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 Endress+Hauserיצרנית מובילה בתחום המדידות והאוטומציה
לתעשייה Endress+Hauser .מספקת שירות ומגוון רחב של פתרונות
לתעשייה התהליכית בתחומי הזרימה ,גובה ,לחץ ,אנליטיקה,
טמפרטורה ,רשמים ותקשורת דיגיטלית למספר רב של סוגי תעשיות
בכל רחבי העולם תוך כדי שימת דגש על יעילות ומקסום גם בתחום
הכלכלי ,בטיחות והגנת הסביבה.
 Acromagמייצרת ממשקי קלט/פלט של כל סוגי ה I/O -הקיימים
בעולם התעשייתי .ממשקי  I/Oלתקשורת Modbus, Modbus TCP,
.Profibus DP, Profinet, Foundation Fieldbus
 Procentecמתמחה בייצור מכשירים וכלים לאבחון רשתות תקשורת
תעשייתיות כגון  Profibus DP/PAובמתן פתרונות לאבחון תקלות
 . 24/7כמו גם ממשקי תקשורת ומתגי תקשורת מנוהלים ולא מנוהלים
ברמת מיגון IP67
 Bihl+Wiedemannמייצרת ממשקים וציוד לרשתות AS-interface
כולל תוכנות וכלים המאפשרים אבחון מהיר ופתרון תקלות ברשתות
אלו .למכונות אריזה ,תהליכי ייצור ובקרת מבנים
 EKS Engelמתמחה בפתרונות תקשורת אופטיים .החל ממתגי
תקשורת תעשייתיים מנוהלים ולא מנוהלים ,ממירי תקשורת אופטיקה
לתקשורת טורית ,יחידות  I/Oבתקשורת אופטית ,יחידות Patch Panels
אופטיות משולבות קומפקטיות המתאימות גם להתקנה בלוחות
חשמל.
 Nautilus Infotechמייצרת מגוון של מתגי תקשורת תעשייתיים ברמות
מיגון שונות .כמו גם עמידות לטמפ' סביבתיות גבוהות עד  ,85°Cממשקי
תקשורת .Modbus TCP/Serial RS232-RS485
 Metasphereמייצרת אוגרי נתונים ברמות מיגון  IP68ועמידות באזורים
נפיצים .ATEXהאוגרים בעלי סוללה פנימית ,מסוגלים לתמוך ב2-
מכשירים לצורך הפעלה ודגימה .הנתונים מועברים באמצעות חיבור
סלולרי (באמצעות  SIMפנימי) לענן נתונים .ושם באמצעות מנוי הלקוח
יכול לצפות באתר על ביצועי התהליך שלו או להוריד את הנתונים
למחשב שלו לעיבוד נוסף.
 FINTמייצרת ממשקי תקשורת מפרוטוקול אחד לפרוטוקול שני כמו:
 HART >- Modbus RTUאו  ,Profibus DP >- Modbus RTUאו
.Profibus PA >- HART
 ICONICSמייצרת את חבילת התוכנה ה GENESIS64 -תוכנה ()HMI
לפיקוח ובקרה על תהליכים ומבנים .החבילה כוללת מספר מודולים
כגון Historian, :לשמירה וניתוח של נתונים היסטוריים,
 Alarmworks64לניתוח והוצאת מסרונים על אירועים בתהליך.
 Mb Connect lineמספקת ציוד ושירותים לתחזוקה מאובטחת מרחוק
של ציוד בקרה ומכונות .לחברה מגוון של ציוד המאפשר התחברות
לציוד המרוחק באמצעות קו טלפון ,קו סלולרי או חיבור אתרנט .כמו כן
ציוד לגיבוי אוטומטי של בקרי Siemens PLC S7-300
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אנחנו שוב בפתחה של שנה חדשה ,ונמצאים בעידן מאתגר
מאד מבחינת מערכות הבקרה והאינטרנט ,וכמובן איומי
הסייבר אשר מגבירים את החשש בפני תקיפה אפשרית על
מערכות הבקרה .אולם גם בעידן זה יש חברות המספקות
ציוד וכלים שמאפשרים לכם להתחבר לציוד שלכם ולתחזק
אותו מרחוק באמצעות תקשורת סלולרית או קו טלפון בצורה

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

עורכי הביטאון
ע

מאובטחת ומפוקחת אשר נבחנת ונבדקת באופן רציף .גם אם
אינכם סומכים על מערכות מחוץ לארגון יש פתרונות
המאפשרים לכם להתקין את האמצעים אצלכם בארגון
ולפקח על כל חיבור וחיבור ,כמו שאמרנו ,יש לנו פתרון עם
תעודות!
בגיליון הקודם סיימנו את הסקירה בסדרה "חזרה לבסיס"

בנושא לולאות זרם  ,4-20mAועכשיו בגיליון זה אנחנו
ממשיכים בסדרה עם "מדי זרימה אלקטרומגנטיים"

