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נפתח את היריעה ונביא קצת מידע על החברה שלנו:
חברת אינסטרומטריקס בקרה תעשייתית בע"מ.
והפעם על השירותים שהחברה מספקת בנוסף על ציוד
המכשור ,הבקרה והתקשורת.
החברה מחזיקה צוות שירות בראשות הגב' אירה מילר .צוות השירות כולל  4אנשי שירות:
 6במשרד הראשי בנתניה :אנדריי פשצינסקי ומאור ארליך .ו 6-במשרד הדרומי בבאר שבע:
פיוטר גמילנוב ומאור רביבו .אנשי השירות אמונים לתת שירות כיול ,בדיקה ,תיקון התקנה
והחלפה במידת הצורך של ציוד מכשור אותו מספקת החברה .וכמובן מעל הכול ייעוץ ועזרה
בבחירת ציוד מכשור בהתאם לצרכים של המשתמש.

בנוסף לשירותים שמחלקת השירות מספקת ,היא מבצעת יחד עם המשתמשים בדיקת התקנות ,בדיקות קבלה של ציוד
מכשור ,אפיון מכשור והכנסתו לעבודה ,ביצוע הדרכות גם אצל המשתמשים וגם במחלקת השירות או בכיתת ההדרכה אשר
נמצאת במשרד בנתניה .במחלקת השירות קיימת מעבדת שירות וחלפים אשר משמשים הן לתיקון ציוד המובא למעבדה
לצורך בדיקה /תיקון והן לשירות ותיקון ציוד מכשור בשטח אצל המשתמשים .שירות נוסף הניתן הוא שירות הכיולים ,שירות
זה יכול להתבצע על סמך הסכמים שנתיים או שירות מזדמן .כל הכיולים נעשים על סמך מתודולוגיה כתובה על ידי היצרן
שבסיומה המשתמש יכול לקבל אסמכתא לכיול (תעודת כיול) .כמובן שהכיולים מתבצעים על כול ציוד המכשור של כול
היצרנים ולא רק לציוד המכשור הנמכר על ידי החברה.
הסכמי השירות של החברה מקנים ביטחון לצרכנים .שירות זה בצורותיו השונות יכול לענות על מירב הצרכים של החברות
והמשתמשים השונים .צורה זו מבטיחה שאנשי השירות יגיעו במועדים קבועים מראש לבצע כיול של ציוד המכשור
והאנליטיקה וזאת בכדי להבטיח את טיב המוצר ואת רציפות הייצור .כמובן שהמועדים לכיול גמישים וניתנים לשינוי ,במידת
הצורך איש שירות יכול להגיע לביצוע בדיקה שלא במסגרת המועד הקבוע אלא לפי בקשה ממנהלת השירות .איש השירות
יבצע גם בדיקה של ההתקנות והתקינות הפיזית של הציוד ויצביע על בלאי של חלקים הנדרשים להחלפה ואף ידאג להוציא
רשימה של חלקים ופריטים לתיקון התקלה.
ואם מדברים על מחלקת השירות ,הגיעה מזוודת ההדגמה של מדי הגובה בטכנולוגיית רדאר החדשים שעליהם כתבנו
בגיליון הקודם .התקשרו לאנשי השירות ותאמו הדגמה של יכולות מדי
הגובה עם חיבוריות .Bluetooth

