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Endress+Hause  .יצרנית 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 

גם בתחום הכלכלי, בטיחות והגנת  ומקסוםכדי שימת דגש על יעילות 

  הסביבה.

Acromag מייצרת ממשקי קלט/פלט של כל סוגי ה- I/O  הקיימים בעולם

 Modbus, Modbus TCP, Profibusלתקשורת  I/Oהתעשייתי. ממשקי 

DP, Profinet, Foundation Fieldbus.  

Procentec  מתמחה בייצור מכשירים וכלים לאבחון רשתות תקשורת

 24/7ובמתן פתרונות לאבחון תקלות  Profibus DP/PAתעשייתיות כגון 

כמו גם ממשקי תקשורת ומתגי תקשורת מנוהלים ולא מנוהלים ברמת   .

 IP67מיגון 

Bihl+Wiedemann  מייצרת ממשקים וציוד לרשתותAS-interface  כולל

תוכנות וכלים המאפשרים אבחון מהיר ופתרון תקלות ברשתות אלו. 

  למכונות אריזה, תהליכי ייצור ובקרת מבנים

EKS Engel  מתמחה בפתרונות תקשורת אופטיים. החל ממתגי תקשורת

תעשייתיים מנוהלים ולא מנוהלים, ממירי תקשורת אופטיקה לתקשורת 

אופטיות  Patch Panelsשורת אופטית, יחידות בתק I/Oטורית, יחידות 

  משולבות קומפקטיות המתאימות גם להתקנה בלוחות חשמל.

Nautilus Infotech יתיים ברמות מייצרת מגוון של מתגי תקשורת תעשי

, ממשקי 85°Cמיגון שונות. כמו גם עמידות לטמפ' סביבתיות גבוהות עד 

 .Modbus TCP/Serial RS232-RS485תקשורת 

Metasphere ברמות מיגון  מייצרת אוגרי נתוניםIP68 עמידות באזורים ו

 2-.האוגרים בעלי סוללה פנימית, מסוגלים לתמוך בATEXנפיצים 

מכשירים לצורך הפעלה ודגימה. הנתונים מועברים באמצעות חיבור 

פנימי( לענן נתונים. ושם באמצעות מנוי הלקוח  SIMסלולרי )באמצעות 

יכול לצפות באתר על ביצועי התהליך שלו או להוריד את הנתונים למחשב 

 שלו לעיבוד נוסף.

FINT מו מייצרת ממשקי תקשורת מפרוטוקול אחד לפרוטוקול שני כ

Modbus RTU  ל- HART  אוModbus RTU ל- Profibus DP או ,HART 

 .Profibus PA -ל

ICONICS ה את חבילת התוכנה ספקתמ- GENESIS64 ( תוכנהHMI )

לפיקוח ובקרה על תהליכים ומבנים. החבילה כוללת מספר מודולים 

 Alarmworks64, תונים היסטורייםלשמירה וניתוח של נ  ,Historianכגון:

 לניתוח והוצאת מסרונים על אירועים בתהליך.

Mb Connect line  מספקת ציוד ושירותים בתחום תחזוקה מרחוק של

ציוד בקרה ומכונות בצורה מאובטחת. לחברה מגוון של ציוד המאפשר 

התחברות לציוד המרוחק באמצעות קו טלפון, קו סלולרי או חיבור אתרנט. 

   Siemens PLC S7-300גיבוי אוטומטי של בקרי כמו כן ציוד ל
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איך עברתם את החופשה שלכם? אנחנו כבר אחרי החגים, 

שנה חדשה בפתח ואנחנו עם שלל מאמרים והצגת מכשירים 

ממשיך את ו ,חדשההחדשים.  גם גיליון זה מוגש לכם בצורה 

 .Endress+Hauserמאמרים וחדשות של חברת  שלהמסורת 

אנחנו ממשיכים בסדרה של חזרה לבסיס. והפעם הפרק 

 . 4-20mAהשלישי והאחרון של יסודות לולאת הזרם 

ולאלה מבינכם שמחפשים איך יוכלו להתחבר לציוד שלהם 

 מהבית בצורה מאובטחת, יש לנו פתרון עם תעודות!

  

אתר הבית שלנו פתוח לרשותכם למידע ויצירת קשר 

  אינסטרומטריקס בקרה תעשייתית בע"מ

 תוכן הגיליון:

   ספיקות נמוכות במיוחד! עם Promass Aמכשירי  - 3עמ' 

עבור חיישני  Liquiline Compact CM82משדר זעיר  – 5עמ' 

Memosens 

ואחרון: היסודות של מכשור  3חזרה לבסיס חלק  – 7עמ' 

  4-20mAמופעל בלולאת זרם של 

 תחזוקה מרחוק של רצפת הייצור בצורה מאובטחת – 12עמ' 

המדריך לתחזוקה, תקשורת ברצפת הייצור והפעם  -14עמ' 

 HARTעל פרוטוקול 

הכלים שלך לניהול, אפיון  FieldCare-ו Field Xpert – 18עמ' 

 ותחזוקה של מכשור שטח.
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 ספיקות נמוכות במיוחדל Proline Promass Aמדי ספיקה 

, קלי משקל Coriolisמדי ספיקה מסוג 

 בעלי צינור יחיד ודיוק גבוה.

מדעי החיים, יש וביישומים רבים בתעשיות המזון, 

למדוד את הכמויות הקטנות ביותר של חומר ולהוסיף 

 ראקטוריםבין אם בצנרת או ב -אותו ברמת דיוק גבוהה 

טעם למזון, חומרים פעילים לתרופות או חומרי כימיים. 

חומרים מעכבי קורוזיה בייצור הנפט הם רק דוגמאות 

מודד החדש שפותח  Promass A -מכשיר האחדות. 