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

תוכן הגיליון:
עמ'  - 3ערכת חיבור אלחוטית  Bluetoothלמכשירי רדאר
עמ'  – 5חזרה לבסיס – מדי זרימה אלקטרומגנטיים
עמ'  - 9אשף לבדיקות והסמכה של רשתות תקשורת.
עמ'  MB Connect - 10כל האמצעים לתחזוקה מרחוק

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

ואבטחת מידע.
עמ'  – 15כיצד ניתן להגיע לנתוני המכשיר שלי ביישום של
 Operation ,E+Hאו דרך האתר באינטרנט.
עמ'  Applicator – 19הדרך להגיע למכשיר המתאים לתהליך

ע

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

שלך.
ע
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גישה אלחוטית מאובטחת ,פשוטה
ונוחה
ערכת ® BLUETOOTHזמינה עבורך לכל מכשירי הרדאר.
אתה רוצה לאפיין את המכשיר שלך או שפשוט אתה
רוצה לבצע בדיקת אבחון מהירה? עכשיו עם אפשרות
גישה מרחוק באמצעות ® ,Bluetoothזה קל יותר מאי
פעם .פשוט חבר את מכשיר הרדאר של Endress +
Hauser

באמצעות

מודול

®Bluetooth

החדש

ואפליקציית  .SmartBlueהשתמש בטלפון החכם או
במחשב נישא ( )Tabletשלך.
מודול BLUETOOTH BT10

מהם היתרונות של SmartBlue App
וBluetooth -
•

גישה ניידת ,מהירה ונוחה למכשירי הרדאר ,לאבחון ולנתוני התהליך

•

בטיחות תחילה :הימנעות מגישה לאזורים מסוכנים או קשים לגישה על-ידי תפעול ההתקן מרחוק
בטווח של יותר מ 10 -מטר

•

ממשק משתמש נוח ומועיל

•

העברת נתונים בצורה מאובטחת לאפיון התצורה ותחזוקה מהירים ואמינים

•

קבל סקירה כללית של המכשור שלך עם רשימות חיים ( )Live Listעבור תחזוקה יעילה

מה אתה צריך בכדי להתחיל לעבוד עם גישה אלחוטית?
-

מכשיר רדאר עם גרסת  ,HART 7וכן קושחה
( )Firmwareבגרסה האחרונה

-

מודול  Bluetoothדגם .BT10
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-

מכשיר טלפון חכם או מחשב נישא ( )Tabletעם הגרסה האחרונה של
היישום SmartBlue

אבטחת נתונים מאושרת על ידי מכוןFraunhofer AISEC :
נושא האבטחה הוא החשש הגדול והחשוב ביותר כשמדובר בגישה מרחוק באמצעות .Bluetooth
 Endress + Hauserנקטה בצעדים הבאים לאבטחת נתונים מרבית:
•

תפיסת האבטחה שלנו הוערכה על ידי מכון .Fraunhofer AISEC
והיא מאשרת רמה גבוהה של אבטחה

•

אנו משתמשים באלגוריתם " "PAKEמבוסס היטב ומאובטח ביותר
להצפנה

•

אותו סוג של אלגוריתמים משמש גם בתעודות זהות גרמניות

•

רמת האבטחה אינה תלויה ב"איכות הסיסמה "

•

הסיסמה אינה מאוחסנת כלל
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חזרה לבסיס:

מדי זרימה אלקטרומגנטיים
מאז ההמצאה של מד הזרימה טורבינה מכני בסגנון וולטמן ( )Woltmanבשנת
 , 1790מומחים בתעשיית האוטומציה מחפשים אחר מד הזרימה "האחד"
שיעבוד עבור כל יישום אפשרי .לרוע המזל יש כיום כ 12-טכנולוגיות של
מדידת זרימה שנמצאות בשימוש בגלל סיבה אחת טובה .אין כיום שום
פתרון טכנולוגי יחיד שעובד היטב ,או אפילו מקובל עבור כל היישומים.
מתוך כל טכנולוגיות הזרימה המבוססות יותר ,האחד שעובד ברוב
היישומים ,על פני רוב התעשיות ועם דיוק גבוה יותר אפילו ממשדרי לחץ
הפרשי,