מזוודת ההדגמה ותמונת מסך מתוך יישום (אפליקציה)
 Smartblueשמאפשרת להתחבר למכשיר מכל טלפון
חכם.
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Memosens
אנאליזה של נוזלים מציבה דרישות גדולות מהסנסור ועל
שידור המדידה מהסנסור לבקר .כאשר מדובר על מדידת
 ,pHערכי סיגנל נמוכים והתנגדות פנימית גבוהה של
הסנסור מצריכים חיבור בעל עכבת ( )Impedanceגבוהה לבקר .לפיכך המצאות של לחות בחיבור הרגיל עם מגעים עלולה
להשפיע על הערך הנמדד ואפילו לגרום לקריסה מוחלטת של המדידה.
לסדרת הסנסורים המבוססים על ,MEMOSENS
סיטואציה זו כבר לא קיימת .שכח ממנה!
הטכנולוגיה של  MEMOSENSהינה מהפכנית.
במהלך המדידה הערך הנמדד הופך לאות דיגיטלי,
האות הזה נשלח לבקר על ידי מערכת ללא מגעים,
פשוט ע"י השראה דיגיטלית .זוהי קפיצת מדרגה
בטכנולוגיה שמשפיעה על דור חדש של סנסורים.
היא מאפשרת זינוק באפשרויות שלא ניתן היה לקבל בטכנולוגיה הישנה.

הסנסורים מסוג  MEMOSENSשל חברת

 Endress+Hauserמבטיחים מדידה חופשית ללא שום בעיית הפרעות אלקטרומגנטיות ,בידוד מוחלט ,הפעלה ידידותית של
הסנסור ,וכיול בתנאי מעבדה .סגר "ביונט" נועל את הסנסור לכבל שמחובר לבקר ,ומערכת שמזהה אוטומטית את סוג
הסנסור שחובר אליה .הסנסורים מכוילים מראש ומפחיתים את הזמן הנדרש להחלפת סנסור והשבתת התהליך עקב כך.
עכשיו עידן הבקרים הפך להיות גם הוא דיגיטלי ופשוט יותר .אין צורך בבקר מיוחד לכל
מדידה .היות והסנסור הפך להיות דיגיטלי ,מספיק בקר אחד לכל סוגי המדידה! הבקר
מזהה את הסנסור המחובר אליו ומודיע לך מה סוג הסנסור ,ותוך כך מתבצע גם תהליך
העברת הנתונים מהסנסור לבקר .נתוני כיול ועוד .בגלל הפשטות של הבקר ניתן היה
לייצר בקר רב ערוצי למספר מדידות באותו המכשיר .ה Liquidline 442 -של
 Endress+Hauserיודע לקבל עד  6סנסורים באותו הבקר ,וקיימים עוד שני סוגי
מכשירים המרחיבים את הקיבולת עד  8מדידות באותו הבקר .השיטה הזאת מקילה בהרבה על הצורך באחזקת חלפים.
לכל ערוץ מודול זהה .כך ניתן להרחיב את הבקר לפי הערוצים הנדרשים.
לכל ערוץ בבקר ניתן לקבל מוצא אנאלוגי  .4-20mAהבקר מגיע עם יכולת תקשורת בכל התקנים הקיימים לתקשורת
ישירה מול מערכות בקרה  .Profibus, Hart, Modbus TCP, Modbus RS485, Ethernet/IPניתן להעביר את הקונפיגורציה
של הבקר בקלות לבקרים אחרים ע"י שימוש בכרטיס זיכרון  SDשעליו ניתן לשמור את המידע.
הבקר בנוי גם כ Web Server -מה שאומר שכל מפעיל יכול להתחבר אל הבקר ע"י גלישה ב ,Explorer -ולראות נתונים,
לבצע קונפיגורציה מחדש ,או לגשת לפרמטרים של הבקר .הבקר מותאם להתקנה באזורים שאינם נפיצים ( General
.)Purpose
הסנסורים הקיימים היום בטכנולוגיה  MEMOSENSהם:
מדידות .pH, ORP, Oxygen, Turbidity, Conductivity, Nitrate or SAC, Disinfection
למידע נוסף בנושא MEMOSENS
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פשוט מהימנות ,בטיחות בתהליך מאתEndress+Hauser :
תשתית בטיחות הבנויה על מומחיות בתחום

.

כתבה ראשונה בתחום:
בטיחות תהליכית מההתחלה :מדידה מהימנה מהווה
את הבסיס לתהליכים בטוחים.
תהליכים בתעשייה מהווים מקור לסיכונים .בדרך כלל אינך
יכול לבטל אותם לחלוטין אולם אתה יכול למזער אותם
לרמה נסבלת .המטרה שלך היא להגן על אנשים והסביבה,
ולשמור על נכסי החברה ועל המוניטין שלה ללא דופי.
אז איפה אתה מתחיל אם כך?

