Driftגם לאחר עשורים של שימוש (גורם כיול
בחיים).

חזרה לבסיס

היסודות של לולאות זרם .4-20mA
חלק 1
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בעולם של בקרת תהליכים ,קיים מגוון עצום וסוגים שונים של מדידות תהליך .צמדים תרמיים וחיישני  RTDמספקים
קריאה ישירה של טמפרטורה ,כאשר אותות דיגיטליים כגון Modbus® :או ® Profibusמספקים בקרה מדויקת
יותר על משתני התהליך והצגתם .האותות האנלוגיים ,שבהם המידע על התהליך מועבר באמצעות משתנים שונים
של מתח או זרם ,הם סוג הקלט העיקרי בתעשיות הדורשות בקרת תהליכים כיום .מכל האותות האנלוגיים
האפשריים שבהם ניתן להשתמש להעברת מידע על התהליך ,לולאות של  4-20mAהינם ללא ספק ,הדומיננטיים
ביותר בתקן התעשייה .מבין כל הסיגנלים בהם ניתן להשתמש בתעשייה בכדי לשדר מידע תהליכי ,הלולאה של
 4-20mAהפכה לתקן בבקרת תהליכים ,רבים אינם מבינים את יסודות ההתקנה והשימוש שלה .חוסר ידע של
היסודות עלולה לעלות לך כסף כאשר מגיע הזמן לקבל החלטות על תהליך החיווי והשליטה .לאחר שתלמד על
ההיסטוריה ,העבודה ,היתרונות והחסרונות של לולאות , 4-20mAיעזור לך מידע זה להבין מדוע הוא הסטנדרט
הדומיננטי לתעשייה ולאפשר לך לקבל החלטות מושכלות על תהליך השליטה שלך.

קצת נתונים היסטוריים
לפני הופעת המעגלים האלקטרוניים ,בקרת התהליך הייתה מכנית לחלוטין .המתקנים השתמשו
ביחידות פיקוד ובקרה פנאומטיים ,שבהם הבקר מופעל ומווסת על ידי לחצים שונים של אוויר דחוס.
בסופו של דבר ,סיגנל אויר דחוס של  3-15Psigהפך לסטנדרט מכמה סיבות:
• עלות יקרה מאד של הנדסה וייצור מערכות שיעבדו בלחץ קטן מ.3Psig -
• אותות שהלחץ שלהם הוא מתחת  3Psigאינם מזוהים.
• קל יותר להבחין בין אות אפס ( )0חי ( )3Psigמכשל במערכת (.)0Psig
בשנות החמישים ,ככל שהמערכות האלקטרוניות נעשו פחות יקרות ,הקלט הנוכחי הפך לאותות בקרה מועדפים
ויעילים יותר .טווח של  4-20mAהפך מאוחר יותר לתקן מסיבות דומות כמו שעשה סיגנל .3-15 Psig

מהי לולאת זרם ?4-20mA
כדי להבין מהי לולאת זרם ישר ( 4-20mA )DCוכיצד היא
פועלת ,אנחנו צריכים לדעת קצת מתמטיקה .אל דאגה ,אנחנו
לא נתעמק בכל נוסחאות הנדסת חשמל המתקדמות .למעשה,
הנוסחה היחידה שאנחנו צריכים היא פשוטה יחסיתV = I x R :
זהו למעשה חוק אוהם ( .)Ohmומה שהיא אומרת זה שהמתח
( )Vשווה לזרם ( )Iמוכפל בהתנגדות (( )Rה "I"-מייצג
"  Intensité de Courantבצרפתית עוצמת הזרם) .זוהי משוואת
יסוד בהנדסת חשמל.
הבט במעגל  DCהפשוט בציור לעיל ,המורכב

מספק כוח

ושלושה עומסים (נגדים) .הלולאה דורשת מתח בכדי להזרים
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זרם במעגל .מתח זה מסופק על ידי ספק הכוח עם מתח הזנה שכותרתו  .Vtotהזרם זורם דרך הלולאה ועובר דרך
כל העומסים.
את מפל המתח בכל עומס ניתן לחשב חוק אוהם .מפל המתח  V1על פני  R1הואx R1 :