הוא מד הזרימה האלקטרומגנטי או Electromagnetic

( Flowmeterאו  Magmeterכפי שהוא מכונה) .השוק העולמי הכולל של
מדי זרימה בכלל הוא בערך  4.7מיליארד דולר ,ומדי הספיקה
 Magmetersתופסים קצת פחות מ 20%-מכלל זה .כל שנה מסופקים
הרבה מאד מדי זרימה אלקטרומגנטיים .מדי הזרימה האלקטרומגנטיים
( )Magmetersמשמשים בכל התעשיות :מים ,שפכים ,כרייה ומינרלים,
שירותים ,מזון ותרופות .מדי זרימה אלקטרומגנטיים נועדו לשמש כמעט
בכל הכימיקלים מבוססי מים ותמלחות .מבנה צינור המדידה ( )Liningשלהם בנוי לעמידה בפני קורוזיה
ועמידות בשחיקה ואף להתקנה ביישומים סניטריים (.)CIP
מדי זרימה אלקטרומגנטיים מיוצרים גם בטווח הגדול והרחב ביותר בכל מרווח הטכנולוגיות של מדי הזרימה,
משום שאין שום מגבלה לייצר אותם בכל קוטר אפשרי .השימוש הראשון בטכנולוגיה זו היה בתעלות המים
הענקיים שרוקנו את ה Zuider Zee -בהולנד בשנות החמישים ,בדרך כלל הספקים מספקים טווח מכשירים
מגודל של חצי אינץ' ( )12mmועד ל –  36אינץ' ( ,)914mmמספר ספקים מכרו מכשירים בעלי קטרים מורחבים
עד  120אינץ' ( .)3048mmויש כמה ספקים המוכרים מכשירים בעלי קטרים קטנים מתחת ”½ גם כן .כיצד
ניתן להגדיל או להקטין את הקוטר למעלה או מטה קשור באופן נרחב ישירות לטכנולוגיה.

כיצד עובד מד הזרימה האלקטרומגנטי
בשנת  1831ניסח מייקל פאראדיי את חוק האינדוקציה האלקטרומגנטית הנושא את שמו .כפי שמשתמשים
במד זרימה אלקטרומגנטי ,סלילי השראה ממוקמים במקביל לזרימה בזווית ישרה לקבוצה של אלקטרודות
הממוקמות בצדי צינור הזרימה ,והם מייצרים שדה מגנטי .צינור הזרימה עצמו חייב להיות מחומר לא מגנטי או
מצופה בחומר לא מגנטי ,כגון פלסטיק ,גומי או טפלון .כאשר הנוזל (אשר חייב להיות מוליך וחייב למלא את
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כל חלל הצינור) עובר דרך השדה המגנטי שמחוללים הסלילים ,מתח קטן מושרה על גבי האלקטרודות ,אשר
פרופורציונלי לסטייה של השדה המגנטי .לפי החוק של
פאראדיי ,סטייה זו היא הסכום של מהירות הווקטורים
הפוגעים בשדה המגנטי.
מדי זרימה אלקטרומגנטיים מודרניים עובדים עם שדה
מגנטי המתחולל ממתח  DCממותג בכדי לאפס את
הרעשים שעלולים להיות מושרים כתוצאה של  EMIאו
 RFIוכן רעשים חשמליים העלולים להגיע עם הנוזל
עצמו.

טכנולוגיית זרימה

מכשירים אלו מסונכרנים עם משטר המיתוג של כיבוי

תמונה  :1מהירות הזרימה מסיטה את

והדלקת השדה ,מדידת המתח המושרה עדיין על

השטף המגנטי וגורמת למתח על גבי

האלקטרודות בשעת הכיבוי ,ולאחר מכן שוב הפעלת

האלקטרודות .מתח זה הוא יחסי למהירות הזרימה

השדה ,וחיסור המתח המתקבל באלקטרודות כאשר
השדה כבוי .כאשר עושים זאת מספר פעמים בשנייה ,מונעים את הסחיפה של נקודת האפס בכמעט כלום.
מה שכל זה אומר למומחים באוטומציה הוא שהמתח המושרה באלקטרודות נמצא ביחס ישיר למהירות
הממוצעת בתוך הצינור .ולפיכך הוא מדויק בצורה משמעותית על פני כל המדידות המבוססות על עקרון מהירות
הזרימה אשר מסתכלות על נקודה או מהירות הזרימה בקו .למעשה מתייחסים למכשירים האלקטרומגנטיים
כמדויקים יותר עבור יישומים נרחבים בשימוש יומיומי.
הדיוק של מכשירים אלקטרומגנטיים הוא מרשים ,והוא מתקרב לדיוק של מכשירים מסוג בוכנה ( Positive
 .)Displacementמשתמשים בהם לעיתים קרובות בהם לשימושי  Custody Transferכאשר מדובר בשימושי
זרימה לטווח ארוך .הדיוק טיפוסי של מד זרימה אלקטרומגנטי הוא  0.5%מערך מהירות הזרימה הנמדדת של
 0.1m/sועד  . 10m/sספקים מסוימים אף מצביעים על דיוק גבוה יותר בחלקים שונים של טווח הזרימה ,ועד
 0.2%מקצב הזרימה שצוין.