 .עם דיוק ללא תחרות אחר טיפה כאלה טיפהחומרים 

דיוק המדידה הגבוה ביותר עבור כמויות  •

 (gr/min 0.8 )במינימום של  ±1% , (gr/min 8במינימום של ) ±0.1% הזרימה הנמוכות ביותר:

 תהליך ותנאי סביבהתנודות חזקות ב, גם במקרה של קשיחותשל מדידה ו מצויניםביצועים  •

 צינור יחידבמערכת ניקוז עצמי לודות תאיכות המוצר הגבוהה ביותר ביישומים היגייניים סטריליים  •

 אין צורך במרווחי צנרת בכניסה וביציאה: חיישנים קומפקטיים וקלים; שטח התקנהחיסכון ב •

, IEC 61508 (SIL)אופטימלית: עמידות גבוהה בפני קורוזיה, שפותחה על פי  תאמינות תהליכי •

 מהלך הפעולהאופן שוטף במכשיר בהלאבחון עצמי קבוע וכן לאימות  Heartbeatטכנולוגיית 

באמצעות  או fieldbuses דרכי תקשורת משולב, I/Oבחון באמצעות גישה מלאה לכל נתוני התהליך וא •

 .WLANרשת אתרנט 

עם יכולת הדירות שאין כמוה. כל זאת  מדויקיםמקסימלית וערכים נמדדים  קשיחותמבטיח  Promass A-מכשיר ה

 וריוליסמכשירי קהודות לתפיסת החיישן החדשנית, הקובעת סטנדרטים חדשים בטכנולוגיית המדידה של 

(Coriolis). ה- Promass A לפיכך, התקן המדידה קשיחותללא הפסדים בביצועים או ב -קומפקטי ו הינו קל משקל .

 .או בסקידים, לדוגמה במתקני תהליך מודולריים שטח הנדרשסכון בחיה עם מתאים באופן אידיאלי להתקנ
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 לתפיסת החיישן החדשנית ותתודדיוק מרבי 

על מערכת  ינההמשמשת "בולם זעזועים", ומג צלחתבסיס  גבי מותקנת על Promass A -המערכת החיישן של 

תדר ל תתורממערכת זו צינור. ה על וכוחותצינור של הרעידות השפעות חיצוניות כמו קוריוליס מההמדידה של 

 ±0.1%לחלוטין שלה. בטעות מקסימלית של  זנתתנודתיות גבוהה בהרבה של צינור המדידה והתנהגות מאוו

בספיקה נמוכה יותר של אפילו  ±1%של  שגיאה מותרת מקסימליתאו ל gr/min 8עד ספיקה נמוכה של  דידותבמ

 .gr/min 1 -פחות מ

 תעשייהותאם לומ קשיחות -עיצוב המכשיר 

 Promass -ה (,Stainless Steel, Alloy C22, NACE MR0175 / MR0103גבוהה בפני קורוזיה )ה ובשל עמידות

A עם אסדות קידוח ימיים, או מתקנים המצויים בחוף , ובמיוחד כייםופן אידיאלי עבור יישומים תהליאמתאים ב

. יישומים מועדפים יםמלוחים ואגרסיבי תנאי סביבה

זון ומדעי החיים בסביבות מאחרים נמצאים בענפי ה

 ותשונ למכשיר יש תעודותהיגייניות או סטריליות. 

 ,FDA -, הFDA, EC 1935/2004 -, הA-3ואישורים )

USP Class VI, TSE / BSEנירוסטה שימוש בגם  (, כמו

 התרופות.בתעשיית 

 

 משדרים לאינטגרציה חלקה 

 :Promass Aמשדרים שונים זמינים עבור 

Proline 200  ,)מכשיר שני חוטים(Proline 300 ( או יםארבעה חוטמכשיר עם )Proline 500  עם משדר )גרסה

צפיפות, ריכוז וטמפרטורה. גישה , יתנפח ה(. הם מאפשרים מדידה בו זמנית של זרימת המסה, זריממרוחק

 EtherNet / IP, Modbus)) ותרב ת לאפשרויות תקשורתאפשרי בכל עת הודו המכשיר אבחון ,נתוניםה קריאתל

RS485, PROFIBUS DP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus ,HART, Wireless HARTכניסות  (, כמו גם

 )שרת אינטרנט(. WLAN -באופן חופשי ו ותמשולב I/Oויציאות 

 

 מקסימלית תפעוליתבטיחות  - Heartbeatית טכנולוגי

אבחון ומאפשרת  Prolineהינה פונקציית בדיקה המשולבת בכל מכשירי המדידה של  Heartbeatטכנולוגיית 

טלורגית הניתנת מהתקן עם עקיבות , TÜV -בהתאם ל מכשירהעצמית קבוע, כמו גם בדיקת  (דיאגנוסטיקה)

ללא הפרעה בתהליך. כל זה מקטין את המורכבות ואת הסיכונים במפעל ומגביר את האמינות ואת  לאימות

ניתן להשתמש IEC 61508 (SIL ,)לתקן בהתאם  Promass A -ההזמינות. מאז פותחה מערכת המדידה של 

 במכשיר ביישומים הקשורים לבטיחות.
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 .Memosensהמשדר הקטן ביותר עבור חיישני 

, מוליכות pH ,ORPמותאם עבור חיישני  Liquidline Compact CM82 -משדר ה

 חמצן וכלור.

 שהוא לך נקודות מדידה היכן האם יש

 ?ההתקנה , ואתה מוגבל במרחבשטחב

גבוהה של  זמינותהאם אתם דורשים 

נמדד עבור תהליך הייצור שלך? הערך ה

אם כן, אז יש לנו משדר מושלם בשבילך: 

Liquiline Compact CM82 המבנה שלו .

מתאים יחד עם  עד כי הואהוא כל כך דק, 

כל הרכבה. בכמעט התקנה החיישן, ל

מלא וכל כך קטן, הוא ארוז  הואלמרות ש

והוא יכול  ,הטכנולוגיה האחרונה בכל

 אנדרואיד. מבוסס או מכשיר iOS מכשיר מכל Bluetoothלהיות מופעל באמצעות 

Bluetooth ברמה הגבוהה ביותר אבטחה 

. באמצעות האפליקציה, Apple App Store -או מ Google Playבחינם מחנות  SmartBlueהורד את אפליקציית 

תוכל לראות את כל נקודות המדידה 

מחשב הנישא של ה Bluetoothבטווח 

(Tablet)  .תצורה אפיון ושל הטלפון החכם

בנוחות באמצעות  ביצועל ניתניםואבחון 

. אגב, חיבור SmartBlueיישום ה

Bluetooth  מאובטח באופן ייחודי מפני

ה מי שאינו מורשגישה לא מורשית על ידי 

 Fraunhoferכפי שאושר על ידי מכון לכך, 

הגרמני עבור אבטחה יישומית משולבת 

(AISEC.) 