קרן

הבטיחות

הוציאה

בשנים

האחרונות

מספר

סטנדרטים בינלאומיים בנושא הערכת סיכונים ויישום של מערכות מכשור בטיחותיות כגון IEC61511 :וגם
 ANSI/ISA84אשר נמצאים במוקד יותר ויותר .אולם בטיחות בתהליך זה לא רק עניין של יישום מעגלי בטיחות,
מדידה מהימנה של פרמטרים קריטיים בתהליך מהווים תמיד את הבסיס לתהליכים בטוחים.
המטרה שלך היא המטרה שלנו בכל אשר נעשה ,בכל מה שנפתח ונייצר ,הבטיחות בראש מעינינו .אנחנו
שואפים באופן מתמיד לה יות השותף שלך במכשור תהליך לעזור לך עם המומחיות שלנו ליצור את קרן הבטיחות
לתהליכים שלך .אתה יכול לסמוך על האנשים שלנו ועל הניסיון והוותק הארוך אשר שומרים על דרישות התפעול
והבטיחות במחשבתם.

האנשים שלנו


כל עובד בארגון שלנו שותף באחריות לשמור על
סביבת ייצור בטוחה.



מנהלים המתמחים בתעשייה מוודאים שכל הדרישות
שלך מכוסים ומיושמים בתהליך העיצוב של המוצרים
שלך.



מהנדסי בטיחות מוסמכים אחראים לפיתוח והרחבה
של התרבות הבטיחותית והידע בארגון שלנו .הם גם
מחויבים באופן אקטיבי לפיתוח של תקני בטיחות
במגוון אירגוני תקנים בינלאומיים.

ניסיון מוכח


 651קווי ייצור מוסמכים אשר עונים על כל דרישות
הבטיחות הרלוונטיות.



יותר מ 01 -מיליון יחידות מותקנות ביישומים
בטיחותיים.

קישור לחוברת בנושא הבטיחות process safety
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קו המוצרים החדש Proline
 עקבי ואחיד .נועד לעשות את אותם
הדברים באותו אופן ,ובכך להגדיל את
הבטיחות והיעילות של התפעול שלך.
 פשוט ופיקחי PROLINE .הוא ידידותי
למשתמש לפני ולפנים .בכדי להבטיח כי
התהליך שלך יכול להיות מאובטח ומבוקר
בבטיחות.
 יישום פתרונות אופטימליים PROLINE .משלב את כל הטכנולוגיה המודרנית של מדידת זרימה ,לפיכך
אופטימיזציה של מתקן בצמיחה משרתת את המוטו שלנו" :מד הזרימה האופטימלי בתעשייה עבור היישום
שלך"
 חדשני ומוכח בשימוש PROLINE .מבוסס על טכנולוגיה מגוונת ומעודכנת ,המבטיחה שאתה תמיד מיישם
את הטכנולוגיה החדשנית ביותר (.)State of the Art
 שילוב מושלם PROLINE .ניתן לשילוב בצורה חלקה למערך ניהול הנכסים ,מספק מידע אמין לייצור
אופטימלי ולתהליך העסקי.
מהו ה .PROLINE -זהו דור חדש של מדי זרימה מבוסס על קונספט של ציוד אחיד מה שאומר חסכון בזמן וכסף .כמו גם
בטיחות מרבית לכל אורך חיי המוצר.

מדי ספיקה מבוססים על טכנולוגיית  Proline 300/500בטיחות ואמינות ע"י חדשנות.







Promag

קיימים עם מד ספיקה ) Promass (Coriolisוגם עם
).(Electromagnetic
תכנות המכשיר והכנסה מהירה לעבודה ע"י שימוש בשרת  WEBהמובנה
במכשיר.
מיוצר ופותח בהתאם להגדרות ).SIL (IEC 61508
מיזוג חלק לתוך מערכות תקשורת קיימותHART, Profibus PA/DP, :
Foundation
Fieldbus,
Modbus
.485,Industrial Ethernet
בדיקת המכשיר עם טכנולוגיית HEARTBEAT
במהלך העבודה.

