בטאון
בטאון קיץ 2017

אנחנו שמחים להוציא את גיליון הקיץ אשר מופץ לרגל תערוכת
ע

 WATECישראל ,אשר תתקיים בין  12-14לספטמבר .הפעם
בגיליון :מוכנות לעולם הדיגיטלי של חברת ,Endress+Hauser

מאמר מבית  Endress+Hauserאודות ניהול מחוללי קיטור,
מכשיר ה ATLAS -מבית  .PROCENTECמכשיר זה יציג עבורכם
את מערך הרשת שלכם ,רק אם תחברו אותו לרשת האתרנט
המפעלית שלכם ,חידושים מבית  , Acromagוממירי אותות
אופטיים מבית .EKS Angel
אתר הבית שלנו פתוח לרשותכם למידע ויצירת קשר
אינסטרומטריקס בקרה תעשייתית בע"מ

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

עורכי הביטאון
ע

תוכן הגיליון:

עמ'  2חדשנות בתהליכי האוטומציה.
עמ'  5ניהול ותפעול מחוללי קיטור.
עמ'  7אטלס! .Procentec ATLAS
עמ'  11פתרונות חדשים מבית Acromag

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

עמ'  EKS 12המרת אותות אופטיים

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

ע
ע

1

חדשנות בתהליכי
האוטומציה
המערכות של  Endress+Hauserמוכנות לעתיד הדיגיטלי.
הדור השלישי של סדרת ה Proline-עומד כבר בתקן  .Industry 4.0הקישור המובנה
 W-Lanוהכמות המרשימה של נתוני התהליך ושל נתוני המכשיר מציעים אופציות
נרחבות לשיפור התהליכים .תודות למערכת  HistoryROMהנשמרת על גבי זיכרון
בלתי נדיף ,המכשירים החדשים מונעים אובדן נתונים ומאפשרים החלפה קלה של
רכיבים ללא צורך באפיון תצורה מחדש .המכשירים החדשים בסדרת Proline :הם
בפשטות חכמים יותר התפעול הכללי והקונספט של המכשיר אשר מכילים שרת
 Web Serverמובנה ,אשר מבטיחים קלות ,מהירות ותכנון אמין ,הרצה ,תפעול
ותחזוקה של נקודות המדידה.

טכנולוגיית מדידת ספיקה
הדור החדש של מכשירי הProline-
קונספט בטיחותי ייחודי לתעשייה מבטיח בטיחות מירבית של המוצר ושל התהליך .כך מבינים זאת המומחים
בחברת " Weil am Rheinבטיחות תעשייתית משולבת" ( .)Integrated Industry Safetyטכנולוגיית "פעימת
הלב" ( )Heartbeat Technologyאשר מובנית בתוך המכשיר מאפשרת תחזוקה מונעת הודות לרמה וכיסוי
נרחב של בדיקות עם פונקציות אבחון משולבות ,אימות פנימי ,ופרמטר שקוף ובלתי תלוי בתהליך.

הרבה יותר מ80 GHz-
מכשור למדידת גובה? יש לנו את המבחר המלא בשבילך.
מהסיכום של  113GHzחברת  Endress+Hauserמציעה
מבחר מרשים של מכשירי רדאר בכדי לשלב אותם
בהרמוניה עם תהליכי הלקוח תוך כדי בדיקה של עלות
תועלת ופונקציונליות .טווח המוצרים והשירותים מכיל גם מכשירים המבוססים על שיטות מדידה אחרות כמו
גם פתרונות ) IoT (Internet of Thingלצורך בקרת מלאים בכדי שניתן יהיה לספק את התגובה הנכונה לכל
יישום.
חברת  Endress+Hauserהציגה את המכשיר הייחודי  NMR81שמיועד
ליישומי  Custody Transferבתחילת  ,2016כשהסירה את הלוט ממכשיר
הרדאר הראשון בעולם בעל דיוק גבוה בטכנולוגית  80GHz:לנוזלים עבור
שוק מדידות המיכלים ( .)Tank Gaugingאנחנו רואים כעת את הגעתם
של מכשירי  FMR6xלשוק .מכשירי רדאר לנפח חופשי בטכנולוגיית
 80GHzשמיועדים גם הם לשימוש ביישומים תעשייתיים .חברת
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 Endress+Hauserהינה החברה היחידה שפיתחה כבר מכשירי רדאר 80GHz
בהתאם לתקן IEC 61508 (SIL2/3) :אשר מותאמים לשימוש ביישומים הדורשים.SIL
בתוספת ,כל מכשירי ה Levelflex FMR5x, Micropilot FMR5x and FMR6x -זמינים
עכשיו גם עם טכנולוגיית "פעימת-לב" ( Heartbeat
 .)Technologyמה שאומר שלמשתמשים תהיה עכשיו
אצבע על הדופק של המדידה בכל זמן עם אבחון ,אימות
ופונקציות ניטור המאפשרות להגדיל את הזמינות של
התהליך ומורידות את עלויות התחזוקה למינימום.

