
Ako sa plics® stáva vidite¾ným pre okolitý svet?
Hlavným mottom technológie plics® pre zákazníkov VEGY je
�Easy is better�. Silný odkaz z motta vyjadruje prínos pre v�etkých
zákazníkov, spoèívajúci v jednoduchosti a aktuálnom prenose kon-
cepcie do �ivota. VEGA pomocou konceptu plics® ponúka úplne
systémové rie�enie. Nastavovanie a technická konfigurácia v�et-
kých prístrojov technológie plics® je zalo�ená na logickom a kon-
tinuálne roz�irovanom stavebnicovom systéme.

Pre v�etky aplikácie
Plics® umo�òuje rie�i� v�etky problémy merania: merania vý�ky
hladiny, spínania hranièných stavov a merania tlakov. Vo v�etkých
druhoch zásobníkov a potrubí; takmer v ¾ubovo¾nom prostredí: ho-
rúcom alebo studenom, vo vákuu èi v pretlaku, v agresívnych aj
v abrazívnych prostrediach predstavuje plics® výhodu pri zoh¾ad-
není bezpeènosti a spo¾ahlivosti vo v�etkých aplikáciách.

Plics® � priebe�ne redukuje va�e náklady
V porovnaní s konvenènými typmi snímaèov sa koncepcia plics®

vyznaèuje:
� podstatne jednoduch�ím výberom snímaèov, èo �etrí èas a zvy-

�uje spo¾ahlivos�,
� rýchlos�ou realizácie objednávky a krátkym èasom dodávky,
� rýchlou a jednoduchou montá�ou, preto�e v�etky snímaèe sú

pripájané rovnakým spôsobom,
� ¾ahkým o�ivením a nastavením u� v nieko¾kých krokoch,
� prevádzkou bez potreby údr�by,
� nízkymi servisnými nákladmi vïaka jednoduchej výmene sú-

èiastok pod¾a typu elektroniky.

Snímaèe VEGA konceptu plics®

VEGA postupne uvedie na trh v�etky svoje snímaèe na meranie
vý�ky hladín a tlakov ako snímaèe plics®. Na kontinuálne meranie
vý�ky hladiny sú to snímaèe radarové, ultrazvukové a radar na la-
ne. Na vyhodnotenie hranièných stavov sa postupne ponúkajú vib-
raèné spínaèe kvapalín
a sypkých materiálov
a kapacitné elektró-
dy. Na meranie tlakov
sú to prevodníky hyd-
rostatických tlakov
a procesných tlakov.
Na obr. 1 je zobrazená séria
VEGA snímaèov plics® (z¾ava doprava VEGASWING,
VEGAFLEX, VEGABAR, VEGAPULS, VEGASON, VEGAVIB
a VEGACAP).

Technológia plics®

Ka�dý merací prístroj v systéme plics® je unikátny. Ka�dý zákazník
dostane svoje rie�enie plics® ako individuálnu kombináciu para-
metrov na rie�enie svojho problému merania. Okrem technických
výhod tu dôle�itú úlohu zohráva ekonomický aspekt. Zákazník ku-
puje iba také rie�enie, ktoré je potrebné pre jeho aplikáciu.

K¾úèovými bodmi technológie plics® sú:
� �tandardizovaná indikácia a koncepcia nastavovania,
� 4 druhy krytov,
� elektronika s výstupom HART®, PA, FF,
� v�etky �tandardné procesné upevnenia.

Displej a nastavovanie plics®

Existujú �tyri mo�nosti nastavovania v�etkých prístrojov technoló-
gie plics®. Základnou vo¾bou pre pou�ívate¾a je nový zobrazovací
a nastavovací modul PLICSCOM, ktorý umo�òuje jednoducho

a pohodlne nastavova� v�etky prístroje technológie
plics®. Na obr. 2 je zobrazený nastavovací modul
PLICSOM v kryte snímaèa VEGA.

Pre najvýkonnej�ie nastavovanie sa dodáva ná-
stupca známeho programu VVO. Pomocou

programu PACTware� a ovládaèov VEGA-
DTM mo�no pohodlne nastavova� cez PC v�etky

prístroje VEGA technológie plics®,
ako aj star�ie typy s komunikáciou
HART®. Na obr. 3 je zobrazené
pripojenie snímaèov VEGA na PC
pomocou komunikaèného rozhrania
VEGACONNECT 3 a ich nastavovanie
pomocou programu PACTware.