כנסו לאתר חברת  Endress+Hauserבכדי ללמוד יותר על
קו המוצרים החדש ,אשר נמשיך לסקור בגיליונות הבאים.
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חברת  Nautilus Infotechמייצרת ציוד מיתוג תעשייתי .כל המוצרים מיועדים להתקנה על פס  DINמתחי הזנה 24Vdc
בודד או כפול .לכל המתגים ניתן לקבל  6גרסאות עמידות לטמפרטורת עבודה:


גרסה סטנדרטית 0-70°C



גרסה מורחבת -40~75°C

בסדרת המתגים ניתן למצוא מתגים מנוהלים ולא מנוהלים.
מתגים המספקים את המתח לציוד ההמשך
 "Power over Ethernet" – PoEהמתגים מסוגלים לספק  31וואט
ויותר לכל חיבור אתרנט ,צורה זו של חיבור חוסכת את הצורך
בכבילה נוספת לאספקת מתח לציוד .צורה זו של מיתוג מיועד גם
לשימוש במצלמות  .IPלשימוש זה במצלמות הדורשות בדרך כלל הספקים גבוהים יותר כמו  21וואט או  95וואט ,הוציאה
חברת  6 Nautilus Infotechמתגים ייעודיים המסוגלים לספק את ההספקים הללו 21 :או  95וואט ,והתואמים לתקן:
 IEEE 803.3afו .IEEE 803at -המתגים אף מסוגלים לספק מתח של עד  48VDCלציוד ההמשך אף שמתח ההזנה אליהם
הוא  12VDCבלבד.
בין יתר הציודים בחרנו להציג את הציוד הייחודי של חברת  ,NAUTILUS INFOTECHמתגים מוגנים  IP67אשר מגיעים
עם חיבורים ( M12ראה תמונה) .לחברה יש  6מתגים לא מנוהלים  ,האחד מציע  8חיבורי אתרנט
מסוג  M12והשני מציע  5חיבורי אתרנט .M12
חיבור ה M12 -מבטיח חיבור מהודק וקשיח .המתגים עומדים בדרישות תקן
 .EN50155, EN50121הזנת מתח רחבה ( 12-48 Vdcגם הוא דרך כניסה .)M12
המתגים יעבדו גם בהיפוך קוטביות הזנה ויש להם מנגנון הגנה בפני עומס יתר.
למתג בן  8הכניסות יש  6כניסות המאפשרות  Auto-Bypassכלומר החיבור
ביניהם יתקיים אפילו ללא מתח .מתג נוסף ייחודי הינו מתג שטוח.
היתרונות של המתג הזה הם שהוא ניתן להתקנה במקומות בהם אין הרבה עומק.
המתג מאפשר  8חיבורי אתרנט לא מנוהל ,מתח הזנה  ,12-30 Vdcיעבוד גם
בהיפוך קוטביות הזנה .מאפשר צפייה ברורה נוריות החיבור של הפורטים.
למידע נוסף באתר החברה News - Nautilus Infotech
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חברת  ,EKS-Engelכמו שהצגנו בבטאון הקודם ,הינה חברה קטנה עם כ 31 -עובדים ,המוטו של החברה הוא לספק
פתרונות אופטיים .כל בעיה שתמציתה שילוב של אמצעי מיתוג וניתוב של כבלים אופטיים ,החברה מסוגלת לתת פתרון
בצורה זו או אחרת .מגוון הפתרונות האופטיים שהחברה מסוגלת לתת עומד על כ !3111 -החל במתגי אתרנט תעשייתיים