NMR81
FMR60

טכנולוגיית "פעימת הלב" – Heartbeat Technology
מתוארת כ" -מכשור בעל דופק עצמאי" ,טכנולוגיית "פעימת הלב" היוותה שחקן מרכזי במכשירי מדידת ספיקה
של חברת  Endress+Hauserעד עתה.
מכשירי ה  Micropilot -מלאו את כל הציפיות והדרישות לתחזוקה מונעת
ומסמכי אימות שנדרשו .באופן מעשי ,המשמעות שלה היא שכל נקודת מדידה
ניתנת לאימות ולהוצאת מסמכי אימות באתר ,מבלי להפריע לתהליך .תהליך
פשוט ומובנה מראש מדריך את איש התחזוקה דרך תהליך האימות ,שבתוכו תוצאות הבדיקה מועברות למסמך
באופן שקוף.
הבדיקה המודרכת לבדיקת עמידות ב Proof SIL-בהתאם למדריך הבטיחות ובהתאם למסמכים חוסכת זמן
ומקטינה עלויות .דו"ח האימות שמחולל אוטומטית משרת כתעודת אימות כפי שמתבקש על ידי הרשויות ,החוק
או התקנים.
יישום הניטור של טכנולוגיית "פעימת הלב" מאפשרת זמינות של נתוני המכשיר והתהליך ,ובכך מתאפשרת
זיהוי של מגמה ( )Trendהעוזר לתחזוקה מונעת .המטרה היא תמיד תהליך אופטימיזציה .לפיכך שילוב של
פרמטרים של המכשיר ושל התהליך מספקים את כל המידע החשוב הנדרש לניתוח הרלוונטי.

TrustSens
חברת  Endress+Hauserהשיקה את המכשיר הראשון  ,iTHERM TrustSens TM371מד הטמפרטורה הזה
הוא בעל טכנולוגיית חיישן ייחודית אשר מכיל מערכת כיול עצמית אוטומטית מלאה בתוך הקו עבור תהליכים
היגייניים ואספטיים .הדבר מאפשר ניטור רציף של התהליך ללא הפרעה .התוצאה היא בטיחות מוצר גבוהה
וזמינות גבוהה של התהליך הפונקציה הזאת מקטינה מאד את הסיבוכים ומקטינה מאד את עלויות הייצור.
לב רכיב חיישן הטמפרטורה הוא יחידה המכילה רגש טמפרטורה  Pt100ומכלול ייחוס משולב .נקודת הייחוס
הקבועה מבוססת על טמפרטורת קורי ( )Curieודבר זה מבטיח בעקביות מדידה בדיוק גבוה .בשילוב עם
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טכנולוגיית "פעימת-לב" ( ,)Heartbeat Technologyמכשיר ה iTHERM TrustSens-מבטיח בדיקה רציה ואי
תלותית בפונקציות המכשיר ומספק דו"ח עם נתוני הכיול.

שירותים ופתרונות
השירותים שאותם מציעה חברת  Endress+Hauserהינם מעל ומעבר לתיקון ותחזוקה .בחשיבות יתר ,המטרה
העיקרית היא לספק ללקוחות סקירה אינטואיטיבית על מגוון שלם של שירותים המבוססים על הצרכים האישיים
שלהם .ההתמקדות העיקרית היא לבניית שותפות צעד אחר צעד בכדי למקסם את היתרונות עבור הלקוחות
בטווח הארוך.
לאחר השלמת פרויקט האופטימיזציה ,החזון של  Endress+Hauserהוא לחתום על חוזים ארוכי טווח עם הלקוח
כדי לקחת אחריות על ניהול השירות כולו על סמך הבסיס המותקן של הלקוח.