 Memosens  -של ה לנצל את היתרונות

. זה Liquilineמפלטפורמת  דוגמיםוה האנאלייזריםתואם לכל המשדרים,  Liquiline Compact CM82 משדרה

, מוליכות pH, ORPהחיישנים של  מדידה: כלהסוג בכל נקודות האומר שאתה יכול להשתמש חיישנים מאותו 

 

 

 

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUgcjal-fdAhVORBoKHbK0DRsQjRx6BAgBEAU&url=http://www.bmagnet.co.il/studio.asp&psig=AOvVaw2RW-FDmHYtxuXGcqPQv_Xi&ust=1538550025958570
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. זה מאפשר לך לנצל את היתרונות הרבים יכולים להתחבר Memosensכחול בעלי ראש חיבור וחמצן 

 (Plug & Play" )סעו נה כמו גם "תקעהעברת נתונים אמי 100%להציע, כולל  כולהי Memosens יתטכנולוגיש

 ראש.כוילים מעם חיישנים מ

 מיקום מוגבל שטח חיווט. בבמיוחד  אידיאלי

, המשמש PLCישירות לבקר  CM82 -לולאה, ניתן לחבר את הההמופעל על ידי  (Wire-2) כמכשיר בעל שני חוטים

החיישן אינו נחוץ גם הוא, לחיבור הזנת מתח כבל גם . הזנת כוח נוספתכוח, ובכך מבטל את הצורך בהגם כספק 

שטח שלו קטנות מאד שכן החיישן מחובר ישירות למשדר. כתוצאה מכך, יש לך נקודת מדידה אשר דרישת ה

 הוא מינימלי. באזורים שבהם השטח לחיווט

 התצורה של נקודת המדידה שלך נשמרת תמיד

נשמרות בהתקן. במקרה של חילופי , כל ההגדרות CM82נקודת מדידה של מאפיין פרמטרים לאתה  כאשר

אפיון הפרמטרים  .שטחתמיד ב יםתצורת נקודת המדידה נשאר נשאר ואתו גם הפרמטרים של חיישנים, המשדר

 -ה בראש חיישן ניםמאוחסהכיול החיישן והקורא את כל הנתונים  CM82 -ה בנוסף,ואינה הכרחית. מחדש 

Memosens .וטומטי בתוך שניות והמדידה שלך מוכנה מיד לשימוש לאחר כתוצאה מכך, החיישן מזוהה באופן או

 שינוי חיישן.
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 .מכשור מופעל לולאה או הזנת מתח חיצונית - 3חזרה לבסיס 

 
 יםנצלממכשירים אלה  .Wire-2מה שנקרא מכשירים מסוג בהתקני לולאה או  וכתבה הקודמת בסדרה זו דנב

לא תמיד יכול להיות הפתרון   Wire-2מסוג זה עצמם. חיבור זרם בכדי להזין את ה תלולא תספקמש אנרגיהאת ה

הנדרש על ידי המכשיר בכדי שהוא  תת למכשירים את מפל  המתחיכולת לההאופטימאלי ביותר בגלל חוסר 

 ל מנתיעבוד. לפיכך מכשירים מסוג זה משלבים פתרון של שלושה או ארבעה חוטים יחד עם ספק כוח חיצוני ע

חשוב להבין מה ההבדלים בין שלושת ההתקנות משום שהם  .לבטל את מפל המתח שיגרם על לולאת הזרם

 שונים ביסוד ולכל אחד יש את היתרונות וההגבלות משלו.

 

 חוטים 4-ו 3, 2הגדרת חיבורים של 

חייבים הזנת מתח ממקור כלשהוא בכדי שיוכלו לעבוד.  4-20mAכל המכשירים העובדים על לולאת זרם של 

מקבלים את מקור המתח שלהם מתוך מפל המתח אותו הם יוצרים על לולאת הזרם.  Wire-2מכשירים מסוג 

המתח עצמו עבור הלולאה מגיע בדרך כלל מספק כוח של המשדר או ממקור מתח אחר, וכל המתח של המערכת 

חוטים המכשירים  2(. מכיוון שתצורה זו דורשת רק 4-20mAים את האות )זרם עובר על החוטים אשר גם מעביר

חוטים מקבלים את  4או  3. לעומת זאת התקנים בני Wire-2המופעלים על ידי הלולאה מכונים לפיכך מכשירים 

 הכוח הדרוש להם מספק כוח נפרד מלולאת הזרם. התקנים אלו לא מסוגלים לפעול מכוח הלולאה.

בלבד. סוג זה של  4-20mA תהליךהכאמצעי להעברת אות  זרםה תארבעה חוטים משתמש בלולא חיבור שלב

מפל מתח על הלולאה, אבל  מפליצור מכשיר מסוג זה י. זרםה תחיבור לא ימשוך את הכוח הדרוש לו מלולא

יסופק ארבע חוטים המתח הנדרש למכשירים של מינימלי בהשוואה לזה של מכשיר מופעל לולאה. יהיה זה מתח 

 זןמכשיר מוכל זאת משום ש (DC) או ישר (AC)ידי ספק כוח חיצוני. זה יכול להיות ספק כוח זרם חילופין -על

 . באופן עצמאי
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הכול  ,120Vac-240Vac הוא די נפוץ, כמו גם 24Vdcאו  24Vac ( מתח שלDCלמכשירים המוזנים במתח ישר )

 מותנה במפרט של המכשיר.

. פירוש הדבר ת הזרםבתוך לולא (Float) "צף"  ןהתקו ,ארבעה חוטיםחיבור של  ,(Isolated) מבודדהתקן 

. כפי שניתן הארקת ספק המתח, אינו מתחבר ל, או החוט החוזר של אות התהליך(Common) (–)ה חוט הש

חוטים מחברים את אות השני יתרת מהשם "ארבעה חוטים", שני חוטים מחברים את ספק הכוח למכשיר ו הביןל

בידוד מובנה בתוך לפיכך ה להתקן. 4-20mA התהליך

 חשמלי בין ספק הכוח לבין אות התהליך. קשרהמערכת. אין 

חוטי הוא בעצם חיבור של ארבעה חוטים, אלא -חיבור תלת

חוטי אינו צף -אינו קיים; מכשיר תלת זה עתה בו דנושהבידוד 

. בחיבור בעל שלושה חוטים, אות זרםה תבהשוואה ללולא

 ( של ספק הכוח הינם-הדק המינוס )חוזר מהמכשיר וההתהליך 

 חיבור משותף.