עם מגוון חיבורים אופטיים מסוגים שונים  MMאו  ,SMציוד פסיבי שמטרתו לתת לכם אופציה קומפקטית לקופסת PATCH
 PANELאופטי עם שילוב של חיבורי נחושת  RJ45באותה הקופסה (היברידי) ,ממשקי תקשורת נחושת לאופטיקה לתקנים
התעשייתיים הנפוצים Can Bus ,Profibus DP ,Modbus Plus ,Modbus :וכן ממשקים אופטיים לתקשורת טורית נפוצה:
 .RS485/422/232אספקת כבלים אופטיים איכותיים ,ויחידות להעברת אותות אנאלוגיות ודיסקרטיות חד דרכי או דו דרכי,
ויחידת ה BYPASS -הייחודית.
לחברה יש קו ייחודי של ציוד פאסיבי .הציוד הפסיבי הזה מאפשר התקנה
של החיבורים האופטיים על פס  .)Slice Box ( DINהחל מקופסה קומפקטית
לכבל אופטי של  06סיבים  MMאו  SMוכלה בקופסה היברידית .הפנל והקופסה
מחולקים ל 6-מחלקות כל חלק עם כניסת כבל משלו .ניתן לקבל בקופסה
בנוסף ל 2 -חיבורי נחושת  RJ45 Cat 6בחלק אחד ,כאשר בחלק השני ניתן
לקבל פנל עם  2זוגות חיבורי  2 )62MM / 50 MM ( STזוגות חיבורי  SCאו 3
רביעיות מסוג  .LCניתן לקבל את הפנל ללא חיבורים אופטיים או עם חיבורים
ללא קצוות הלחמה ( )Pig Taleאו עם קצוות להלחמה לפי הצורך  51או 26
מיקרו מסוג  MMאו  .SMבקופסה יש התקן פנימי המאפשר גלגול של הסיבים
האופטיים כך שלא יפריעו להוצאה והכנסת הפנל למקומו.
על הפנל מותקן התקן מחורץ המאפשר קיבוע של הסיב לאחר ההלחמה כך
שלא יינזק בעת שליפת הפנל.
וקופסה נוספת  XLשהקיבולת שלה כפולה מהקופסה הקומפקטית ותומכת
בחיבור של עד  64סיבים.
למידע נוסף באתר החברהPassives :
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בואו נדבר קצת על בטיחות  .Safetyנעילת דלתות ,לחצני השמטה  ,Shutdownוילונות בטיחות למניעת כניסה לאזורים
מסוכנים ,מערכות הפעלה במכונות הדורשות הפעלה ב 6-ידיים  ,השתקה ,בדיקת מצב " "1סיבוב או מהירות ועוד .עד כמה
אתם בטוחים? האם יחידות הבטיחות הללו שאתם סומכים על פעולתם ברגע המכריע ,אכן תקינים? ,ויבצעו את עבודתם?
לבקר הבטיחות הקומפקטי של  Bihl+Wiedemannיש את התשובות לשאלות
אלו .הבקר ניתן להתאמה למגוון רחב של יישומים ,הוא יותר חסכוני ממערכת
ממסרים " "E-Stopואף בטיחותי יותר ,הוא מאופיין בקטגוריה הגבוהה ביותר
של  ,SIL 3/PLe ,SILהוא ניתן להרחבה ,ותומך במרבית רשתות הבקרה :
PROFIBUS, PROFINET, PROFIsafe, EtherNet/IP,

Modbus TCP,

DeviceNet, EtherCAT, CC-Link, CANopen, Sercos.
הבקר מתוכנת דרך מחשב אישי באמצעות תוכנת  SAFETYהנעשה דרך חיבור
 USBאו

אתרנט.