היכן יכשלו מדי זרימה אלקטרומגנטיים
למדי הזרימה האלקטרומגנטיים ,יש מגוון יישום רחב ,משום שקל יותר לומר היכן הם לא יעבדו מאשר לרשום
את כל היישומים שבהם הם יעבדו.
הם לא יעבדו כאשר הצינור אינו מלא (למעט כמה גרסאות שתוכננו במיוחד עבור יישום זה) .אם הצינור אינו
מלא ,תהיה שגיאה משמעותית .אחד הכשלים הנפוצים ביותר של יישומים עבור מד זרימה אלקטרומגנטי הוא
על קו פריקה הפועל בכוח הכבידה לתוך מיכל אטמוספרי .לעתים קרובות ,בזרימה נמוכה מאוד ,הצינור למעשה
לא מלא ,ואז מד הזרימה האלקטרומגנטי יקרא בטעות .אם הצינור מלא מתחת לקו האלקטרודות ,המכשיר לא
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יקרא כלל .לעיתים ,יישומים כגון זה מתוכננים עם צינור בצורת  Uבהמשך הקו ,אשר אמור לשמור את הצינור
מלא בכל עת .פתרון זה עובד לעיתים קרובות.
הם לא יעבדו כאשר הצינור מלא גז או אוויר לכוד .זה משנה את הנפח המחושב של הצינור ומשנה את הזרימה
הנפחית דרך המכשיר בצורה לא מבוקרת שהיא פרופורציונלית לכמות בועות (או חלל ריק) בצינור.
הם לא יעבדו היטב במקום בו הזרימה מתחילה ומפסיקה שוב ושוב .משום שיש פער זמן שבו מתחילה הזרימה
והמהירות הנכונה נקראת על ידי המונה .משמעות הדבר היא כי (למעט כמה יחידות שתוכננו במיוחד בכדי
להיות מהירים מאוד) מדי זרימה אלקטרומגנטיים לא יעבדו טוב לפלח זמן מינון קצר.
הם אינם מודדים זרימת מסה ,אך בשילוב עם מכשיר למדידת צפיפות (בדרך כלל בקטרים גדולים ניתן לשלב
מד צפיפות באמצעות קרינת גאמה) הם יכולים לייצר מדידה בדיוק גבוהה של מסה .שילוב כזה של מכשירים
משמש באופן קבוע בכל מקרה של זרימת נוזלים על בסיס מים ,כאשר גודל הצינור גדול מ  .300mmיישום זה
נפוץ במכרות וחפירות בנמלים ונהרות ברחבי העולם.
ובחשיבות גבוהה ,הם לא יעבדו כלל בזורמים לא מוליכים או גזים .המוליכות המינימלית של זורם שאליה
מתייחסים צריכה להיות ) 5µS (microSiemensלפני שמד הזרימה האלקטרומגנטי יתחיל למדוד את הזרימה.
אין זה חכם להשתמש במד זרימה אלקטרומגנטי לזורמים בעלי מוליכות ממוצעת כזו נמוכה.

השימוש במדי זרימה אלקטרומגנטיים
קיימים מספר חוקים פשוטים לשימוש במדי זרימה אלקטרומגנטיים ,אשר אם תעקבו אחריהם ,תקבלו יישום
של מדידת זרימה העובד באופן משביע רצון.
קו זרימה ישר מדי זרימה אלקטרומגנטיים המודרניים אינם דורשים קו זרימה ישר לפני או אחרי המכשיר.
אולם מכשירים ישנים יותר עדיין זקוקים לקו זרימה לפני או אחרי המכשיר אולם באורך קטן יותר מאשר מרבית
מדי הזרימה ,לעיתים קרובות קו ישר של  3קטרים במעלה הזרם (לפני
המכשיר) ( )Upstreamמקו האלקטרודות (בדרך כלל במחצית הגוף של
המכשיר) ואין שום צורך בקו ישר במורד הזרם ()Downstream
ברם ,ישנם נסיבות שבהם מוטב להגדיל את הקו הישר ככל שתוכל .לדוגמה:
זרימת מערבולת (מערבולות בצינור) והוא יכול להתפשט לכמה מאות קטרים
לאחר מעברים כגון זווית בצינור .זרימת מערבולת גורמת לאי דיוק חמור במד
הזרימה האלקטרומגנטי העלול להגיע לכדי  40%מהערך הנמדד.

