NYTT MÄTSYSTEM FRÅN PENTRONIC:

HAR DU KRAV PÅ TILLFÖRLITLIG
MÄTNING FÖR KRÄVANDE MILJÖER
– PENTRONIC HAR LÖSNINGEN





Högre tillgänglighet, tillförlitlighet
och enklare installation med flexibel
arkitektur.
Det är i sammanfattning fördelarna
med Pentronics nya mätsystem PLB
5000.
– Vi kan inte se någon på marknaden som är i närheten, säger VD
Rikard Larsson.







GRUNDTEKNOLOGIN finns i drift sedan 10 år hos kunder. Det är
digitala signalomvandlare, integrerade med givare eller för montering
i apparatskåp samt gateway, som är sammankopplade med den
digitala bussen PLB®. Nyheten är att Pentronic nu har vidareutvecklat systemlösningen som numera klarar certifiering enligt SIL-2
(IEC 61508) samt ATEX/IECEx. Lösningen kallas PLB 5000 och är
ytterligare en del i portföljen av digitala mätsystem som tar sikte på
de allra mest krävande applikationerna.
– Digital signalbehandling hela vägen från givare till styrsystem

DIN-skenmonterad signalomvandlare för
montering i apparatskåp.

minskar antalet felkällor, förenklar
felbudgeteringen och ökar systemets
prestanda säger Erik Gullqvist, utvecklingsingenjör som varit med i projektet
från start.
Men låt oss backa bandet. Varför
utvecklade Pentronic en egen buss,
när det redan finns ett stort antal
standarder på marknaden? Så här
svarar Erik Gullqvist:
– Vår lösning innebär hög upp
dateringshastighet, många mätpunkter
och långa kabellängder, upp till 500 m.
Allt detta är löst i kostnadseffektiv hårdvara som klarar de högt ställda kraven
på säkerhet som ställs i explosionsfarlig
miljö samt av IEC 61508.
Systemlösningen bygger på digital
kommunikation för signalöverföring och
möjlighet till redundant s trömförsörjning
av signalomvandlare. Systemet klarar
upp till 120 kanaler, vilket kan översättas med mätpunkter. I Ex-klassade
miljöer handlar det om upp till 48
kanaler där signalomvandlarna ansluts
till gateway via en isolationsbarriär.
Vidare kan en direktmonterad signalomvandlare på givaren hantera upp
till tre kanaler, vilket till exempel gör det
möjligt att ansluta en givare med dubbla
mätpunkter, för ökad säkerhet, eller tre
för mätningar på olika nivåer. De DINskenemonterade signalomvandlarna
har fyra ingångar vardera för sensorer.
Den Gateway som finns i systemet,
kommunicerar dels med signalomvandlare, dels med överordnade system
via ett standardiserat gränssnitt t.ex.
PROFIsafe.
Arkitekturen gör det också möjligt
att variera topologin, t.ex. i en ring,
vilket innebär att systemet fortsätter att
fungera även vid kabelbrott.
Signalomvandlarna har dubbla
ingångar för spänningsmatning och
kommunikation. Det möjliggör en

Isolationsbarriär.

Direktmonterad signalomvandlare.

Systemet stödjer olika topologier, här visas ett exempel på en typisk konfiguration.
s ystemdesign med kabel- och gatewayredundans, som på så vis ytterligare ökar s ystemets tillgänglighet.
Till systemet kan alla standardi
serade temperaturgivare anslutas, till
exempel Pt100, Pt1000 och olika typer
av termoelement.
– En stor fördel är att installation
och service blir betydligt enklare. En av
våra kunder har över 100 mätpunkter
i en maskin. Det är massor av kablage
som förvinner med den här lösningen,
ger Rikard Larsson som exempel.

Gateway.

Dessutom förbättras noggrannheten när signalomvandlare
och g
 ivare är samkalibrerade vid
leverans. P
 restanda i det enskilda
fallet beror på mätmiljö, temperaturområde och givartyp, typisk
mätosäkerhet för signalomvandlare
och Pt100-sensor är ±0,2 °C.
Med en ny gateway är systemet komplett och innehåller stora
möjligheter till anpassning efter
den enskilda kundens behov och
nya funktioner. Allt är utvecklat av
Pentronic, som även skapat ett
avancerat system för automatisk
provning och validering av de
komplexa produkterna. Det innebär
att Pentronic kan säkerställa att
kundanpassningar fungerar när de
möter verkligheten.
PLB 5000 utvecklas och till
verkas för krävande mätmiljöer där
explosionsfarlig gas kan förekomma, exempelvis lättantändlig vätgas.
Givarna är avsedda för Ex-zon 0 och
de egensäkra signalomvandlarna
uppfyller kraven för Ex-zon 1 med
sensoringång för Ex-zon 0. Utvecklingen av produkterna sker enligt
standarden IEC 61508. R
 esultatet
är högre tillgänglighet, noggrannare
mätningar, enklare installation och
flexibel arkitektur.