©Endress+Hauser
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ניהול ותפעול מחוללי קיטור
מדידת יעילות תפעולית מגדילה את אורך החיים הכולל של המחולל
קיטור נשאר אחד ממקורות האנרגיה החשובים ביותר למטרות חימום תהליכים בתעשייה .עם זאת ,כמו עליית
עלויות האנרגיה  ,תפעול המפעל דורש דרכים יעילות יותר בכדי להפחית את עלויות האנרגיה הנצרכת תוך
הבטחת זמינות גבוהה ויעילות .ניתן למזער את

$50,000

עלויות ההשמטה והתחזוקה היקרות ,על ידי
פתרונות מדידה ,ומדידה מדויקת ואמינה .ניתן לקבל
חיסכון ניכר לאורך כל תהליך ייצור הקיטור,
הפתרונות המתקדמים שלנו לניהול ושירות ,יעזרו

סכום זה מייצג את העלויות הנוספות לכל שנה שאתה
יכול למנוע .כתוצאה מניקוזים הנעשים עקב מי הזנה
שאינם ראויים לדוד הקיטור.

לסייע ולהפחית הן את ה *CAPEX -והן את ה.*OPEX -

אנחנו מציעים
בין אם אתה צריך לקבוע את הביצועים
בפועל עבור הציוד של הדוד הקיים שלך,
לייעל את פעולת המפעל או למדוד את גזי
הפליטה ,אתה יכול להסתמך על המומחיות
שלנו ,ובידע המשותף בתעשייה .על-ידי
כניסה לשותפות עם Endress+Hauser
עבור פתרונות משולבים לניהול דודי קיטור,
באפשרותך למקסם את הערך של יישומי
הקיטור שלך ולהשתמש במגוון רחב של
פתרונות מדידה ,ניטור וניהול משקי קיטור.
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•

טכנולוגיית מכשור שדה מהמדרגה הראשונה עבור כל משתני התהליך (זרימה ,אנאליזה ,מפלס ,לחץ,
טמפרטורה ועוד) באמצעות בקרת  3אלמנטים.

•

שיפור מבנה הדוד ובטיחות המפעל באמצעות פתרונות מדידה וניטור מתקדם.

•

שיפור היעילות באמצעות הגשמת הפתרונות ועלויות יחידת ייצור.

•

מגוון פתרונות של שילוב מערכות קיטור ממקור יחיד העומד בסטנדרטים וחוקים בינלאומיים.

למד היכן למדוד בכדי לקבל תהליך יעיל יותר
פרמטרים במחולל הקיטור

©Endress+Hauser

הכנת מי הזנה ()Feedwater
למחולל
איכות האספקה של מי ההזנה חיונית
עבור בטיחות תפקודית ,יעילות ואריכות
ימים של הדוד עצמו .עלויות הניקוזים,
מילוי יתר או קורוזיה במבנה הדוד ,ניתנים
להפוך ללא משמעותיים על ידי תחזוקת
תנאי ייצור אופטימליים בייצור הקיטור
והפצתו .הפתרונות שלנו עוזרים בכדי
למקסם את איכות מי ההזנה ,אשר להם
יש השפעה ישירה על אורך החיים של
הדוד עצמו וכמויות המים אשר דורשים
הכנת מים לצרכנים.
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שריפת הדלק ( )Fuel Combustionוגזי הפליטה
אם הדוד מבעיר דלק בצורה לא אופטימלית או שחום אובד במערכת ,התוצאה היא בזבוז מופרז והפרה
פוטנציאלית של תקני פליטה .לפיכך הטיפול ביעילות הדוד נשארת בעדיפות גבוהה .בחברת ,Endress+Hauser
אנחנו מספקים לך פתרונות היי טק עבור בטיחות ,יעילות ונגישות מדידה של בעירת הדלק וניהול פליטה.
פתרונות הניטור שלנו מתאימים לתקנות הפליטה ותואמים עם קוד בחינת הביצועים )ASME (PTC 4-1998
עבור מחוללי קיטור המבעירים דלק.