.V1=I

כל רכיב בלולאה מספק מתח או מפיל מתח .עם זאת ,במעגל הנוכחי ,הזרם ( )Iזהה בכל מקום בלולאה .זהו
העיקרון הבסיסי של לולאת  .4-20mAהזרם זהה בכל מקום דרך הלולאה .אם קצת קשה להבין מדוע הזרם נשאר
קבוע ,אז דמיין את מערכת המים בבית שלך בהשוואה .יש כמות מסוימת של לחץ בצינורות המים והם דוחפים
את המים לעבר הבית שלך .המתח ,באופן דומה ,פועל כלחץ ,דוחף זרם דרך המעגל .כאשר אתה פותח את הברז
בתוך הבית ,יש זרם של מים .זרימת המים דומה לזרימה של
אלקטרונים ,או זרם .היכולת של הלחץ לדחוף את המים דרך
הצינורות מוגבלת על ידי כיפופים והגבלות בצינור .הגבלות אלה
מגבילות את כמות הזרימה בצינור ,בדומה לאופן שבו הנגד מגביל
את הזרם .הזרימה דרך הצינור ,כמו גם הזרם דרך החוט ,נשארת
קבועה בכל המערכת ,למרות שהלחץ ,והמתח בדומה ,נופלים
בנקודות שונות .זו הסיבה שמשתמשים בזרם כאמצעי להעביר
מידע מהתהליך משום שהוא אמין.

הרכיבים בלולאה של 4-20mA
עכשיו שיש לך מושג והבנה כיצד משתמשים בזרם למדידה ,אתה יכול להתחיל להבין למה משמשת לולאת הזרם.

 . 1החיישן ( ) Sensor
ראשית ,צריך להיות איזה שהוא חיישן אשר מודד את משתנה התהליך .החיישן בדרך כלל מודד
טמפרטורה ,לחות ,זרימה ,מפלס או לחץ .הטכנולוגיה של חיישן תשתנה באופן דרסטי בהתאם למה
בדיוק הוא אמור למדוד ,אבל זה לא רלוונטי לדיון זה.

 .2המשדר ()Transmitter
שנית ,לא משנה מה החיישן מודד ,צריכה להיות דרך להמיר את אות המדידה שלו ,לזרם של  .4-20mAזהו
המקום שבו המשדר נכנס למשחק .אם ,למשל ,החיישן היה מודד את גובהו של מיכל בן  12מטר ,המשדר היה
צריך לתרגם אפס ס"מ של מיכל ריק ולאחר מכן לשדר אות של  .4mAלעומת זאת ,הוא אמור לתרגם  12מטר של
המיכל כשהוא מלא ואז להעביר אות בן  .20mA:באם המיכל היה מלא רק למחציתו ,המשדר היה מוציא אות
בנקודת הביניים ,או זרם בן.12mA :
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 .3ספק הכוח ()Power Supply
על מנת לחולל את האות ,יש צורך במקור של כוח ,בדיוק כמו באנלוגיית מערכת המים שם צריך להיות מקור ללחץ
מים .צריך לזכור שספק המתח חייב יציאת מתח ( DCכלומר ,הזרם יזרום רק בכיוון אחד) .ישנם מתחים נפוצים
רבים המשמשים עם לולאות הזרם של  9-12-24( 4-20mAוולט וכ"ו) הכול בהתאם למפרט ההתקנה .כאשר
מחליטים על המתח של ספק הכוח לשימוש עבור ההתקנה הספציפית שלך ,הקפד שהמתח של ספק המתח יהיה
לפחות  10%יותר מחישוב כל מפלי המתח על הרכיבים בלולאה (משדר ,מקלט ואפילו החוטים) .השימוש בספק
מתח לא תקין עלול לגרום לכשל בציוד.

 .4לולאת הזרם ()Loop
בנוסף לאספקה נאותה של מתח  ,DCצריכה להיות גם לולאה ,כלומר חוט היוצא מהמשדר למכשיר שקולט את
הזרם בן  4-20mAוחוט חוזר למשדר .אות הזרם על הלולאה מווסת על ידי המשדר על פי אות המדידה של
החיישן .הרכיב זה מתעלם בדרך כלל מהגדרות הלולאה כגון חוטים ,אולם אנחנו צריכים להתחשב בחקר שלנו
על היסודות .בעוד החוטים עצמם הם מקור להתנגדות נוספת שגורמת למפלי מתח על המערכת ,בדרך כלל אין
הם מהווים מכשול ,משום שמפלי המתח על מקטע של חוט הוא זעיר .עם זאת ,על פני מרחקים ארוכים (יותר מ-
 1000מטר) מקטע כזה יכול להוסיף עוד התנגדות משמעותית ,בהתאם לחתך של החוט.