התקנה אנכית
אחת הדרכים בכדי להבטיח שפרופיל הזרימה יהיה מלא וינוע לכיוון מד
הזרימה כשהצינור מלא במלואו ,הוא להתקין את מד הזרימה כך שהזרימה
דרך מד הזרימה תנוע בצורה אנכית .מצב זה עוזר במקרה של זרימת מערבולת,
וכן מסייע להוצאת בועות האוויר.
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חישוב גודל מד הזרימה הנכון
למרות שמד הזרימה האלקטרומגנטי יעבוד בטווחי זרימה של  0.3m/sועד ל ,10m/s -לא יהיה זה חכם להתקין
מד זרימה שעומד להיות מותקן באופן קבוע ושהוא ימדוד בתחום הנמוך של הזרימה .במקרים בהם הזורם מכיל
מוצקים ,זרימה חלשה זו יכולה לגרום לבנייה של מוצקים בתוך צינור המדידה ולעיתים גם על האלקטרודות
עצמם .במידה ומתחילה הצטברות על צינור המדידה ,החישוב של נפח הזרימה שעובר אינו נכון ,ואם
ההצטברות מתרחשת על האלקטרודות ,מאפייני הבידוד של ההצטברות יכולים להפחית את המתח הנוצר או
לקטוע לחלוטין את המעגל .כל מצב מעין זה יגרום לאי דיוק בקריאה.
לפיכך עדיף לבחור את הגודל של מד הזרימה עבור ספיקה נומינאלית שתעמוד על  2.5מטר בשנייה  ,בהתאם ל

.Good Engineering Practice

הארקה
הצינור במד הזרימה האלקטרומגנטי אמור להיות מחומר לא מוליך בכדי לאפשר את המדידה .החלק
האלקטרוני שמעבד את המתח המושרה ,עם זאת ,רגיש להפרעות אם המתח שלו צף מעל ההארקה .לכל ספקי
מדי הזרימה האלקטרומגנטיים ישנם חיבורי הארקה ,אשר במידה ונתעלם מהם זה עלול לסכן את המכשיר
שלך.

טמפרטורה ולחצים
מדי זרימה אלקטרומגנטיים ,נועדו לעבוד בטמפרטורות ולחצים מתונים .ולא צריך למתוח את הגבולות של
הטמפרטורות והלחצים מעל או מתחת מפרטים אלה .מדי זרימה אלקטרומגנטיים אינם יכולים לעבוד היכן
שמופעל ואקום העשוי לגרום לקריסה של צינור הזרימה (רק צינור מדידה (  ) Linerהעשוי מ ,PFA -הנתמך ע"י
רשת מסוגל לעמוד בוואקום) .כל זה נכון במיוחד כאשר הצינור עשוי מפוליאוריטן בלחץ או בציפוי (שרוול)
טפלון  ,משום שוואקום עלול למשוך את שרוול החוצה מתוך הצינור ,וגרימת סיכון פוטנציאלי ,כמו גם חוסר
דיוק בקריאה .גם הטפלון וגם הפוליאוריטן ,הם החומרים הנפוצים ביותר לייצור שרוול המדידה הפנימי של
מדי זרימה אלקטרומגנטיים ,ומקטינים את דרג העבודה שלהם בלחץ בהתאם

לקצה העליון של טווח

הטמפרטורה שלהם בכדי שלא יהיה עיוות אם התחממות יתר על המידה.
ב 50-שנה שעברו מאז ההכרות הראשונה עם מדי זרימה אלקטרומגנטיים וטכנולוגיית מדידת הזרימה  ,הם
הפכו להיות הנפוצים ביותר .הם פשוטים ,קלים לתחזוקה ,ומאחר ואין להם חלקים נעים ,ניתן להשתמש בהם
לאורך שנים ללא תחזוקה.
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PROCENTEC
אשף לבדיקות והסמכה של רשתות
תקשורת להתאמה לתקנים בינלאומיים
אשף הבדיקות של חברת  PROCENTECמציע בדיקה אוטומטית של רשתות  PROFINETורשתות Ethernet
תעשייתיות .אשף הבדיקות של  PROCENTECמשולב בתוכנת "אוזיריס" אשר זמינה גם על גבי מכשיר
המרקיורי ( )Mercuryשל חברת  PROCENTECוכן על גבי מכשיר
האטלס ( )Atlasגם הוא של חברת  .PROCENTECמעולם לא היה קל
יותר להכין ,ולבדוק ולהסמיך רשתות  PROFINETאו רשתות אתרנט
תעשייתיות ( )Industrial Ethernetולקבל עליהם דו"ח בדיקה
והסמכה.
•

תהליך אוטומטי של בדיקה והסמכה לרשתות PROFINET

•
•
•
•
•

ורשתות  Ethernetתעשייתיות.
חסכון בזמן בפונקציה של הפקת דוחות.
מדריך צעד אחר צעד בתהליך.
ניתן למימוש במכשירי המרקיורי ובאטלס.
סריקה מהירה
משולב בתוכנת "אוזיריס".