מחוללי קיטור
קיטור אשר אינו מסופק ביעילות או שאינו
בטמפרטורה הרצויה ,מסכן את פעולת המפעל.
לפיכך בקרת מחולל מתאימה ,ומדידת זרימה
רציפה הינם הכרחיים .המגוון המלא שלנו עם
פתרונות מדידת זרימה וניטור מבטיחים יעילות
כוללת

מעולה.

חתירה

להובלת

חידושים

הנדסיים ,חברת  Endress+Hauserלוקחת
טכניקות

המבוססות

על

עקרון

מערבולת

( )Vortexצעד אחד קדימה – ועכשיו המכשיר
מסוגל לזהות קיטור רטוב או אפילו למדוד את
החלק של הקיטור היבש.

 *CAPEXהוא מונח כלכלי המתאר את הוצאות
החברה המשמשות לרכישה ,שדרוג או שימור
נכסיה *OPEX .הינו מונח המתאר את ההוצאה
התפעולית.
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אטלס
PROCENTEC ATLAS
כיצד אתה מתחזק את רשת הבקרה המפעלית המסועפת?
מערכות התקשורת גדלות ונעשות מורכבות ,לפיכך נדרש פתרון אשר
יבהיר את מערך התקשורת .מכשיר האטלס הוא החזון של מערכות
לאבחון רשתות תקשורת אתרנט תעשייתיות .הכלי הקומפקטי והיעיל
מספק לך מבט ומידע על הרשתות שלך וכן מבט כללי על "בריאות"
הרשת.
•

מכשיר קומפקטי בתוך מבנה קשיח.

•

קל לתפעול

•

מבט ברור על רשת התקשורת שלך.

כלי אחד בכדי להבין את רשת התקשורת שלך.
יחידת האטלס של חברת  ,PROCENTECהינו הכלי היעיל לכל אחד בתחום האוטומציה התעשייתית,
אשר מעורב בהקטנת זמני השבתה .האטלס משתמש בתצוגות קלות להבנה ולפיכך הוא גם קל לשימוש
לכולם .האטלס מותקן על פס  ,DINומתחבר עם הרשת שלך ומשם באופן אוטומטי מתחיל לסרוק את
מרחבי הרשת שלך .הוא יזהה יחידות ויתחיל לקבל את המידע הרלוונטי מהם .לוח מחוונים ()Dashboard
מובנה כדף אינטרנט אשר ניתן לעיצוב ,מאפשר לך לראות ולצרף את כל המידע בתוך הכלי .אין שום
צורך בהתקנת תוכנה נוספת!.

מבט כללי פשוט על כל יחידות התקשורת ברשת שלך
אחד מהתכונות של יחידת האטלס הוא בניית טופולוגיה דינמית ואינטראקטיבית .זהו מסך גרפי ומבט
היררכי על כל מערך התקשורת שלך .הטופולוגיה מראה את כל היחידות ברשת וכיצד הם מחוברות .זה
כולל גם מידע על כל היחידות הבודדות ,על ידי הצגת המצב בצלמיות ( )ICONSבהתאם לתקן .NAMUR
בדרך זו אתה מקבל מידע על כל התקלות (האפשריות) בתוך המערכת שלך .הטופולוגיה ניתן לצפייה
בשתי דרכים שונות .מבט אחד נקרא Galaxy view :ותצוגה היררכית יותר הנקראת Tree view :

מדד האיכות של הרשת שלך
יחידת האטלס תספק לך גם מידע יקר ערך על איכות הרשת שלך .לקבל את המידע הזה היה נעשה
בצורה מאד מורכבת ,אולם לאטלס עם תכונת " "Q-Factorמפשט מאד את האופציה הזאת על ידי שימוש
באלגוריתם מיוחד ,אשר בונה את הפקטור הזה מכל היחידות המחוברות ברשת .פקטור האיכות הזה
8

 ,Q-Factorיציג מספר שהוא בין( 0-5000 :בהתאם לתקן אוטומציה) או בין  0-100%כתצוגה יחסית.
ה Q-Factor -מסוגל גם להציג את הרשת בצורת רמזור דרכים אשר מפשט מאד את התפעול ומאפשר
לך מבט מהיר ופשוט על הרשת.