 .5המקלט ()Receiver

לבסוף ,במקום כלשהו בלולאה יהיה מכשיר אשר יכול מקבל ומפרש את האות הנוכחי (זרם) .בנוסף ,האות חייב
להיות מתורגם ליחידות (הנדסיות  /פיזיקליות) בכדי שניתן יהיה להבנה בקלות על ידי המפעילים ,כגון מפלס של
נוזלים במיכל או טמפרטורה של נוזל .מכשיר זה גם צריך להציג את המידע שהתקבל (למטרות ניטור) או באופן
אוטומטי לעשות משהו עם מידע זה .צג דיגיטלי ,בקרים ,ומפעילי ברזים הם מכשירים נפוצים להשתלב בתוך
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הלולאה .רכיבים אלה הם כל מה שנדרש כדי להשלים לולאת זרם של  .4-20mAהחיישן מודד משתנה תהליך,
המשדר מתרגם את המדידה לאות זרם ,האות עובר דרך לולאה של חוטים למקלט ,והמכשיר הקולט מציג או
מבצע פעולה עם אות זה.

 .6היתרונות והחסרונות של לולאות זרם 4-20mA
חלק מהאתגר של עבודה בתעשייה אשר דורש בקרת תהליכים הוא הקביעה באם היתרונות עולים על החסרונות.
קבלת ההחלטה הנכונה יכולה לחסוך זמן וכסף.
יתרונות:
▪

לולאות זרם  4-20mAהינם דומיננטיות בתקנים רבים.

▪

זוהי האפשרות הפשוטה ביותר להתחברות ולהגדרות.

▪

שימוש קטן יותר בחיווט וחיבורים מאשר אותות אחרים ,ובכך מקטין מאוד את עלויות ההתקנה הראשונית.

▪

עדיפות בהתקנות למרחקים ארוכים ,משום שזרם אינו נופל על מרחקים ארוכים כמו מתח.

▪

הוא פחות רגיש לרעש חשמלי ברקע.

▪

מאחר וזרם בן  4mAשווה לפלט של  0%פשוט יותר לזהות תקלה במערכת.

חסרונות:
▪

לולאות זרם יכולות לשדר רק אות תהליך אחד.

▪

יש ליצור לולאות מרובות במצבים בהם קיימים משתני תהליך רבים הדורשים שידור.
התקנת כל כך הרבה חוטים יכולות להוביל לבעיות עם הארקות ושימוש במינוס
משותף ,באם הלולאות עצמאיות ואינן מבודדות כראוי.

▪

דרישות בידוד אלה הופכות להיות יותר מסובכות ככל שמספר הלולאות גדל.

לסיכום
הלולאה הנוכחית של זרם  4-20mAה נו אות בקרת התהליך השורר כיום בתעשיות רבות .זוהי שיטה
אידיאלית של העברת מידע מהתהליך משום שזרם אינו משתנה כאשר הוא זורם ממשדר למקלט.
זה גם הרבה יותר פשוט וחסכוני .עם זאת ,מפלי מתח ומספר משתני התהליך שיש צורך לפקח
עליהם עלולות להשפיע על עלותו ומורכבותו .על יד י ידיעת יסודות אלה תוכל לקבל החלטות
מושכלות יותר על תהליך השליטה במתקן שלך אשר יכול להשפיע על השורה התחתונה שלך.
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יישומים של  Endress+Hauserבחנות היישומים
Smart Blue

היישום  Smart Blueשל חברת  ,Endress+Hauserהינו כלי שמאפשר אפיון
קל של מכשירים אלחוטיים (דרך תקשורת  .)Bluetoothהיישום Smart Blue
חוסך זמן בכך שהוא מאפשר למכשיר טלפון חכם להתחבר למכשיר המדידה
לצורך ביצוע אבחון ( )Diagnosticsולקבל נתוני תהליך אפילו באזורים
נפיצים.
על ידי העברת נתונים מאובטחת ,זהו הכלי המושלם לאפיון תצורה ותחזוקה.
רשימת המכשור המשולבת מסייעת לקבל סקירה מהירה של כל המכשירים
בטווח הקליטה של הטלפון החכם.
רשימת מכשירים הנתמכת על ידי היישום:
-