חיבור האתרנט משמש גם לצורך התממשקות

ודיאגנוסטיקה .הקישור ליחידות הבטיחות נעשה בפרוטוקול מיוחד .לכל יחידה יש  6יציאות בטיחות ו 6X4 -כניסות
בטיחות (בפרוטוקול הייחודי) ,ניטור של מצב " "1סיבוב ( )Standstillאו
מהירות סיבוב .ניתן להרחיב את יכולת הכניסות והיציאות הבטיחותיות
של המערכת בעוד יחידות יציאות וכניסות בטיחותיות הן במיגון  IP20או
במיגון .IP67כניסות אנאלוגיות  , 4-20mAיחידות למדידת מהירות,
ולחצני בטיחות. E-STOP :בואו לא נתבלבל! לא מדובר בכניסות
דיסקרטיות או יציאות דיסקרטיות סטנדרטיות .גם הכניסות האנאלוגיות
הכול מומר לפרוטוקול בטיחות! כל יחידה
שמתחברת

חייבת

לתקשר

עם

הבקר

בפרוטוקול בטיחות  .SAFETYבמידה והמידע
שמגיע מהיחידות כגון לחצן חירום אינו תואם
לפרוטוקול ,תתבצע מידית הפסקת חירום או
כל פעולה אחרת כפי שנכתב בתוכנית החירום
בתוך הבקר .וכל המידע הזה נבדק כל  01מילי
שניות! ניתן לחבר גם יחידות  AS-iרגילות
שאינן  ,Safetyזאת כאשר עובדים עם ממשק
לבקר חיצוני
קישור לחומר הטכני של טכנולוגית הבטיחות
קישור למגזין החדש של Bihl+Wiedemann
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חברת  ACROMAGמתמחה בייצור יחידות להרחבת  I/Oלמערכות הבקרה במגוון פרוטוקולים Modbus, Modbus TCP :
 .Profinet, Profibus, Ethernt/IPנשאלת תמיד השאלה אם כבר יש לנו בקר  ,PLCלבקר יש מספיק כרטיסי  I/Oבכדי לחבר
את כל הצרכים ,מדוע אני זקוק ליחידות  ?I/Oהאמת מצב זה נכון עד הרגע בו תפוסת המבנה או הארונות של הבקר כבר
הגיעו לא ל 011% -אלא אף ליותר מכך .ואולי אפשר להסתכל על סולמות הכבלים וחלונות הכבלים לארונות! מתי כבר
ניסיתם לאתר כבל ששייך לאיזה שהוא חיבור  ?I/Oהאם גם לכם יש "גזעים" שמורכבים ממאות כבלים המשתרכים להם
על מגשי הכבלים? אם נבחן היטב את הטופולוגיה של מרבית ההתקנות היום בעולם ,כרטיסי ה I/O -של הבקר בדרך כלל
מחוברים לקופסאות צומת בשטח הייצור באמצעות כבל רב גידי אשר מחובר ישירות לכרטיס בקר או דרך ארון חיבורי
ביניים .כמה חיבורי ביניים יש לכם? במקרה ה"טוב" הכבל הרב גידי מחובר ישירות לכרטיס הבקר ,במקרה הגרוע כל כרטיס
מחובר למהדקי ביניים ,כל קופסת הסתעפות מחוברת למהדקי ביניים
ותערובת של חוטי ביניים מקשרת ביניהם .ועכשיו עוד סוכריה לדרך! כמה
פעמים השבתתם בקר בכדי להחליף כרטיס פגום?
יש דרך אחרת .דרך אינטליגנטית יותר! במידה והבקר שלכם תומך
בתקשורת
זו או אחרת ,והתוכנה שלו תומכת ביחידות  I/Oבתקשורת ,אין דרך טובה מזו.
כל שצריך לעשות הוא להתקין יחידת  I/Oבקופסת ההסתעפות  JBבשטח
ולחבר אותה דרך רשת התקשורת לבקר .נכון שאין זה מסתכם רק בהתקנת
היחידה והחיבור שלה ל .I/O -יש להכין תשתית תקשורת אולם כל התשתית מסתכמת בסיב אופטי או כבל תקשורת
ובקופסה נוספת למתג תקשורת ,במידה והחלטתם לעבוד ברשת אתרנט .אולם כאן בא לידי ביטוי היתרון של יחידות ה-
 I/Oשל חברת  .ACROMAGכל יחידה מצוידת ב 6-פורטים לתקשורת ,כך שניתן לשרשר כבל מיחידה ליחידה מבלי להזדקק
לחזור כל פעם לחיבור נוסף למתג התקשורת .יתרון נוסף שיש ליחידות הללו הוא היכולת "לשכפל" כניסות  I/Oליציאות
 .)I2O( I/Oכלומר כל כניסה דיסקרטית שתהפוך למצב  ,ONתעביר במידית יציאה דיסקרטית למצב  ONללא צורך לכתוב
זאת בבקר .למותר לציין שאם אתם עובדים ברשת בקרה  ,PROFIBUSאין לכם צורך במתגי תקשורת אולם מאחר ומדובר
ברשת טורית בקצבי מהירות גבוהים יש
לבצע את החיבור לפי הכללים .יחידות
ה I/O -לרשת זו מאפשרים חיבור של
כניסות ויציאות דיסקרטיות ,כניסות ויציאות
אנאלוגיות ,כניסות מגששי  RTDוצמדים
טרמיים.

