
 

 

 
 

I/O Excom система създава пространство в I&C 
помещенията. 

 

В Chevron Phillips Chemicals International NV, Excom замества I/O нивото с Ex изолация и 
съответно спестява много място в I&C помещенията. 

I/O системата, използвана в системата за контрол на Honeywell в белгийския завод на 
Chevron Phillips Chemicals International NV (CPChem) в Беринген, е била прекратена от 
производителя. CPChem идентифицира Excom на Turck като I/O системата, най-
подходяща за замяна на предишната система. Turck Mechatec подготви напълно 
готовите табла за управление с Excom стелажи и специални панели за маркучи за CPS, 
които могат да бъдат пуснати на място много бързо. Днес Excom спестява значително 
място в I&C помещението, тъй като интегрира отделната Ex изолация, която преди е 
заемала много място. Фактът, че всички I/O работят по един и същ начин, независимо 
дали се намират в зона 1, 2 или в безопасната зона, е друга полза. 

В нефтохимическата компания Chevron Phillips Chemicals International NV, Excom днес 
замества предишната I/O система и Ex изолацията в същия корпус. Това създава 
пространство в I&C помещението за разширяване на завода и за иновативни 
технологии. Заводът в Беринген принадлежи на Chevron Phillips Chemicals International 
NV (CPChem) от края на 2011 г. Основан е през 1991 г. от финландската рафинерия 
Neste. Заводът в Беринген се фокусира върху производството на полиалфаолефини 



(PAO), които се използват в синтетични масла и смазочни материали. Тези масла се 
използват предимно в автомобилната промишленост и други индустриални сектори. 

Пилотен проект: 

На първо място CPChem разработи пилотен проект с един контролен панел, в който I/O 
картите бяха заменени с Excom багажник. Това беше за присъщите безопасни сигнали 
за полеви устройства в зона 1 или 2… Тъй като пилотният проект се оказа успешен, 
бяха планирани последващи проекти с Excom. Първоначалното представяне на 
пилотния проект: Excom спестява много място. Други системи изискват отделно 
разположена Ex изолация за сигналите в зона 1. С Excom обработката на сигнали и Ex 
изолацията са интегрирани в един корпус. След пилотния проект на CPC стана ясно, че 
те изискват само три контролни табла с Excom, които да заменят пет контролни табла с 
устройства на старата система. 

След успешния пилотен проект CPChem замени общо 172 I/O системи през 2015 г. В 
последващия проект през 2017 г. други входно-изходни карти за 720 сигнала бяха 
свързани чрез Excom. 

Бърза връзка със съществуващата система за управление. 

Времето за инсталиране на I/O технологията беше кратко. Въпреки че заводът в 
Беринген има обрат с продължителност от максимум 14 дни на всеки две години, в 
този срок е трябвало да бъде завършена физическата инсталация. Новите устройства 
също трябваше да бъдат пуснати в експлоатация и тяхното взаимодействие с 
цялостната система да бъде тествано старателно. 

Беше голямо предимство, че Turck можеше да достави изцяло сглобяеми табла за 
управление, които бяха оборудвани както с Excom, така и със специални събирателни 
панели, които CPChem преди това използваше. Собственият доставчик на услуги на 
Turck за персонализирани решения, Turck Mechatec, сглоби контролните табла, 
предварително подготвени и готови да се свържат със събирателните панели. Това 
значително съкрати времето за инсталиране на CPChem, тъй като беше възможно да се 
запазят всички полеви кабели. 

Една система за всички сигнали. 
Цялата миграция на входно-изходните карти за невключващите безопасния сигнал 
трябва да приключи до 2019 г. Дотогава всички 2000 I/O ще бъдат свързани чрез 
Excom. 

  



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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