Position in the Network
Office
Ethernet

Master
Atlas
PC

Mobile

Internet
PC

Switch

Switch

Switch

Factory
Profibus

Factory
Ethernet

Atlas

Atlas

Switch

Switch

ComBricks

Switch

Factory
Ethernet

Slave

Device

Slave

Controller

PLC

Slave

Device

Device

Device

Controller

תכונות האטלס
יחידת

האטלס

של

חברת

PROCENTEC

הוא

הפתרון

ואבחון

של

רשתות

לניטור

האתרנט ,היכן שיש צורך בפשטות
חדשנית ויכולות תחזוקה מונעת.
הכלי הזה הוא מושלם למניעת
הדממות בלתי צפויות ויקרות של
רשתות הבקרה .יחידת האטלס
של חברת  PROCENTECמספק
תובנה ייחודית וידע על הרשתות
וכן סקירה כללית של בריאות
הרשת ,בדרך שימושית ,קלה
ומובנת

המציגה

את

לוח המחוונים של האטלס

בריאות

הרשת.
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תקציר תכונות המוצר
-

מציג את טופולוגית הרשת

-

לוח מחוונים הניתן לעיצוב לפי דרישות המשתמש.

-

מקדם טיב לאיכות הרשת .Q-Factor

-

התראות

-

אינו משויך לייצרן מסוים או לפרוטוקול מיוחד.

תכונת תצוגת הטופולוגיה
רשת

תקשורת

תעשייתית

עשויה להכיל כמות גדולה של
יחידות אתרנט .לייצור תרשים
כללי של כל היחידות הללו
עשויה להיות משימה מורכבת.
יחידת

האטלס

של

חברת

 PROCENTECמציעה למשתמש
תרשים

טופולוגיה

דינמי

ואינטראקטיבי כאחד מהתכונות
הראשיות של האטלס .זהו
תרשים גרפי והיררכי של כל
הרשת כולה! היא מציגה את כל
היחידות ברשת שהכלי מסוגל

תצוגת הטופולוגיה

לגלות וכיצד הם מחוברות אחת לשנייה .התכונה החדשנית הזו יכולה לספק תצוגה בשתי דרכים שונות:
מבט של כל הגלקסיה ומבט של עץ עם יותר היררכיה .הוא גם מראה בצורה ברורה את התלויות בכדי
לזהות בקלות נתיבים קריטיים ברשת ,או לזהות את עומק הקווים.

תקציר תכונת תצוגת הטופולוגיה
-

מבט על הרשת בצורת עץ עם היררכיה או בצורת גלקסיה

-

אינטראקציות דינמיות למבט כללי

-

חיבורי היחידות ברשת מלוות בחיווי לפי תקן NAMUR

-

מידע על היחידות
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תכונות הרשת
חשוב מאד לקבל מידע על איכות
הרשת אולם ברוב הכלים הקיימים
היום לקבל נתון מעין זה הוא
משימה מורכבת .יחידת האטלס
מראה את הנתון בדרך קלה מאד,
עם

האלגוריתם

המובנה

Q-

 ,)Quality Factor( FACTORאשר
מוצג על גבי לוח המחוונים.
הQ-Factor-

הינו

אלגוריתם

תצוגת איכות הרשת

שקלול אשר משמש בכדי לתת ציון לטיב הרשת .ה Q-Factor-משכלל את הטיב הרשת מכל היחידות
המחוברות על הרשת ,אולם יש שם גם  Q-Factorהמשמש עבור יחידות בודדות ,מאפשר זיהוי מהיר של
יחידות העלולות לקרוס .המידע של עומס הקישור של הרשת ( )Load Linkמשמש לחישוב הערך .באופן
כללי ככל שהערך הזה נמוך יותר כך טיב הרשת גבוה יותר.