בדיקה והסמכה חכמים
בחברת  PROCENTECמאמינים בחיסכון בזמן עבור הלקוחות .לפיכך הם ייצרו את אשף הבדיקות וההסמכה
בצורה חכמה ככל האפשר .אשף הבדיקות וההסמכה שהשיקה חברת  ,PROCENTECמיועד לבדוק מה מצב
הרשת הקיימת .לאחר ביצוע של סריקה מהירה ( ,)Quickscanהאשף של "אוזיריס" ידריך אתכם בכל שבעת
הצעדים של תהליך הבדיקה וההסמכה  .התוצאות מוצגות במסכים ברורים וידידותיים למשתמש ,המעניקים
תובנה מידית ,ומידע חשוב כגון :כתובות  IPכפולות ,עומסי רשת ובקשות  .ARPבמהלך כל תהליך הבדיקה
וההסמכה ,מערכת נוספת PROCENTEC Delphi :נמצאת שם בכדי לסייע ,כל צעד לאורך הבדיקה עובד כמו
מהנדס הרשת הווירטואלית שלך .לא רק שגיאות אפשריות של הרשת מוצגים ,מערכת PROCENTEC Delphi
מציעה אילו פעולות יש לנקוט בכדי לפתור את הבעיות ,כך שכללי ההסמכה של PROFIBUS & PROFINET
הבינלאומיים נשמרים.

דוחות  PROFINETאוטומטיים.
אשף הבדיקה וההסמכה של  PROCENTECנותן סיוע גדול בתהליך של בנייה וקבלת רשתות בצורה מוסמכת.
מילוי דוחות ההסמכה של רשתות  PROFINETעשוי להיות בדרך כלל משימה קשה ,ואף עשוי לגזול זמן רב.
האשף של "האוזיריס" אוסף את כל המידע הנחוץ בכדי להפיק את דו"ח הבדיקה וההסמכה של רשתות
 ,PROFINETאשר משמש כחלק חיוני בתהליך ההסמכה של הרשת.
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זמין במכשירי מרקורי ואטלס ()Mercury & Atlas
כאשר האשף פועל במכשיר המרקיורי של  , PROCENTECהאשף הופך את מכשיר כף היד הנייד שלכם ,לכלי
בדיקה והסמכה חזק וחכם לשימוש בכל הסביבות .דבר זה הוא אידיאלי והכרחי עבור אנשי אחזקה ,בוני
מכונות ,טכנאים ומהנדסים ,אשר מעוניינים במכשיר מעין זה לצורך בדיקה והסמכה של התקנות במקומות
שונים.
אשף הבדיקה וההסמכה של  PROCENTECהמותקן במכשיר הקבוע "אטלס" ,עוזר מאד למהנדסי רשתות
ומנהלי אוטומציה לצורך שליטה ובקרה על הרשתות התעשייתיות שלהם ,כאשר ספקים או מתקינים פועלים
ברשת ,האשף הפועל במכשיר האטלס מהווה סביבה אידיאלית בכדי לקבל מידע עדכני על מצב הרשתות.

תחזוקת מרחוק

של הציוד שלך כמו פתרון

 inhouse: mbCONNECT24 V2עבור VMware vSphere
מאפשר לך להפעיל את פלטפורמת השירות מרחוק ישירות
בתשתית השרתים הקיימת שלך .אתה יכול להשתמש בכל
היתרונות שיש בסביבה הווירטואלית שלך להציע .חלק מהיתרונות
הללו הם :מדרגיות ( ,)Scalableזמינות ,ביצועים ,שלמות הנתונים
והתאוששות מהירה .היכולת של הפלטפורמה גדלה עם הדרישות
שלך.
מערכת ה mymbCONNECT24-זמינה כעת גם במרכז הנתונים שלך:
• כל הנתונים יישמרו בתוך הבית
•  mymbCONNECT24גדל עם החברה שלך
• יש לך שליטה מלאה על ניהול השרתים

הציוד הנתמך הוא:
 MBNETהינו נתב תעשייתי ( )Industrial Routerמגיע עם מספר אופציות תצורה בדגמים השונים ,חיבור
חיצוני אנאלוגי 3G ,Wi-Fi ,או .4G
•
•
•
•

 4חיבורי  LANמאפשר לחבר מספר בקרים או
יחידות ייצור
 1חיבור ( WANבמידה ויש חיבור לאינטרנט
במקום)
חיבור  RS232/RS485אופציה לחיבור נוסף טורי
(ללא )Profibus
Profibus MPI
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 MBNET.miniהינו נתב קטן ( )Small Routerגם הוא מגיע במספר אופציות תצורה בדגמים השונים
•
•
•

 4חיבורי  LANעם חיבור  3Gאו חיבור .Wi-Fi
או  3חיבורי  LANוחיבור  1ל.WAN -
או  4חיבורי  LANוחיבור .4G

 MBSECBOXהינו פתרון אבטחה שמטרתו לבצע גיבוי ומניעת וירוסים לבקרי PLC
של Siemensמסוגים S7-300 :ו .S7-400 -ההתקן הזה  mbSECBOXמזהה מידית כל
איום או וירוס כגון STUXNET :ואיומים נוספים שעלולים להשפיע על בקרי הS7 -
ומתריע על כך לפני שיגרמו נזקים .בנוסף למניעת איומים ווירוסים ,הוא גם מבצע:
•
•
•
•
•
•