 

 הבנת היתרונות והחסרונות

 :        יתרונות וחסרונות של חיבור מסוג

2-Wire  

מן המאמר  Wire-2 התקן מסוגיתרונות של ל תבהתייחסו

התקנה, עלות נמוכה יותר, ל יםהם פשוטשזכור יש להקודם, 

מסוכנים, ואינם דורשים  יםאזורמאופיינים להתקנה בבדרך כלל 

כוח מקומי. מצד שני, יש להם תכונות מוגבלות מאוד בשל ספק 

. זרםה תמלולא לקבליכולים  אותו הםכמות מוגבלת של כוח 

משלהם  רשימהיש  יםארבעה חוט אושלושה נים בני בהתק

תמיד  יםאשר חייבו ,היתרונות והחסרונות המקבצת את 

להילקח בחשבון כאשר מנסים לקבוע את הפתרון הטוב ביותר 

 עבור סביבת בקרת תהליך.

 
 יתרונות וחסרונות של התקנים עם חיבור

4-Wire 

חיצוני, הם יכולים להכיל תכונות רבות יותר ע"י ספק מתח מכיוון שמכשירים בעלי ארבעה חוטים מופעלים 

, וכן Modbus®בהירות, תקשורת טורית מתקדמת כגון  LEDאנרגיה, כגון ממסרים מכניים, תצוגות  ותהמצריכ

מתח על פני  ממפליאין צורך לדאוג  ים.ארבעה חוטניתן להבין יותר בקלות התקן בן . מתחיציאות בין היתר גם 

 DCקיר או איזשהו ספק כוח ר לשקע בוביחעל ידי  יכול להיות מופעל פשוט ,חוטים. מכשיר ארבעה זרםה תלולא

 כגון סוללה.
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 ביןכוח לבין הבידוד  עם בידוד אות מצוין,לעתים קרובות בנויים  (Wire-4)חוטים ארבעה התקנים בעלי כאמור, 

 תחזוקהההתקנה וה הקל על זה יכול לדבר חוטים נפרדים לחלוטין.  מנצלים מתחואספקת ה זרםאות, אות הה

 4-20mAיציאות של מספר  עבור התקנים המציעיםהאות ). מורכבות 4-20mAיציאות כאשר מתמודדים עם 

 החשמל. רשתיש הרבה רעש אלקטרוני מ כאשראו שונים(  משתניםעבור 

, דורשים אספקת Wire-2 חוטי-התקנים בעלי חיבור דו, בניגוד לWire-4 חוטים-ארבע של  חיבורהתקנים בעלי 

התקנות  זמינות הכוח. בדרך כלל,התקנה מעין זו עשויה להיות פחות נוחה ותלויה בחשמל נפרדת עבור ההתקן, 

אספקת המתח כדי להתמודד עם  לספק ולייצב את המתח שהם דורשים מעגל פנימימשום יותר  ותיקרמעין אלו 

 רכיבים יקרים יותר.ך . התקנים אלו מכילי לפיכהם מקבלים בדרך כללת שחיצוניה

מתקינים, הלהפוך לבעיה עבור  עשויה (Wire-4) חוטים-ארבע ם מסוג הדרושה לחיבור התקני יםכמות החוט

נושא להפוך את  עשוי. זה ת כבליםתעלב היות מותקניםל כיםצרי הכבליםשבהם  פציציםבמיוחד באזורים 

כפול לעומת מעגל  מחייב הערכה ותיקון של כמעטוגם קשה יותר בהמשך הדרך, ל ,בעיותהתחזוקה ופתרון ה

 .יםדומ ייםחוט-דו התקנים

גבוה  מתחצריכת לדרישות ה. פציציםכשמדובר באזורים  ,אפשרויות פחות יש גםלחיבורים של ארבע חוטים 

נדירים ביותר. על מנת ל Non Incentive (NI) -ו Intrinsically Safe (IS) של םאישוריהאת , הופכים לבדה

לעתים קרובות במארז  מותקןלהיות  אמור , הוא פציץכשיר בעל ארבעה חוטים יהיה מתאים לשימוש באזור מש

 , עשוי שלא להיות תמיד האפשרות הטובה ביותר.ותואשר למרות יעיל, עמיד בפני פיצוץ

 

 Wire-3תרונות וחסרונות של התקנים עם חיבור י

. אין להם את התכונה של בידודבעיקר משום שחוטים,  4זולים בדרך כלל מאלו של  חוטיםשלושה התקנים בעלי 

 שחלצריך להיות מו הכבל, במקרה שבו חוטיםהם דורשים פחות משום שיותר להתקנה קלים להיות  עשוייםהם 

כבר מחובר חשמלית. יתר על הוא  עבור דרך אותה כניסת כבלים שבויכול לעתים קרובות לזה כ כבלדרך צינור, 

התקנים בעלי שלושה שהוזכרו לעיל חלים גם על חוטים -ארבעהתקנים בעלי כן, רבים מאותם יתרונות של 

 ועוד., מתחשל ממסרים מכניים, תקשורת טורית מתקדמת, יציאות  אפשרות ליציאות, כגון חוטים

בידוד בגלל העובדה  חוטים אין את התכונה שלשלושה להתקנים בעלי , חוטים ארבעלהתקנים של גוד בני

מספר יציאות . כאשר מתמודדים עם (-את  אותו החוט החוזר מינוס ) האות תהליךעם  פתמשת מתחאספקת הש

4-20mA נתיבי מספר כדי למנוע מעבר ב הללו תקניםהמורכבים, המתקין חייב להיות זהיר מאוד בעת חיווט ה

 , תהליךה תלולאאות  ת נתיבים עם ייחצ(  עלולה לגרום ל-או מינוס )( Common)חיבור משותף  ,הארקה. כל זרם

 .נכון, אמין ויציב ךתהליך לא יספק עוד ערהואות  ,לנוע למעגלים שונים לזרםיגרום ו

ארבע בעלי  םהתקנילעומת זאת (. ACחילופין ) אינם ניתנים להפעלה על ידי זרם חוטיםשלושה התקנים בעלי 

, כמו זה הזמין דרך שקע בקיר, מכיוון שהחיבור (AC) ניתנים להפעלה באמצעות זרם חילופיןאשר כן   םחוטי

בידוד  ןאי יםשלושה חוטבהתקנים בעלי מהחיבור לאות התהליך.  )מבודד( המפעיל את ההתקן נפרד לחלוטין

 אות תהליך.של לולאה ה(, בדיוק כמו DCזרם ישר )במערכת חייב להיות להכוח אספקת זה, ולכן כל כ
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 בחירת צורת החיווט הנכון עבור היישום שלך

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בליבת הנושא הזה יש כמה גורמים חיוניים אשר צריכים להילקח בחשבון כאשר מחליטים על הבחירה הנכונה 

החשמל נפרדת עבור סביבת בקרת התהליך. זכור כי התקנים בעלי שלושה חוטים דורשים תמיד  אספקת 

חוטים מופעלים על -מלולאת אות תהליך, אשר אינו בהכרח פירושו שיש ביניהם בידוד. התקנים העובדים על דו

 ידי לולאת הזרם עצמה ואינם דורשים אספקת חשמל חיצונית.