FMR10

-

FMR20

-

Picomag

16

חדש באינסטרומטריקס
מערכות טלמטריה המשלבים פתרונות חדשניים ביותר
עם מערכות עסקיות
חברת  Metasphereמספקת
ציוד ושירותים לאיסוף נתונים
RTU – Remote Telemetry Unit

לאזורים קשים ,וזאת באמצעות
שלושה אוגרי נתונים .שלושתם
אטימות

בדרגת

של

,IP68

קומפקטיים ובעלי סוללה פנימית
המאפשרת איסוף נתונים של עד
 5שנים ויותר מותנה בקצב
הדגימה.
 Point Blue .1אוגר נתונים זול בעל אישור  ATEXלהתקנה באזורים
קשים ונפיצים:
).ATEX & IECEx compliant (to Zone 0
•

תומך ברשתות  ,GPRS ,GSMו.3G -

•

ניטור מרחוק של עד  5חיישנים מתוכנתים ,כולל סוללה פנימית.

•

אחסון ואחזור נתונים בצורה מאובטחת מענן.

•

פונקציות התראה חכמות.

•

רישום נתונים דינמי.

•

קל ומהיר להתקנה.

•

מסוגל לעבוד מול רשתות  Modbusכ.Master-

 Point Orange .2ללא אישור  ATEXוזהה מבחינת התכונות ל-
.Point Blue
 Point Green .3דומה בתכונות ל 2-המכשירים הקודמים אולם
מיועד יותר לאיסוף נתונים ממערכות מנייה .מסוגל לקבל עד
 2כניסות פולסים או כניסות דיגיטליות ,עם סיכום של
הפולסים במונה בן  32סיביות או אפשרות להתחבר דרך
רשת טורית .Modbus
 .4מערכת  ,Paletteיישום היושב בענן ,ומאפשר למשתמש
לקבל את הנתונים שלו מהמערכת בכל זמן על גבי המחשב
האישי או הטלפון החכם.
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מפצל ומבודד אותות Acromag Signal Splitter
מפצל ומבודד אותות מסדרת  ,uBSPמשתמש במודול
ה microBlox -כמודול כניסה ,ומאפשר בכך גמישות בבחירה
של סוג האות הנדרש לפיצול ובידוד .ניתן לבחור ממבחר גדול
של  microBloxאת המודול המתאים לאות שלך ולהפוך אותו
ל 2-אותות יציאה פרופורציונאליים של זרם  4-20mAאו מתח.
המכשיר מספק בידוד מתח גבוה בין הכניסה לכל אחת
מהיציאות ,הבידוד מגן גם בפני נחשולי מתח ,ומקטין רעשים
ומונע גם בעיות של זרמי הארקה.
אפיון המכשיר נעשה באמצעות כבל  USBלמחשב שלך ודרך
תוכנה המיועדת למערכת הפעלה  ,Windowsאו דרך יישום
 Acromag’s AgilityTMהמיועד לטלפונים חכמים ומכשירי לוח
( .)Tabletהתוכנה מפשטת את האפיון של טווח ה ,I/O -כיול ועוד אפשרויות של עיבוד האותות.

תכונות ותועלות:
•

אפיון קל ומהיר דרך חיבור  USBותוכנת  Windowsאו דרך
מכשיר חכם ויישום .Agility

•

טווח גדול של מודולים לעיבוד האותות:

-

מתחי  millivolt DCאו .voltage

-

זרם  DCאו מכשירים מופעלי לולאה ( )2-wireעם .EXC

-

גששי טמפ' .)J,K,T.R,S( Thermocouple

-

גששי  2/3/4( Pt100 ohm ,RTDחוטים).

-

 2יציאות מבודדות הניתנות לאפיון כל אחת בנפרד לזרם או
מתח (0-20mA, 4-20mA, ±5Vdc, ±10Vdc, 0-5Vdc,0-
.)10Vdc

-

יציאת אות שלישית עם מוצא של .0-5Vdc

-

ניתן לאפיין כל מוצא בטווח שונה עבור אות הכניסה.

-

בחירת פילטר (.)none, low, med, high

-

תומך בהיפוך האות במוצא (.)Reverse-acting

-

עומד בטמפ' סביבת עבודה גבוהה .-40°-75°C

-

אישורים לעבודה באזורים נפיצים  Class1 Division 2וגם ב.ATEX Zone 2 -
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