
 

 

 
 

Ex изолация в модулни технологични съоръжения. 
 

IMXK интерфейсните устройства могат да бъдат инсталирани в компактна контролна 
кутия на технологични модули и да предават сигнали от искробезопасни полеви 
устройства. 

Модулните концепции за съоръжения се използват все повече и повече от компаниите 
в преработвателната индустрия, за да се намали времето за пускане на пазара и да се 
поддържат съоръженията им гъвкави. Модулите са поставени в стоманена рамка с 
външни размери на стандартния ISO контейнер. Тези модули са известни като супер 
скидове. Те се транспортират лесно и позволяват на операторите на производства да 
реагират гъвкаво, когато са изправени пред местни колебания в търсенето. 
Производството в модулни съоръжения също може да бъде по-ефективно, отколкото в 
други съоръжения. 

Предизвикателството пред дизайнерите на съоръжения е да намерят начин за 
безопасно инсталиране на всички необходими компоненти за автоматизация и да 
гарантират лесен достъп до тях, като същевременно работят и с ограничено 
пространство. Именно тук по-малките контролни кутии са идеално решение. Тези 
защитни заграждения често са значително по-плоски от тези на стандартните шкафове 
за управление. 



Интерфейсните устройства на IMXK от Turck заемат само 77 милиметра в дълбочина и 
могат да се поберат в плоски контролни кутии до зона 2. Устройствата са проектирани 
да бъдат свързани към подходящи сензори и задействащи механизми, монтирани в 
зони до зона 0 и използвани във функционални защитни вериги нагоре до SIL2. 

 

 

Глобални одобрения за глобална гъвкавост. 
Потенциалът за реорганизиране на производствения капацитет в модулни 
технологични съоръжения предлага по-голяма гъвкавост за фармацевтичните 
производители и производителите на фини химикали. Серията устройства IMXK12 е 



одобрена за използване на ключовите пазари и затова е идеално подходяща за 
глобално производство (ATEX, IECEx, NEPSI, cULus, INMETRO, Kosha, TIIS, TR CU). 
Гъвкавостта на модулите е допълнително подобрена от широкия диапазон на 
входното напрежение от 10–30 VDC, което също позволява модулите да се управляват 
със слънчево захранване или на мобилни превозни средства с бордово захранване. 

Обширно портфолио от интерфейсни технологии. 
Изолиращите превключвателни усилватели (IMXK12-DI), соленоидните драйвери 
(IMXK12-DO) и изолиращите преобразуватели за аналогови входни и изходни сигнали 
(IMXK12-AI, IMXK12-AO) са основата на това портфолио от продукти за интерфейсни 
технологии с компактен дизайн. 

Вашите ползи. 

Дълбочина само от 77 милиметра улеснява инсталирането в компактни контролни 
кутии и малки заграждения. Високо ниво на безопасност във функционално безопасни 
вериги до SIL2. Одобренията в световен мащаб улесняват динамичните сценарии за 
глобално производство. Водещата на пазара прецизност, скорост и стабилност на 
температурата гарантират инвестиционна сигурност. 
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