עבודה את הר כי הם עושים ו, זכ(Wire-3למרות שהיו חסרונות רבים שהוזכרו לגבי התקנים בעלי שלושה חוטים )

בדרך כלל יותר מאשר גם זולים אספקת החשמל. הם בין האות לבין בידוד אין חשש מ והם אופציה תקפה כאשר

ולדעת  ה,עוש ואמובהק; עם זאת, המתקין צריך להבין מה ה יתרון, שהוא (Wire-4ים )ארבעה חוטהתקנים בעלי 

 .הזרם לולאות הצלבתאת ההשלכות של 

אשר התקנים בעלי והתקנים של שני חוטים יכולים להיות קלים יותר לחיבור מחוטים ארבעה עלי התקנים ב

אולם פחות חיבורים,  משום שיש, לחבר קל יותר חוטיים-להתקנים דו, אם כי הן מסיבות שונות. חוטיםשלושה 

קל יותר להתחבר בגלל הבידוד המובנה,  חוטים, ארבעהלהתקנים בעלי . יש לקחת בחשבון את מפלי המתח

 .חיצוניולם יש לקחת בחשבון שההתקן דורש עוד ספק מתח א

, יםפחות יקרחוטיים כ-התקנים דלחשוב על יש עלות של התקני בקרת התהליך, על  ככלל אצבע כשמדובר

מכשירים מהכמה  לעומת זאת ביותר. יםיקרחוטים כארבעה והתקנים בעלי באמצע, ים שלושה חוטהתקנים בעלי 

 .אנרגיה המוגבלת שלהםצריכת ה  עקב (,Wire-2חוטי )-נים בהתקנים מסוג דוזמי שלהם לא יהיו תכונותהו
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 חזרה לבסיס: סיכום הסדרה

הוא  4-20mAת זרם של , לולא4-20mAלולאות זרם  היסודות של עלכפי שנדון בחלק הראשון של סדרה זו, 

 בו יצאלא ישתנה מרגע  זרםבתעשיות רבות הדורשות בקרת תהליכים. העובדה כי התהליך דומיננטי תקן 

התהליך. כמו כן, הוא הרבה יותר   אמצעי אידיאלי להעברת מידעל ותוהוא מגיע למקלט עושה אש ועדהמשדר מ

רך צומתח ומספר משתני התהליך שיש  מפליפשוט וחסכוני מאשר פרוטוקולי בקרת תהליכים אחרים. עם זאת, 

 תקן זה.ביישום הלהשפיע על העלות והמורכבות של  יםעלול לקבל,

, שלושה או ארבעה יםמחוברים עם שנייכולים להיות  זרם תהתקנים המשדרים ו / או מקבלים מידע על לולא

התקנים  , בחנו כיצד שני חוטים, או(Loop-Poweredהתקנים מופעלי לולאה ) יסודות שלשל שני, החלק בחוטים. 

זה אפשרי דבר מחובר למכשיר. ה 4-20mAשל  תהליךה תלקבל את הכוח שלהם מלולא יכוליםלולאה מופעלי 

משפיעים  אינםלולאה ה ימכשירים מופעלהעל ידי  מיםמתח שנגרה מפליזהה לאורך הלולאה, ולכן משום שהזרם 

מעט מאוד כוח. עם זאת, משתמשים בווט יוחל יםהתקנים פשוטים, קל הםלולאה התקנים מופעלי . זרםעל אות ה

, או תקשורת LED תצוגתממסרים,  יציאות זמינות של :כגון לולאה ם מופעיחשוב להיות מודע למגבלות של התקני

 טורית מתקדמת.

להם  תהמאפשר תאספקת חשמל חיצוני חייבים, שלא כמו שני חוטים, חוטיםשלושה וארבעה התקנים בעלי 

 התקנים בעלי מתקדמות. פלטאפשרויות ו ה,בהיר LEDרכיבים מתקדמים כגון תצוגת ו ,יותר רבות ותתכונ

 מספקים תכונה מובנית של בידוד גלווני בין אספקת המתח לבין אות התהליך. גםלעיתים קרובות  חוטיםארבעה 

 פתכוח נוסאספקת הפעלת  משוםתמיד האפשרות המתאימה,  אינם חוטים הארבעאו שלושה בעלי התקנים 

 Intrinsically Safe (IS)עם המחייב אישורים של  פציץאו שהם צריכים לפעול באזור  תבלתי אפשרי עלולה להיות

 .Non Incentive (NI) או 

חייב להיות מסוגל לשים לב למפרטים הרלוונטיים לסביבת הבקרה המסוימת שלהם על מנת  ן המכשורמתקי

הסביבה, ומה מהי ההגדרה של למנוע בעיות במערכת הבקרה הספציפית שלהם. אנשי התחזוקה צריכים לדעת 

עת את זה אומר במונחים של קישוריות חשמלית, כדי לשמור כראוי ולפתור בעיות קיימות ברשתות בקרה. לד

זרם, זה ה תלולאללהתחבר  צריכים תקניםהואת האמצעים שבהם ה 4-20mA של זרםה ותהיסודות של לולא

 לקבל החלטות מושכלות יותר על בקרת תהליך במתקן שלך. ותמסוגלהדרך ארוכה לקראת הוביל אותם יכול ל
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 תחזוקה מרחוק של רצפת הייצור בצורה מאובטחת

 

 מייצרת מערכות חומרה ותוכנה המאפשרת תחזוקה MB Connect Lineחברת 

, והיא ממוקדת על פיתוח מוצרים ושירותים הכוללים ייצור של מערכותמרחוק 

אבטחה ברמה גבוהה עבור הלקוחות שלה, כגון מערכת פורטל חיבור מרחוק 

mbCONNECT24   

 ה מתפתחות.תגובה מהימנה ומהירה לפגיעויות אבטח המבטיח החברה

על מנת לענות על הדרישות שלנו בתחום רגיש זה, אנחנו פעילים בארגונים 

 הטכנולוגיה להציע לך את יםוהם פועלים ברציפות כדי להיות מסוגל ר"מ,ה

 אבטחה.העדכנית ביותר בתחום ה

יכול לספק את הרמה הגבוהה ביותר  MBחיבור הכל הזמן, אבל קו  100%של  אף אחד לא יכול להבטיח אבטחה

 mbCONNECT24של ות בצורה ידנית בדיקות חדיר יםומבצעהמניעים  םשל אבטחה. מגובה על ידי כליהאפשרית 

V2 ,מבוצע על ידי וBSI certi ED  ספק שירותIT Secuvera , יש לך שקט נפשי בידיעה כי הרמה הגבוהה ביותר וכך

 של אבטחה, היא שלך.