פתרונות חדשים מבית .Acromag
יחידות סף חדשות אשר מציעות  2ממסרים ומשדר תהליך בתוך יחידה אחת.
גמישות ,חיסכון במקום ,משדר והתראות מציעים את הנוחות של אפיון תצורה ( )Configurationדרך כל מכשיר
טלפון חכם ( )Smart Phoneלניטור ספי תהליך והמרת אותות מהחיישן לשידור לכל מערכות הבקרה.
היחידות החדשות מנצלות את היתרונות של יחידת ה microBlox® -בכדי
לבצע את תיאום הסיגנל ( )Signal Conditioningממגוון רחב של כניסות
מחיישנים.

®microBlox
יחידות ה microBlox® -יצאו לשוק לפני כשנה ,היחידה שגודלה קטן מקופסת גפרורים משמשת כמתאם אות,
ומדובר על כ 175 -מוצרים שונים אשר ניתן להתאים אותם לחיישנים שונים כולל כניסות מתח ,תדר ,זרם גששי
 RTDצמדים טרמיים ועוד ,כמו גם

יציאות אנאלוגיות . 0/4-20ma

המכנה המשותף לכל היחידות הללו
הוא שניתן לאפיין את התצורה
(קונפיגורציה)

של

היחידה
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באמצעות טלפון חכם על ידי שימוש ב .Bluetooth -ניתן להוריד את היישום החינמי של
 Acromagדרך חנות היישומים:
AgilityTM Config Tool
את היחידות ניתן להתקין על  3סוגי
בסיסים .בסיס של  8 ,4או

 16יחידות .את הבסיסים ניתן לחבר כאופציה ליחידת

®  EtherStaxאו ליחדה  958ENבאמצעות  25פינים ומשם חיבוריות לאתרנט.

ספי התראה ומשדרים מודולריים על בסיס הmicroBlox® -
כאמור יחידות ספי ההתראה החדשים מנצלים את המגוון הגדול של יחידות ה microBlox ®-ובכך להוסיף ערך
מוסף ליחידות אלו על ידי הוספת ספי התראה
באמצעות ממסרים מכני או  .Solid State Relayכמו
כן מאפשרות יציאת סיגנל סטנדרטי , 0- 4-20mA
20mAוגם  0-5Vdcלמערכות הבקרה .ספי ההתראה
מגיעים בשלושה מארזים:
בתוך יחידה מסוג  uBTA-H-1במארז פלסטי המותקן
על פס  DINברוחב של  22.5mmאו באמצעות יחידה
פתוחה  ,uBTA-P-1גם היא מותקנת על פס DIN
ברוחב של  67.6mmומארז נוסף גם הוא פתוח ומכיל
מערכת כפולה  .uBTA-P-2כל היחידות מוזנות
במתח  ,6-32Vdcכאשר המארז הכפול מוזן בהזנה
אחת בלבד .מערכת אספקת המתח מבודדת לחלוטין ממערכת תיאום האות ,וסיגנל היציאה .המכללים הללו
מאושרים להתקנה באזור נפיץ Class I, Div 2, ABCD ,וגם .ATEX Zone 2
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המרת אותות אופטיים
לא פעם נתקלתם בסוגיה של המרת אותות חשמליים ממתח לזרם,
ומה עם אופטיקה?
לחברת  EKS Angelפתרון להמרת אותות אופטיים .אם זה מעבר מסוג הכבל
האופטי  MMלסוג  SMאו הפוך ,הגברת האות האופטי ועוד.
הממיר  Media Converterמכיל מקלט אופטי ומשדר אופטי .האות שמתקבל
מעובד אלקטרונית ולאחר מכן הוא משודר החוצה ליעד .באמצעות הסיוע של
המגבר הפנימי ,אורך הקו הוא למעשה אין סופי על ידי שימוש במגוון רחב של
סוגי הסיבים האופטיים החל בכבל הפלסטי הפשוט  POFוכלה בכבלים מסוג
 MMאו  .SMניתן לקבל בממיר כאופציה גם מערכת אשר תתריע על אובדן
בעוצמת הסיגנל  .Signal Defectiveכאמור ניתן לקבל חיבורים שונים
במקלט/משדר ,כמו גם כל אורך גל או רוחב פס.
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