גיבוי קבוע ודינמי של הנתונים מבקרי ה PLC -כגון  ,Recipe Settingsנתוני
 ,Setpointsועוד ()DB
גילוי של חבלה בOB,FC,FB,SFC,SFB,SDB -
מתריע באמצעות מסרון או דוא"ל אם יש שינוי באחד מהרכיבים.
שחזור פשוט של נתונים שנשמרו ללא תוכנת היצרן
 2יציאות דיסקרטיות לצורך איתות והתראה
 4כניסות דיסקרטיות לצורך תפעול פונקציות

גם להתקן זה יש  4חיבורי  LANוחיבור  WANבודד המאפשר להתחבר לאינטרנט ,ואפשרות חיבור לרשת
סלולרית באמצעות  ,3Gוכמובן חיבור MPI/Profibus

 – mbXLINKממשק מאובטח לחיבור לענן .מרשתות
התקשורת של רצפת הייצור בצורה מאובטחת לענן.
 mbXLINKאוסף נתונים משכבת התקשורת של רצפת
הייצור ,ומביאה אותו בבטחה לתוך הענן .השגת הבטיחות
מבוססת על דיודת נתונים אשר מאפשרת תקשורת אך ורק
בכיוון אחד מהשדה אל הרשת הבטוחה .ערוץ החזרה מבודד
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חשמלית ,ויכול להיות מופעל רק באמצעות מתג מפתח שמיועד לצרכי אפיון תצורה .לפיכך זה בלתי אפשרי מבחינה
טכנית להתחבר למערכת מחוצה לה בכדי לגנוב או לתפעל  /לשנות נתונים .החומרה האמיתית מבוססת על הפרדה גם
של החסרונות הרגילים של החומרה :שינוי לא מורשה של התצורה על ידי משתמש או הפרות אבטחה בתוכנה.
הקונספט כולל גם את החיבור לענן וניתן להשתמש בו מהקופסה ,ללא התקנה נוספת של תוכנות תכנות.

 mbNETFIXהנו למעשה התקן חומת-אש תעשייתי לשימוש בתחום
האוטומציה.

מונע קונפליקט בכתובות כאשר מתקינים ציוד
חדש.

מאבטח רכיבי תקשורת רגישים

מאפשר גישה קלה לסיגמנט רשת מבודד

מאבטח את רשת האינטרנט של מכונות חדשות

מבודד סגמנט רשת בעלת תעבורת נתונים

מגן על מכונות אשר כבר מותקנות ברשת
ההתקן  mbNETFIXמסוגל לעבוד ב 2 -צורות:
 Bridge Modeבמצב זה ניתן לשלב אותו בקלות בתוך רשתות
קיימות ,הנמצאות באותו קטע רשת ומאותו רגע הוא יגן על חילופי
הנתונים  WAN<>LANבאמצעות מסנן מנות ( .)Packetהוא ישתלב
באופן שקוף ברשת ואין צורך להקצות לו כתובת .IP
 .Gateway Modeבמצב זה ,ה WAN -ו LAN -יקבלו כתובת IP
מוגדרת ולכן יפלחו את הרשתות לסגמנטים .במצב כזה ניתן להשתמש
בפונקציות כגון  NATו Forwarding -בכדי לנתב את תעבורת הנתונים
לרשתות משניות .כאן מסנן המנות זמין גם ומנהל את חילופי הנתונים
בין.WAN <> LAN :
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 2שלבים בבטיחות
באמצעות מפתח שליטה באתר עצמו ניתן לאפשר או
למנוע גישה ליחידות הבקרה המחוברים למכשיר.
מצב מפתח " "ONLהיחידה
מחוברת במצב מאובטח
לשרת  mbCONNECT24והוא יופיע עם נורית ירוקה במסך הממשק שלו
במחשב .העלאת נתונים ,התראות ותפעול ""לוח הבקרה" ()Dashboard
מותרים ,כמו גם ניהול התצורה של היחידה כמו גם עדכון קושחה ואבחון .גישה
אל היחידות המחוברות לרשת ה LAN -של המכשיר אינה אפשרית.
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מצב מפתח " "REMניתן להתחבר ליחידות המחוברות ל LAN -ושני החיבורים
 Web2Goוכן  mbDIALUPמאפשרים להתחבר באופן שקוף ליחידות המחוברות.
בכל זמן ,הצוות המקומי שמצוי ליד היחידה יכול לבצע הפרעה בחיבור ולנתקו על
ידי סיבוב המפתח למצב "."ONL
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Endress+Hauser Operations APK

