
 
ТРАНСМИТЕРИ ЗА ТЕМПЕРАТУРА ЗА DIN ШИНА. 
 
Нефтена рафинерия модернизира измерването на температурата с трансмитер на 
температурата IM34 от Turck за монтаж на DIN шина. Що се отнася до рафинирането на 
нефт, температурата се нарежда сред най-важните параметри на процеса. Ето защо се 
отправят по-високи изисквания към измерването на температурата, за да са по-
ефективни процесите във рафинериите.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIN шината заменя 19-инчовата технология 
Температурата е един от най-важните параметри на процеса при рафиниране на суров 
нефт. Подмяната на трансмитерите, инсталирани през 80-те години на миналия век, 
беше тема в рафинерията на BP в Линген, Германия. За разлика от 19-инчовите 
преобразуватели, използвани през времето в контролните зали, в този проект BP 
Lingen залага модернизирането на интерфейсни устройства за монтаж на DIN шина. 
„19-инчовата технология все повече и повече излиза от употреба от нашите 
инсталации, тъй като решението за DIN шина в нашия случай е по-изгодно и времето за 
сглобяване е значително по-ниско“, казва г-н Ницке от BP Линген. "Когато е 
необходимо, мога да заменя устройства от различни производители без никакъв 



проблем - просто изваждам старото устройство от шината и поставям новото върху 
нея, добавям захранване, вход и изход на сигнал и готово." 
Въпреки многото продукти които са разгледани, при замяната на 19 – инчовата 
технология, специалистите на BP нарочно са избрали IM34 трансмитера на Turck: „По 
това време разгледахме продуктите на водещи производители и впоследствие 
решихме да изберем този на Turck“, обяснява Холгер Ницке. „Освен отличното 
съотношение цена/качество, компактният дизайн и опростеният монтаж бяха важни за 
нас, тъй като пространството в контролната зала става все по-ценно.“ 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
Модернизирането на технологията за измерване на температурата не е задължително 
да означава напълно нова инсталация, както показва примерът от рафинерията в 
Линген. С правилната технология днешните изисквания могат да бъдат изпълнени 
само със заместване на температурният трансмитер. „В миналото извършвахме много 
измервания на температурата чрез термодвойки тип К. Ето защо в по-старите 
инсталации има голям брой никел-хром / никел кабели между контролните 
помещения и централата. Всички съществуващи кабели в инсталацията, включително 
сензорите, могат да продължат да се използват с трансмитера IM34 “, обяснява Ницке. 
IM34 обработва различни входни сигнали 
В допълнение към термодвойките, в автоматизацията на процесите днес все по-често 
се използват температурни сензори тип Pt100, базирани на промяната на 
съпротивлението на платина под влияние на температурата. Като температурен сензор  
за диапазона от -200 до 500 ° C, Pt100 е по-прецизен от термодвойката. За разлика от 
тях термодвойката е подходяща за по-голям температурен диапазон. Независимо кой 
процес на измерване се използва като универсален температурен преобразувател, 
IM34 обработва входни сигнали от съпротивления Ni100 / Pt100, както и термодвойки 
или миливолтови сигнали. Устройството комбинира тази универсална способност с 
високата функционалност на свободно параметрируем регистратор на данни и PC 
интерфейс за лесно програмиране.  
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