
DeltaV verzia 11.3

Elektronická ranžírovacia skriňa

Bezkonkurenčnú flexibilitu vstupno-výstupného podsystému prináša
prístup „I/O on demand“, ktorý nahradzuje ranžírovacie skrine decen-
tralizovaným I/O systémom prispôsobeným rozdeleniu signálov vo
viacžilových kábloch prichádzajúcich z prevádzky. I/O karty riadiaceho
systému sú nahradené jednokanálovými modulmi na spracovanie signá-
lu (CHARM – characterization module) ktorých typ a umiestnenie
možno ľubovoľne kombinovať.

H1 FOUNDATION fieldbus

Zvýšenie spoľahlivosti prevádzky systému FOUNDATION fieldbus pri-
náša integrovanie zdroja napájania segmentu a diagnostických funkcií
do komunikačnej karty FOUNDATION fieldbus H1 série S.

Podpora inteligentných prevádzkových prístrojov

Podpora inteligentných prevádzkových prístrojov prepojených digitál-
nymi komunikačnými systémami je základným pilierom architektúry
PlantWeb spoločnosti Emerson. V najnovšej verzii systému DeltaV boli
implementované nové možnosti diagnostiky a ochrany prístrojov, defi-
nované špecifikáciou HART v7.

Unikátom je úspešné nasadenie v praxi upraveného algoritmu bloku
PID (PIDPlus) pre aplikácie s bezdrôtovou sieťou, resp. s časovo
periodickým prenosom meranej veličiny.

DeltaV Wireless I/O

Samostatnou kapitolou je podpora bezdrôtových sietí. Nová karta
Wireless I/O systému DeltaV prináša redundantné riešenie integrova-
nia prevádzkových prístrojov cez bezdrôtové siete do riadiaceho sys-
tému, ako aj s nástrojom AMS Suite: Intelligent Device Manager tak, že
používateľské rozhranie k prístrojom s Wireless HART je konzistentné
s rozhraním ku konvenčným prístrojom.

Integrácia

Uvedenie systému do prevádzky zjednodušuje integrovanie nástroja
na správu výrobných prostriedkov AMS Device Manager do systému
DeltaV. Parametrizovanie prevádzkových prístrojov, sledovanie ich
stavu a prediktívna údržba sú takto prístupné priamo cez DeltaV
Explorer. Integrovanie systému na sledovanie stavu strojov CSI 6500
Machinery Health Monitor poskytuje operátorovi kritické informácie
priamo v systéme DeltaV.

Keďže akákoľvek integrácia je založená na komunikačnom prepojení, je
nevyhnutné sledovať stav prvkov komunikačného systému na zabezpe-
čenie jeho spoľahlivej prevádzky. V systéme DeltaV sú sieťové prepína-
če prístupné ako akékoľvek iné prístroje s možnosťou ich nastavenia,
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systému FOUNDATION fieldbus, integrovanie nástrojov na správu výrobných prostriedkov a monitorovania stavu
strojov, vylepšený algoritmus PID, modulárna architektúra bezpečnostného riadiaceho systému DeltaV SIS a jeho
jednoduchá integrácia sú výberom z mnohých prívlastkov opisujúcich najnovšiu verziu systémov DeltaV a DeltaV SIS.



zabezpečenia a diagnostiky spôsobom, ktorý nevyžaduje špeciálne
znalosti z IT.

Odolnosť a flexibilita

Nová séria S hardvéru riadiaceho systému DeltaV zjednodušuje jeho
inštalovanie a zároveň zvyšuje mechanickú odolnosť systému vďaka prí-
stupu „Easy-on-hard-off“, pri ktorom sa moduly upevňujú bez skrutiek
a uvoľňujú zatlačením na modul zvrchu.

DeltaV SIS verzia 11.3

Modulárna architektúra

S novou verziou DeltaV SIS možno aplikáciu bezpečnostného riadiace-
ho systému logicky rozdeliť podľa výrobných zariadení alebo prevá-
dzok v rámci siete SISNet do domén. Toto delenie prináša flexibilitu pri
návrhu, umožňuje realizovať rozsiahle projekty, zjednodušuje rozširo-
vanie systému, ako aj oddelenie jednotlivých aplikácií.

Veľkosť systému DeltaV SIS je ohraničená iba limitom systému DeltaV
(100 riadiacich jednotiek a 30 000 tagov). Keďže počet I/O pri najväč-
ších aplikáciách bezpečnostných riadiacich systémov býva okolo 5 000,
nasadenie DeltaV SIS v súčasnosti nemá praktické obmedzenie.

Jednoduché integrovanie s DCS

Výhodou systému DeltaV SIS je integrácia so systémom DeltaV. Jed-
notné vývojové prostredie umožňuje jednoduché použitie signálov zo
systému DeltaV SIS aj v procesnom riadiacom systéme. Vďaka výkon-
nému komunikačnému prepojeniu možno vo väčšine prípadov použiť
signály z bezpečnostného riadiaceho systému aj v regulačných obvo-
doch realizovaných v DeltaV.

Smart SIS

Nová verzia DeltaV SIS tiež podporuje špecifikáciu HART v7. Toto spo-
jenie zabraňuje zmenám nastavenia prevádzkového prístroja ručným
terminálom a povoľuje ich iba nástroju so zosilneným zabezpečením
AMS Device Manager.

Dôraz na súlad s IEC 61151

Na zjednodušenie projektovania v rámci rozsiahlych tímov a zabezpe-
čenie súladu s normami poskytuje systém DeltaV SIS od verzie 11
zabezpečené šablóny funkcií. Šablóny, ako napr. certifikovaná logika
havarijného odstavenia, sú vyvinuté na hlavnom (master) systéme
DeltaV SIS a distribuované jednotlivým tímom na implementovanie.
Sú chránené proti zmenám vykonaným mimo hlavného systému.
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