( TeleTrusTשל גרמניה ) IT Security -בארגון ה יםאנחנו חבר

ואנחנו מפתחים את המוצרים שלנו תחת ההנחיות המוגדרות של 

TeleTrusT אשר מאפשר לנו לייצג את התווית ,: 

“Security Made in Germany”  

TeleTrusT  היא רשת של מצוינות, הכוללת חברים מקומיים וזרים

קשורים התעשייה, מנהל ומדעים, כמו גם ארגונים מקומיים מה

 בנושא.

 MB Connect חברתיתר על כן, 

Line שלרית בב החבר היא  

Alliance for Cybersecurity 

עם המשרד  ים יחדעלוואנחנו פ

הפדרלי לאבטחת מידע. זה 

מאפשר למהנדסי הפיתוח 

 .ביותר הרימהבצורה במהירות נגד איומים ביטחוניים פעול שלנו ל

מאפשרת לנו להבטיח את אשר אנו משתמשים בטכנולוגיות קוד פתוח 

נו גמישות ל ה. בנוסף, טכנולוגיות קוד פתוח מעניקmbCONNECT24האבטחה הגבוהה ביותר בעת שימוש בפורטל 

 ,X.509חומרה חיצונית. מערכות התחזוקה מרחוק שלנו פועלות עם אישורי עם גבוהה כשמדובר בשילוב 
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OpenSSL ו- TLS-Encryption  בטחה גבוהה ם מאובטחים באסיביות. השרתים שלנו ממוקמים במרכזי 2048עד

את הסטנדרטים הגבוהים ביותר  בחרת שותף שמבין את החשיבות ומקיים MBעם קו חיבור  באירופה ובארה"ב.

 של אבטחה.

לאבטח את המפעל של 

 

 

 מדוע צריך לאבטח את המפעל שלך :

 אשר מאפשר: Industry 4.0הכול קשור לכניסה של תקן 

 שרותי פיתוח -

 פריון מובטח -

 החלפת נתונים בצורה חלקה -

 גישה לנתוני רצפת הייצור -

 התכנסות רשתות -
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  לתחזוקהמדריך 
טיפים ונתונים המאפשרים תחזוקה מיטבית של המכשור 

על תקשורת ברצפת הייצור.  מעטשלך. והפעם 

Field communication 

 (Maintenance Guide – Endress+Hauser)מתוך המדריך 

 46% -כ, ”HART“רשתות תקשורת המשתמשות בפרוטוקול 

מיליון מכשירים שהותקנו ברחבי העולם עד לסוף  69.2מתוך 

, הינם מכשירים שיש להם את היכולת לתקשר 2010שנת 

  ”HART“. כתוצאה מכך פרוטוקול:  ”HART“בתקשורת 

 

 (Highway Addressable Remote Transmitter) מיליון התקנות של  32 -הפך להיות תקן עולמי לתקשורת תעשייתית עם כ

ותם חוטי ערוצים על א 2 של, היא תומכת בו זמנית בתקשורת הינה טכנולוגיה חכמה HART -ה .2010מכשירים עד לסוף 

 אספקת המתח של המכשיר.

 הוא זה שמבטיח את האפשרות של העברת הנתונים של אותות הבקרה. 4-20mAהאות האנאלוגי של  •

 מאפשרים גישה של  קריאה וכתיבה לכל נתוני המכשיר. HART -האותות הדיגיטליים של ה •

 ארכיטקטורה טיפוסית

. מספר עבור תקשורת נקודה לנקודה וגם לתקשורת מרובת מכשירים Master-Slaveהינו פרוטוקול מסוג  HART -ה

 ארכיטקטורות אפשריות בכדי להתאים לצרכים )ראה תמונה למעלה(

 .”Field Xpert“( דרך Diagnosticsהעברת פרמטרים ונתוני אבחון )נקודה לנקודה לצורך תקשורת  •

 

 

   
 HART ארכיטקטורה טיפוסית של

HART 
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 .FieldCareדרך תוכנת  ניהול נכסיםצורך תקשורת נקודה לנקודה ל •

 -( על ידי שימוש בMultiplexerתקשורת נקודה לנקודה או ניהול מרכזי של פרמטרים ונתוני אבחון דרך מרבב ) •

Field Xpert  דרך(WLAN  או חיבורBluetooth)  או עםFieldCare. 

 .FieldCareת ( ושימוש בתוכנDTMמרוחקת )עם שימוש בספריית  I/Oניהול מרכזי של נכסים דרך יחידת  •

 .FieldCare)לצורך חיבור מרחוק( ושימוש בתוכנת  Fieldgate FXA520ניהול מרכזי של נכסים דרך יחידת  •

 שילוב מערכת

 פיקוד מוגדרות: סגנונות. שלוש Slave -ל Master -קובע כיצד הנתונים יוצגו ויועברו בין ה HART-ה

 .HART -בסיסי של פונקציות ונתמכות על ידי כל מכשירי ה  סטמציעות  אשר פקודות אוניברסליות •

 .HART מבוססימכשירים רבים מהידי -מציעות פונקציות שהן אופציונליות אך נתמכות עלאשר פקודות נפוצות  •

אינן מכוסות במפרט  ות של היצרן עצמו )קנייני( והןעבור פונקצימיועדות הן ו ויצרן, יצרןכל פקודות ספציפיות ל •

HART.למשל. ליניאריזציה, פונקציות אבחון מתקדמות ועוד , 

 (Burst Modeיצה )מצב פר

 תקשורת מהירה יותרלהם מאפשר  הפריצהאופציונלי. מצב פריצה תומכים במצב תקשורת  HART-החלק מהתקני 

הודעת תגובה  באופן רצוף שדרהמשיך ולל Slave -מורה למכשיר ה Master -במצב מתפרץ, העדכונים לשנייה(.  3-4פי )

