
 

 

 
 

Входно/изходна система в опасни среди. 
 

Elantas Beck модернизира 19 ”интерфейсни карти с компактната отдалечена I/O 
система, Excom, от Turck. 

Elantas Beck произвежда течни импрегниращи смоли и лакове в Хамбург и е един от 
водещите производители на този пазар. По пътя си към крайния продукт смолите 
преминават през реакторна линия, която е оборудвана с множество станции за 
мониторинг на температури, налягания и други параметри, свързани с процеса. 19-
инчовата технология на интерфейса е инсталирана през 90-те години и днес има само 
малко резервни части. Ето защо компанията модернизира първата линия на реактора с 
модерна технология - дистанционната I/O система Excom. 

След много години употреба 19-инчовите интерфейсни карти стават податливи на 
дефекти. Тъй като новите карти бяха все по-трудни за получаване, беше потърсена 
алтернатива. Взето е решение първо да се модернизира интерфейсната технология за 
една линия на реактора и да се използват все още непокътнатите карти като резервни 
части за останалите линии на реактора. 

Fieldbus вместо 19 “карти. 
Томас Пьолинг, ръководител на отдела за поддръжка, избра от различни алтернативи 
и в крайна сметка реши решение на fieldbus. „Искахме лесно и модерно решение, с 
интегрирано Ex-отделяне и лесна, директна връзка с нашия S7-PLC“, обяснява Пьолинг. 
"Преди модификацията връзката работи само косвено.". 



След като през лятото на 2008 г. беше взето основното решение за отдалечена I/O 
система, започна търсенето на квалифициран доставчик. EAB Automation, компания, 
която е специализирана в модернизациите, разширенията и новите конструкции на 
процедурни и производствени автомати за производство, беше ангажирана, за да 
помогне в търсенето. 

Монтаж в 19 ” табло. 

В рамките на търсенето на отдалечен доставчик на I/O системи, EAB сравнява решения 
от различни производители, преди решението да бъде взето в полза на Excom 
отдалечената I/O система от Turck. „Със системата Excom от Turck намерихме 
отдалечено I/O решение, което е много лесно за работа и толкова компактно, че бихме 
могли да го инсталираме във вече съществуващите 19” стелажи, заедно с всичките 150 
I/O ”, Йохен Аренд, Мениджърът на EAB Automation казва: Excom системите 
изпълняват друго изискване на Elantas, тъй като допълнителният PLC за реакторната 
линия вече не е необходим. "Сега сигналите се изпращат до Excom системата от Turck и 
след това директно до S7, така че можем да спестим отклонение над друг контрол", 
заявява Пьолинг. 

 

Въпреки че това беше първият проект, в който EAB внедри Excom, планът беше толкова 
успешен, колкото и реализацията. През есента на 2008 г. служителите успяха да 
инсталират и пуснат системата в продължение на само един уикенд, така че 
централата отново беше напълно работеща в понеделник сутринта. „Тогава нямахме 
опит с продукта, доколкото подкрепата от страна на Turck помогна много“, обяснява 
Аренд. „Дори описанието беше особено добро и на всички наши допълнителни 
въпроси отговориха специалистите от Turck бързо, за да можем да продължим 
успешно нашия проект.“. 

  



Гъвкава система. 
Въпреки че отдалечената I/O система не е инсталирана в опасна зона за този проект, е 
възможно да се инсталира Excom в зони 1 и 2. Полевите вериги са одобрени за 
използване до зона 0. IP20 с I/O модулите предлагат четири аналогови или четири до 
осем бинарни входа или изхода на ширина 18.2 mm. На площ от 43,2 см на 20,6 см на 
11 см могат да бъдат инсталирани два допълнителни източника на захранване, два 
допълнителни гейта и до 16 E/A модула. В тази конфигурация до 128 бинарни или 64 
аналогови канала са достъпни в много малко пространство. 

 

Допълнителна информация: 
I/O системи. 

 

Модулни fieldbus и отдалечени I/O-системи на Turck предлагат широк спектър от 
решения за автоматизация на заводите и процесите с интерфейси за протоколи 



fieldbus PROFIBUS-DP, DeviceNet ™, CANopen, Modbus TCP, Ethernet / IP ™ и PROFINET. 
Excom® е отдалечена I/O-система в IP20 за Ex и не-Ex области. Можете да планирате и 
внедрявате индивидуални решения за I/O IP20 зона с универсалната терминална 
система BL20. Модулните IP67 fieldbus системи BL67 и piconet® могат да бъдат 
монтирани директно в полеви условия. 
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