יישום בחנות היישומים
 -1בעת פתיחת היישום כל שעליכם
לעשות הוא להזין את המספר
הסידורי של המכשיר ( Serial
.)number
 -2אחרי הזנת המספר הסידורי יופיעו
פרטי המכשיר על המסך כולל קוד
ההזמנה (.)Order Code
 -3אם תגללו את המסך למטה יופיעו
פרטים נוספים של המכשיר וכן עוד
 2אפשרויות נוספות:
 Documentationמידע טכני כולל
הוראות הפעלה
וכן  Spare partsשיאפשר לכם

 – 2פרטי המכשיר אחרי הזנת
המספר הסידורי

 - 1מסך פתיחת היישום

לבחור את חלקי החילוף לדגם זה.
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בבחירה של רשימת חלפים
תקבלו את רשימת החלפים
למכשיר

בבחירה של Documentation
תקבלו את כל רשימת החומר
הטכני של המכשיר

 – 3פרטים נוספים וכן אפשרויות
נוספות כגון חלקי חילוף בגלילת
המסך למטה

ניתן להגיע לנתונים אלו גם דרך האתר של Endress+Hauser
כנסו אתר https://www.easc.endress.com/en?ii-country=il:

לחצו על האפשרות  Product tools :בסרגל התפריטים למעלה .יפתח לכם סרגל תפריטים נוסף:
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בתפריט זה יש לבחור על האפשרות .Access device specific information :לאחר הבחירה יפתח לכם מסך
בו תצטרכו להזין את המספר
הסידורי של המכשיר כמו
ביישום:

לאחר הזנת המספר הסידורי
תקבלו את כל פרטי המכשיר.
מאחר

בדף

והאפשרויות

האינטרנט גדולים יותר מקבלים
בדף זה גם יותר פרטים.
לדוגמה רואים שמצוין במכשיר
זה נמצא בסטטוס של Phase :
 ,outשמשמעותו שהמכשיר אינו
מיוצר יותר ויש לו תחליפים
אותם ניתן לראות אם גוללים
את הדף למטה ,כמו במקרה זה
מופיע

בשורה:

New

 alternativeמדף זה גם ניתן
להדפיס את המפרט המלא של
המכשיר .Export as PDF :
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במידה ותלחצו במסך על גבי מספר הקוד של המכשיר ( )Order Codeתקבלו מסך עם הסברים על כל אות
במספר הקוד של המכשיר.
במקרה זה מספר הקוד הוא50P50-AR5A1HA0ABAA :

כך גם תוכלו להשוות נתונים בין הדגם הזה לבין הדגם החדש.
אם שמים לב ,בסרגל התפריטים של המכשיר ניתן לקבל מידע מלא על המכשיר במידה ונלחץ על :
Documentation
וכמובן בסופו של דבר ניתן גם
ללחוץ על  Spare Partsבסרגל
התפריטים ולקבל את רשימת כל
חלקי החילוף הזמינים למכשיר
זה.
עכשיו הכול פתוח לפניכם .נותר
לכם רק לבחור כיצד לעבוד עם
היישום במכשיר הסלולרי שלכם
או דרך הכלים המובנים באתר
האינטרנט.
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Applicator
הדרך להגיע למכשיר המתאים לתהליך שלך.

אחת

הדרכים לראות מה חברת  Endress+Hauserמציעה עבור כל

תעשייה ,היא לפתוח שוב את ה .Applicator -ברגע שתלחצו על Go To :
 Applicatorתקבל מסך חדש המאפשר לכם לבחור תחום בתעשייה
המתאים ביותר לתחום בו אתם מעוניינים ( ,)Industriesאו תנו ליישום
להוביל אתכם צעד אחר צעד לבחירת המכשיר המתאים לכם (.)Products
אם בחרתם בתחום התעשייה הכימית ,תקבלו בצד ימין של המסך תפריט
בחירה:
במקרה של התעשייה הכימית היישום ילווה אתכם בבחירה לפי תחום
המדידה בו אתם מעוניינים .נעסוק בכך בגיליון הבא יחד עם סל המוצרים
(.)Products
במקרה בו תבחרו בתחום המים והשפכים ,תקבלו בתפריט
הבחירה גם אפשרות נוספת  Application Solutions:בתפריט
זה מציעה לכם חברת  ,Endress+Hauserפתרונות לכל תחום
בטיפול במי שתייה וכן לטיפול בשפכים ובבוצה.
בדף אותו תקבלו יהיו מספר פתרונות לפי כל שלב בתהליך.
עכשיו הצביעו על חלק התהליך שמעניין אתכם ותקבלו מסך
המשך מפורט על החלק שהצבעתם עליו
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תקבלו מסך המציע מספר תהליכים אפשריים ,ביכולתכם להתמקד באחת האפשרויות המתאימה ביותר
לצרכים שלכם.
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לאחר בחירת התהליך נקבל מסך ובו מפורטים כל אמצעי המדידה והבקרה של התהליך המבוקש .הקשה על
כל אחד מאמצעי המדידה

תביא למסך את המכשיר הממולץ ביותר למשימה זו*.
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