כל

היחידות

מאושרות

להתקנה באזור פציץ בקטגוריה Class
 .1, Div 2 – Atex zone 2ליחידות החדשות מסדרת  ,XTניתן לקבל פס  DINעם
סרגל חיבורים שאליו ניתן לחבר את הזנת המתח ולקבל יתירות ע"י חיבור  6הזנות
משתי צדדי הסרגל.
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חברת  PROCENTECהינה חברה המתמחה בייצור מוצרים בתחום רשתות תקשורת
תעשייתיות  Profibusו .ProfiNET -במיוחד בייצור כלי אבחון (דיאגנוסטיקה) ומכללים
לרשתות אלו .יש לך רשת  ?Profibusכיצד אתה מתמודד עם תקלות ברשת? איך אתה יודע שהרשת חפה מרעשים,
הפרעות ,ניתוקים ועוד מרעין בישים אחרים? התקלות אינן מסתיימות בזבנג וגמרנו!
הדרך לנטר את הרשת באופן רצוף  64שעות ביממה  7ימים בשבוע היא להתקין מערכת
שתדע לאבחן את הרשת באופן רצוף ,והיא אף תדע לשלוח לך דוא"ל או מסרון במידה
והרשת מתחילה לאגור תקלות .בכדי להכיר את המערכת הזו נתחיל ב 6 -יחידות
במערכת של  PROCENTECהנקראת .ComBricks :
היחידה הראשונה והחיונית של המערכת נקראת )HS( Head Station :זהו "המוח" של
המערכת והוא אחראי לבצע את כל האבחונים של הרשת .למעשה לא רק רשת אחת! ה-
 ,HSמסוגל לבצע ניטור ואבחון ל 4 -רשתות  PROFIBUSבו זמנית! ל HS-חיבור RJ45
לחיבור לרשת האתרנט ,כאשר הוא משמש כ-

Web

 Serverכלומר ברגע שתפעילו את תוכנת הגלישה שלכם
( Explorerאו  )Firefoxותרשמו בכתובת את ה IP -של ה-
 ,HSתקבלו מיד את המידע על המערכת ללא צורך בשום
תוכנה נוספת .דרך סרגל תפריטים ניתן לקבל מידע מקיף
על המכללים של המערכת ,ניתן לקבל מידע גם על
היחידות ( )SLAVESוהבקר שמחוברים לרשת וכמובן
בסופו של דבר גם מידע סטטיסטי על מצב הרשת.
ה HS -מסוגל לשמור יומנים ( )LOGSשל תקלות על גבי
כרטיס זיכרון  ,SDכך שאין צורך להשאיר את המסך פתוח
באופן קבוע מול ה.HS -
היחידה הבאה הינה ה )CR( Channel Repeater -כשמו
כן התפקיד שלו .תפקידו לשמש כREPEATER -
(משחזר) שבעצם מחבר ענף עליו אפשר להתקין עד 36
יחידות ,הוא מגביר את האות מהבקר לרשת וגם מבודד
את הענף עם היחידות שמחוברות אליו מהרשת הראשית.
כלומר ברשת  PROFIBUSניתן להגדיר עד  067כתובות ( )Slaves & Mastersאולם לא ניתן לחבר יותר מ 36 -על ענף אחד.
משום

