YOKOGAWA rozšírila ponuku bezdrôtových
zariadení v norme ISA100.11a
Yokogawa bola prvá spoločnosť, ktorá v roku 2010 predstavila trhu nový rad priemyselných bezdrôtových prístrojov kompatibilných
s požiadavkami normy ISA100.11a. Nový priemyselný štandard ISA100.11a je normou, ktorá ponúka jasné výhody prevádzkovateľom
bezdrôtových systémov merania v priebehu celého životného cyklu zariadení.
Bezdrôtová sieť, ktorá spája nadradený systém s poľnými prístrojmi,
napr. vysielačmi teploty YTA510, vysielačmi tlaku a diferenčného
tlaku EJX-B a 8-kanálovými multiplexermi YTMX580 prostredníctvom brány (Gateway), má mnoho výhod:
• znižuje inštalačné náklady na inak nutné káblové spojenie,
• je vhodná na prevádzkových miestach s komplikovanou inštaláciou alebo tam, kde nemožno priviesť externé napájacie napätie.
Bezdrôtové vysielače sú napájané líthium-thyonilovými batériami,
ktoré sú dostupné v obchodnej sieti a vďaka patentovanému puzdru
firmy Yokogawa ich možno vymeniť priamo aj v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
V tomto roku rozširujeme našu základnú ponuku zariadení bezdrôtovej siete.
Dôvodom inovovanej ponuky bola požiadavka používateľov na podstatné
rozšírenie už existujúcich bezdrôtových
sieti. Každé nové periférne bezdrôtové zariadenie firmy YOKOGAWA bude
odteraz ponúkať možnosť duálnej
redundancie, ktorá v prípade prerušenia komunikačnej linky alebo poruchy snímača automaticky prepne na druhý snímač, a tak
zaručí nepretržitú komunikáciu. Nová riadiaca stanica bezdrôtovej
komunikácie bude môcť v budúcnosti obslúžiť 500 bezdrôtových

Zjednodušenie merania a plnenia kvapalných
uhľovodíkov do cisterien transportných
prostriedkov
Riadiaca jednotka DL8000 sa vyznačuje rozšíreným súborom
príkazov na konfigurovanie cez klávesnicu a identifikuje etanol
na korekciu pretečeného objemu.
Nové funkcie zjednodušujú jej
činnosť a rozširujú jej výkonnosť
v procesoch miešania, merania,
riadenia a monitorovania na zabezpečenie vysoko produktívnej
a rýchlej prevádzky pri najbežnejších konfiguráciách plnenia.

Vyhovieť požiadavke zákazníkov na podstatné rozšírenie bezdrôtovej
siete usmernilo vývoj troch nových prístrojov, a to:
• bezdrôtovej riadiacej stanice (Field wireless management
station),
• bezdrôtového komunikačného prístupového bodu (Field wireless
excess point),
• bezdrôtového prevodníka komunikácie (Field wireless media
converter).
Podstatne sa tiež vylepšili existujúce bezdrôtové vysielače teploty
a tlaku.
Yokogawa si ako jeden z technologických priekopníkov v automatizačnej priemyselnej technike kladie za povinnosť dôslednú implementáciu priemyselných noriem do kvalitných a technicky pokrokových riešení. Kompatibilita a otvorenosť voči ostatným systémom na
trhu je jedným zo základných princípov obchodnej stratégie firmy
Yokogawa.
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Nové snímače vzdialenosti ECT do extrémne
ťažkých prostredí

DL8000 sa vyznačuje jednoduchosťou, konfigurovaním na báze
jazykov podľa normy IEC 61131-3 a pokrýva široký rozsah kvapalín vrátane ropy, rafinovaných produktov, produktov na špeciálne aplikácie, mazacích olejov a ľahkých uhľovodíkov. DL8000
je v skrinke v nevýbušnom vyhotovení.

Snímače na báze vírivých prúdov s technológiou Embedded
Coil (ECT) sa zásadne odlišujú od tradičných cievok. Snímací
prvok je zabudovaný v anorganickom nosnom materiáli, ktorý
zabezpečuje stálu teplotu a rozmery. Elektronické prvky senzora
môžu byť umiestnené na tele snímača. Táto technológia je vhodná najmä
do náročných prostredí, kde je nutné
presne merať vzdialenosť. Zatavená
cievka zabezpečuje vysokú mechanickú odolnosť. Typickým príkladom
vysokej odolnosti je použitie ECT
snímačov v celulózkach. Pri drvení
dreva na tenké vlákna je dôležité
dodržiavať vzdialenosť medzi drviacimi platňami, čiže v extrémne ťažkom prostredí. ECT senzory
pracujú stále spoľahlivo aj po niekoľkých týždňoch, zatiaľ čo
bežné snímače vydržali len niekoľko hodín. Senzory MICROEPSILON sú vyvíjané a optimalizované na základe zákazníckych
požiadaviek, čo je aj prípad ECT snímačov.

www.EmersonProcess.com/Remote

www.micro-epsilon.sk

DL8000 sa teraz vyznačuje rozšíreným súborom príkazov na konfigurovanie, ktoré možno zadávať priamo z klávesnice. Operátori
môžu ľahko zmeniť konštantu prístroja, súčiniteľ K, overovať
merací prístroj a odčítať a zmeniť iné procesné parametre.
DL8000 teraz zabezpečuje korekcie objemu metanolu na báze
štandardov OIML-R22 (1973) alebo ABNT NBR 5992.
Konfigurovanie jednotky na meranie etanolových produktov je
jednoduché; vyžaduje iba výber typu kvapaliny, výber prioritného štandardu na korekciu objemu a používateľom zadaný
percentuálny podiel hmotnosti etanolu pre zmesi etanol/voda.
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vysielačov, čo je desaťnásobne viac ako doteraz. Nový bezdrôtový
prevodník komunikácie (Field wireless media converter) podporuje
komunikáciu s 100BASE-TX, 100BASE-FX, ako aj s bezdrôtovou
LAN sieťou, čo dovoľuje podstatne rozšíriť priemyselnú sieť a plne
využiť existujúce bezdrôtové zariadenia. Oba inovované vysielače
EJX-B aj YTA510 sú vybavené oddeliteľnou anténou, ktorú možno
na diaľku namontovať a tým rozšíriť dosah komunikácie. Nová elektronika so zníženou spotrebou vysielačov bude viesť k dvojnásobnej
životnosti batérií.
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Prevádzkové meracie prístroje