גבוה יותר עד שהוא מורה  קצבב ותמקבל את ההודע Master -)למשל, הערך של משתנה התהליך(. ה HARTסטנדרטית של 

 .צאת ממצב פריצהל Slave -ל

 

 (FSK – Frequency Modulation Keying) תדרהשינויי ל המפתח

שינוי התדר של קרון יעהופועל באמצעות , Bell 202 בל של תקשורת הטלפוןמבוסס על תקן  HARTפרוטוקול התקשורת של 

(FSK האות הדיגיטלי מורכב משני תדרים .)– 1200Hz 2200  -וHz ,  בהתאמה. גלי סינוס של שני 0-ו  1המייצגים סיביות ,

בו זמנית. מכיוון שהערך  תודיגיטלי תת אנלוגילספק תקשור (, בכדיDC) אנלוגיה הזרם אותהעל גבי כבל  רוכביםתדרים אלה 

תקשורת דיגיטלית יש זמן האות ל. כלל אינו מושפע 4-20mAבן  הוא תמיד אפס, האות האנלוגי FSK -הממוצע של אות ה

 אות האנלוגי.לעדכוני נתונים מבלי להפריע  2-3תגובה של כ 

 

 יםבסיסי יםפרמטר

וממלא את  ,מציעים ערכת פרמטרים בסיסיים המבטיחה יכולת החלפה HART -הודות לפקודות הנפוצות, כל מכשירי ה

 כוללים: הללו הדרישות לבקרת תהליכים וניהול נכסים. הפרמטרים

 , מספר סידורי של התקן(.מהדורהזיהוי התקן )תג התקן, ספק, סוג התקן ו •

 , תאריך כיול אחרון(.שיכוך תנודות ערכי התהליךן, גבולות חיישן עליון ותחתון, נתוני כיול )ערכי טווח עליון ותחתו •

 משתני תהליך )משתנה ראשי בתוספת מדידות משניות ופרמטרים רב משתנים(. •
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 (Data Descriptionהתקנים )התיאור 

 DD (Device Description) :משתמש ב HART -ה

כדי לתאר את ערכת הפרמטרים שנושא התקן ב

 .HART -ה של Master -ה

תצורת ההתקן משתמשים בטכנולוגיית אפיון כלי 

DD  אוFDT, בוססים על האשר שניהם מ- 

"HART DD" המקורי. 

 תיאור התקן אלקטרוני

(Electronic Device Description) 

EDD הם היורשים של DD עיקר ומשמשים ב

  (. Asset Management) ניהול נכסיםלצורך 

 Field, כמו גם מכשיר התכנות הנייד )PDM (Process Device Manager). כמו DD -ויישומים נתמכים אחרים של ה

Communicator )375 כמו גם  ה- "Field Xpert"  ומכשירים תומכיDD אחרים. גם ה- FieldCare  תומך בגרפיקה עשירה

 תוך תיאור ההתקן. ומשופרת ב

 PDMלתוך יישומי  םהאינטגרציה שלב כתעבור כל המכשירים שלה וגם תומ EDDs ת ספריותמספק Endress+Hauserחברת 

 .Siemens PDM -ו Emerson AMS של

 

 (FDT – Field Device Tool) שדה ניתקכלים לה

מספק אפשרויות תפעול מבוססות על הפרוטוקול  של התקנים דיגיטליים. היא ממפה את כל הפונקציות של  FDT -ה

" תקןהה סוג מנהל"ב נכלל המידע. (Time of Flightטיסה ) זמןעקומת  כגוןההתקנים, כולל אפשרויות אבחון מתקדמות 

(DTM ,)ישוםמסגרות היב הפועל תוכנהה מודול FDT ,למשל: 

• FieldCare 

• Yokogawa FieldMate 

• PACTware 

• ABB Composer ,ABB Control Builder, Fieldbus Builder 'וכו 

  Invensys I / Aסדרת  •

 אחרים FDT יישומימסגרות  •

Endress + Hauser בטכנולוגיית מלא באופן תומך FDT ומציע DTMs התקני לכל Endress + Hauser. 

 

 הנחיות התקנה

עבור קיום התקשורת  250Ωמעגל צריכה להיות , כאשר מינימום ההתנגדות של ה4-20mAתקני של אות משתמשים בכבל 

 הדיגיטלית.
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 הכנות

 .FieldCareשינוי והזנת פרמטרים להתקן באמצעות 

 שהוא מסוג FXA195, דרך  מודם Fieldgate FXA520באמצעות ממשק  HART -תומך בפרוטוקול ה FieldCare -ה

USB/HART או דרך מרבב ,I/O  חיצוני שלHART  יחד עםCommDTM. 

טבעי שלהם ועוזר  DTMהתוכנה מסוגלת לאפיין את כל המכשירים החכמים במפעל שלך, כולל אותם מכשירים שאין להם 

(, הוא גם מספק אמצעים פשוטים ואפקטיביים של מצב Statusלך לנהל אותם. על ידיד שימוש במידע של מצב ההתקנים ) 

 -בריאותם של ההתקנים. מערכת ה

FieldCare  מבטיחה את האפשרות של

שילוב ואפיון ההתקנים בצורה מהירה 

ופשוטה. עם השקיפות הנדרשת לתחזוקה 

 יעילה. 

 

 Nested) תקשורת מקוננת

Communication)  עםiDTM-

HART 

בשלב זה קיימות שתי טכנולוגיות שונות 

 לשילוב מכשירים:

 FDT / DTM (Field Device Tool / 

Device Type Managerו )- EDDL 

(Electronic Device Description 

Language.)  

iDTM-HART (interpreter Device Type Manager משלב את שתי הטכנולוגיות ביעילות ומאפשר שילוב של התקני )HART 

נתמכים, כך שתוכל  שונים של יצרנים HARTהתקני  90-כ מתאים בהישג יד. DTM שלא ניתן להשיג עבורם FieldCareב 

בתוך שניות  אחר וזמין DTMכמו כל  FieldCare -מטופל ב iDTM-HARTלבחור את המכשיר הטוב ביותר עבור היישום שלך. 

לתקשורת  HART( של Foundation) קרן )תיאור התקן אלקטרוני( מתורגמן של EDD -ה בסס עלתמ כשהואבמצב מקוון. 