כך

משתמשים

ב.REPEATER-

ה-

CR

של

 PROCENTECמגיע במספר גרסאות :גרסה אחת עם חיבור
אחד ( )485גרסה נוספת עם  6חיבורים ( )485לעבודה
ביתירות ( ,)REDUNDANTוהגרסה השלישית והנפוצה יותר
היא עם חיבור בודד ( )485ותוספת ( .SCOPEהמשך בגיליון
הבא!)
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חברת  MB Connect Lineהינה חברה שמספקת פתרונות המיועדים לספק שרותי אחזקה
מרחוק של ציוד ומערכות בקרה בצורה מאובטחת.
הפעם נפרט על אחד הפתרונות שהחברה מציעה
למערכות בקרה המבוססות על בקרי  Siemensמסוג
 . S7-300/400מכשיר שנקרא  mbSECBOX:המכשיר
מיועד בעיקר לבצע גיבוי מלא של הבקר אליו הוא מחובר ,ולמנוע חדירת וירוסים לבקר.
למכשיר שלמעשה משמש גם כמתג תקשורת
מספר חיבורים :חיבור  WANחיבור זה מיועד
לחבר את המתג לרשת הראשית של הבקרה
הפורט הזה מיועד לשליחת הודעות ודוא"ל על
ארועים ברשת הפנימית של הבקר .בנוסף יש למכשיר  4חיבורים  RJ45אליהם
ניתן לחבר מכשירים נוספים הקשורים לבקר ולבקרה אותה הוא מבצע.
חיבור נוסף במכשיר הינו חיבור  MPI/Profibusאותו ניתן לחבר לפורט PROFIBUS
של הבקר ,חיבור לאנטנה ומגרה להתקנת כרטיס  SIMאשר משמש לשליחת
מסרונים במידה ולא רוצים לחבר את הבקר לרשת .WAN
מה עושה המכשיר:
הוא מבצע גיבוי קבוע של כל הערכים
הדינמיים של הבקר( .)DBהוא לוכד כל
מניפולציה בתוך הזיכרון של הבקר .הוא מדווח
באמצעות מסרון או דוא"ל אפילו על שינוי בודד
בסוג של בלוק כתוצאה של וירוס .הוא מבצע
שחזור פשוט של כל המידע שנאגר בתוכו ללא
צורך בשימוש בתוכנה של  .SIEMENSאין
איבוד של נתונים ומידע בהחלפת בקר שיצא
משימוש.
בעת התקנת המכשיר והפעלתו ,הוא מבצע
במחזור הראשון קריאה ושמירה של זיכרון
הבקר אליו הוא מחובר .כך שהוא מתחיל לבדוק באופן מתמיד אם יש הבדל בין הזיכרון הדינמי והסטטי של הבקר .ברגע
שהוא מזהה שינוי בזיכרון הסטטי הוא מתריע באמצעות מסרון  /דוא"ל .ניתן לאשר את השינוי ע"י קבלת השינוי בכניסה
לקונפיגורציה של המכשיר ,או באמצעות אחת מהכניסות הדיסקרטיות במידה והמכשיר הוגדר להשתמש בכניסות אלו.
כאמור המכשיר יכול להתחבר לבקר או דרך חיבור ה( PROFIBUS -חיבור טורי) או דרך רשת האתרנט וגיבוי הנתונים של
הבקר יכול להתבצע במחזורים קבועים כאשר המכשיר ישמור עד  01גיבויים  Backup1, Backup2בזיכרון הפנימי שלו,
וכאשר יסתיימו  01הגיבויים האפשריים ,הגיבוי הבא ידרוס את הגיבוי הראשון (.)FIFO
כנסו וראו סרטון המסביר כיצד לעבוד עם המכשיר Youtube
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