V�etky prístroje plics® s komunikáciou
HART® sa dajú nastavova� aj pomocou �tan-

dardných komunikátorov HART® (obr. 4).

Poslednou mo�nos�ou snímaèov VEGA
technológie plics® je, �e ich mo�no im-

plementova� pomocou ovládaèov (E)DD
alebo DTM do nastavovacích nástrojov najväè�ích dodávate¾ov
PLC alebo riadiacich systémov, ako sú AMS, SMARTVISION ale-
bo PDM.

Plics® � indikaèný a nastavovací modul PLICSCOM
PLICSCOM ponúka podstatne viac mo�ností ako predchádzajúce
nastavovacie moduly. Vïaka bodovej matrici má schopnos� zobra-
zova� na displeji krivky odrazov a tendencií (obr. 5). Samozrejme,
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VEGA prichádza
so stratégiou
budúcnosti � plics® (1)

VEGA, svetový líder vo výrobe snímaèov merania vý�ky hladiny a priemyselných tlakov, prichádza so stratégiou

budúcnosti, s technologickou ideou nazvanou plics®. Plics® robí svet merania vý�ky hladín a tlakov

�tandardizovanej�ím, poèínajúc vo¾bou procesu, cez objednávku a o�ivenie, a� po zjednodu�enú obsluhu a servis.

VEGA má v ponuke stavebné prvky technológie plics® pre v�etky aplikácie a v�etky typy procesných podmienok.

Výber a konfigurácia vychádza z ponuky stavebných prvkov systému pre v�etky prístroje technológie plics®.
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mo�ná je vo¾ba a zobrazovanie rôznych jed-
notiek. Na obr. 6 je kon�trukcia nasta-

vovacieho modulu PLICSCOM.

Zálohovanie nastavených hodnôt
snímaèa jedného zásobníka bude
mo�né pomocou pamäte modulu
PLICSCOM. Ak máte zásobníky rov-
nakých rozmerov, je mo�né kopíro-
va� údaje z jedného snímaèa na dru-
hý. Takto sa dá skracova� èas

nasadenia a eliminova� chyby pri nastavovaní.
Rovnako pohodlne mo�no obnovi� údaje v sní-
maèi po jeho oprave z jednotky PLICSCOM.

Vïaka vode odolnej kon�trukcii modulu PLIC-
SCOM nepredstavuje nastavovanie v zhor�e-
ných poveternostných podmienkach �iadny prob-
lém. Elektronika a spojovacie kontakty sú v�dy
chránené. K prednostiam tohto zariadenia patrí:
� jeden modul pre v�etky prístroje VEGA,
� vkladanie s mo�nos�ou pootoèenia o 90 °� PLICSCOM sa dá na-

sadi� a vybera� kedyko¾vek, a to bez potreby preru�enia napája-
nia snímaèa,

� jednoduché nastavovanie pomocou 4 tlaèidiel,
� jasný textový displej,
� merané hodnoty s jednotkami,
� krivka odrazov a tendencií na displeji,
� pamä� údajov v PLICSCOM,
� odolnos� voèi vode aj pri otvorenom kryte prístroja.

Modul PLICSCOM mo�no in�talova� priamo do krytu snímaèa ale-
bo do externého displeja VEGADIS 61 (obr. 7). Externý displej
a nastavovacia jednotka VEGADIS 61
je vhodný pre zobrazenie meraných
hodnôt na èíslicovom a kvázi analógo-
vom displeji a dovo¾uje nastavenie sní-
maèov zo vzdialeného miesta a� do 25 m
od snímaèa.

PACTware� � jednoduchý a univerzálny nástroj na na-
stavovanie snímaèov. Pomocou jediného programu mo�no konfi-
gurova� v�etky prístroje VEGA, ako aj prístroje iných výrobcov (ak
ku svojim snímaèom ponúkajú ovládaèe DTM). PACTware pred-
stavuje výkonný nástroj aktívnej správy � ASSET Management.
Je to mo�né z dôvodu �tandardizovaného popisu rozhrania, kon-
ceptu FDT (Field Device Tool). Pomocou ovládaèov DTM (Device

Type Manager) je mo�né realizova� nastavova-
nie snímaèov cez viacero protokolov
bus. Na obr. 8 je �truktúra komu-
nikácie nastavovacieho programu
PACTWare.