(HCF)  רשומות 600 -למעלה ממכיל ואשר HART EDD  ספריית הבהרשומות- HCF,  מתעדכן באופן שוטף. ואשרiDTM-

HART  משלב פונקציונליות בסיסית של המכשיר עם ממשק המשתמש המוכר שלDTM . מכשירים מבוססי לפיכךEDD  יכולים

 .FDT -ל תודות להשתמש בתקשורת מקוננת

 

 .”Field Xpert“: באמצעותאפיון פרמטרים בהתקן 

( אינטגרלי Finderניתן להשתמש במאתר )כל פרמטר. אם מיקום פונקציה מסוימת אינו ידוע, קל למצוא לאפיין ולהגדיר 

 פרמטרים רבים. בעליזה שימושי במיוחד עם מכשירים מורכבים דבר .  HARTשיאתר אותו בכל ההתקנים תומכי 

    Endress+Hauserניתן למצוא באתר חברת  Field Xpert -כמו גם על ה FieldCare -תוכנת ה מידע נוסף על

www.automation.endress.com/fieldcare 

 

 

 

 : מערכת המדידה2תמונה 

( והוא אינו אמור A)ראה  Commubox” FXA195“ -משולב בתוך ה 270Ωנגד התקשורת בן 

. באם משתמשים בנגד 15Vdcלהתחבר במקביל להזנת המתח באם הוא עולה על 

 .4-20mAהתקשורת, הוא תמיד יותקן בתוך מעגל הזרם של 

http://www.automation.endress.com/fieldcare
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Field Xpert  מחשב נישא על גביTablet   

מיועד לבצע אפיון תצורה נייד לניהול נכסים  SMT70המחשב הנישא 

צוותי תחזוקה במקומות נפיצים ושאינם נפיצים. הוא מתאים במיוחד ל

הרצה תפעול וניהול מכשור שדה במתקנים המבוססים על תקשורת 

 תוך כדי הפעלת כלי דיווח להתקדמות.  דיגיטלית

 ם כלים ע תוכנן כפתרון מלא והוא כלי קל לשימוש,המחשב הנייד הזה 

ניתן להשתמש בו לניהול מכשירי שדה כך ש, מהמסך המאפשר מגע

ספריה מותקנת מראש של  במהלך כל מחזור החיים שלהם. הוא מספק,

של  התעשייתי "האינטרנט IOTשל ומציע גישה  (,Driversכל ההתקנים )

מציע ממשק משתמש  Xpert SMT70 מחשב השדהר. ודברים", כמו גם מידע ותיעוד במהלך כל מחזור החיים של המכשה

רב  Microsoft Windows 10 תמאובטחמערכת הפעלה  תוכנה מודרנית ואת האפשרות של עדכונים מקוונים המבוססים עלו

 תפקודית.

 מהם התועלות שלך?

 .שעות 14וזמן הפעלה של עד ' אינץ 11.6בעל ביצועים גבוהים וחזקים עם צג גדול בגודל שטח מחשב  •

 :בתקן רואבחון מכשאפשרות שפות, כולל  20מגע עם מסך התקן המאפשרת התצורת  אפיוןתוכנת  •

 NAMUR NE 107. 

  .ספריות מנהלי התקן מותקנות מראש עבור כל הפרוטוקולים התעשייתיים החשובים •

  .חיבור מהיר להתקנים בלחיצה אחת •

  .זיהוי אוטומטי של חומרה חוסך זמן •

  .PDFכולל תיעוד  Heartbeatאימות משולב של  •

 .פונקציונליות חדשה ואבטחה מרבית המציע , אשרתוכנה מקוון יישומי שירות עדכון •

 

 FieldCare SFE500תוכנת ניהול 

הוא "מיותר ויקר" ורוצים להשתמש במחשב האישי שלכם לבצע את העבודה  Field Xpertאם אתם עדיין חושבים שהכלי 

היא התוכנה לה אתם  FieldCare SFE500הזו, אזי התוכנה 

 זקוקים.

האוניברסלי של חברת  כליה יאה FieldCare -תוכנת ה

Endress+Hauser גדרה וניהול של כל התקני השדה יון הלאפ

 ,HART, Profibusפרוטוקולי תקשורת החכמים ב

FOUNDATION Fieldbus  . 

מידע , הוא גם מספק (Statusשלהם ) מצבה נתוניעל ידי שימוש ב

 -( שלהם. תוכנת הHealthשל מצב "הבריאות" )פשוט אך יעיל 

FieldCare ,אפיון והגדרה פשוטה של המכשירים, תחזוקה וניהול של ההתקניםבהתאם לצרכים, והיא מציעה  הינו מדרגי, 
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להיות משודרג בכל עת כדי להרחיב את  , אשר יכוליהול תחזוקה וניהול מחזור חיים בהתאם לאופציית הרישיוןנ

 הפונקציונליות.

 תכונות ויתרונות

 (בינלאומי, ארגון Field Device Tool) FDTיישום מסגרת מאושר על ידי  •

 .Endress+Hauser פרוטוקולי שירות של ו Ethernet, HART, PROFIBUS ,FOUNDATION fieldbusתומך  •

 ם מתוצרת:התקניהשל כל  תפעול ( עבורDevice Type Manager) DTMsשל  ומוסמכת מסופק עם ספריה מלאה •

Endress+Hauser 

 : שירות שלהפרוטוקולי ו ,HART, PROFIBUS ,FOUNDATION fieldbusעבור  CommDTMמגיע עם  •

Endress+Hauser 

 FDTבתקן הנתמכים  והחיישנים I/O -, המפעילים, מערכות הם )גם של יצרנים אחרים(ממשקימפעיל את כל ה •

 DTMs עם ושל יצרנים אחרים Endress + Hauser ההתקנים של  מבטיח פונקציונליות מלאה עבור כל •

 למכשירים שלו DTMספק אשר אינו מ ייצרן אחרשל  fieldbusמציע פרופיל כללי עבור כל התקן  •

באמצעות  DTM ללא אולם רשומים אשר  FOUNDATION Fieldbus -ו HART -ה ם בעליהתקניהמשלב את כל  •

 iDTMטכנולוגיית 

 ומוסיף התקנים לרשת באופן אוטומטי DTMsמקצה וסורק, מזהה  •

  Endress + Hauserשל ( LCM)מאפשר חיבור לכלי ניהול מחזור החיים  •

. 

 

 

 

 

 

 

 

  HART, FOUNDATION Fieldbusמראה גישה מרכזית לרשתות  FieldCare -ארכיטקטורת ה

 דרך ממשק אתרנט. DP Profibus-ו