Funkcie programu PACTware�
PACTware� (Process Automation Configuration Tool) umo�òuje
nastavova� v�etky po¾né zariadenia, ako sú rozhrania HART®, od-
de¾ovaèe zbernice, vzdialené I/O obvody a snímaèe, a to v�etko
on-line aj off-line.

FDT je popis �tandardizovaného rozhrania, ktoré vymedzuje inte-
rakciu medzi ovládaèmi DTM a prostredím (frame), napr.
PACTware�. FDT riadia výmenu údajov medzi rozliènými DTM
a programom prostredia.

Podobne ako prehliadaè na internete, ktorý je potrebný na pre-
hliadanie stránok, frame program sa pou�íva podobne ako napr.
PACTware� pre pou�itie s DTM. Rovnako ako poznáme mno�stvo
rozlièných stránok, tak aj výrobcovia po¾ných prístrojov a ïal�ích
zariadení ponúkajú svoje ovládaèe DTM tak, aby boli optimálne vy-
u�ité ich mo�nosti. Výmena údajov je v�ak realizovaná rovnakým
spôsobom. V prípade internetu je to prostredníctvom HTML

a pri snímaèoch je to cez rozhranie FDT. Na obr. 9 je porovnanie
�truktúry PACTware s prehliadaèom na internete. FDT umo�òuje
nastavovanie z riadiacej úrovne. Inak povedané, PACTware vytvá-

ra prostredie (frame) pre ovládaèe DTM, tieto
ovládaèe DTM mo�no integrova�
taktie� do riadiaceho systému iných
výrobcov. K senzorom je mo�ný prí-
stup aj z procesného systému cez
rozlièné komponenty zberníc.

Pomocou príslu�ného ovládaèa
DTM pre ka�dý komponent sú na-
stavite¾né v�etky parametre a funk-

cie prístrojov. Oddelene od typických nastavova-
cích funkcií sú k dispozícii servisné a diagnostické

funkcie pre optimálne prispôsobenie daného komponentu na apli-
káciu. Snímaèe okrem aktuálnej meranej velièiny sú schopné au-
tomonitoringu (vyhodnotenie nalepovania, zneèistenia, sily signá-
lu, po�kodenia membrány, maximálneho tlaku�, ako aj vytvorenia
preh¾adu o histórii meranej velièiny, teploty, tlaku�). Keï�e v�et-
ky informácie pripojených komponentov sú tak plne dostupné po-
u�ívate¾ovi, je mo�né pou�i� PACTware� ako Asset Management
Tool � nástroj aktívnej správy.

PACTware� je nástroj nezávislý od výrob-
cov. Pomocou príslu�ných ovládaèov
DTM je mo�né realizova� nastavenie
po¾ných prístrojov od rozlièných vý-
robcov. Ïal�ou výhodou konceptu
FDT je, �e nie je závislý ani od pou-
�ívaných komunikaèných protoko-
lov, prièom HART®, Profibus, Foun-
dation Fieldbus, Ethernet a v budúc-
nosti aj ïal�ie prenosové mody budú plne podporova-
né. Univerzálny nastavovací program PACTware komunikuje
so v�etkými priemyselnými zbernicami (obr. 10).

DTM � Device Type Manager
� DTM predstavujú skutoèný nastavovací modul snímaèov a po¾-

ných prístrojov. Podobne ako ovládaè tlaèiarne, DTM sprístup-
òuje nastavovanie po¾ného zariadenia.

� DTM obsahuje �pecifické údaje zariadenia a jeho funkcie.
Dodáva sa aj s grafickými prvkami a dialógom pre nastavovanie.

� DTM sú adaptované na ten-ktorý �pecifický snímaè a základné
verzie si mo�no jednoducho stiahnu�
z internetu bezplatne.

� DTM sú nezávislé od výkonného
programu, ale vy�adujú systémový
program, ako napr. PACTware�. Na
obr. 11 je zobrazená obrazovka prog-
ramu PACTware pri nastavovaní rada-
rového snímaèa VEGAPULS.

Pokraèovanie v budúcom èísle.
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K � TEST, s. r. o.

Letná 40, 042 60 Ko�ice
Tel./fax: 055/625 36 33, 625 51 50
e-mail: ktest@kbc.sk
http://www.ktest.sk

Obr.5

12

S
N

ÍM
A

È
EA

P
R

E
V

O
D

N
ÍK

Y


