
 

 

 
 
Съвместна работа на системата за контрол на процесите. 

 

В тясно сътрудничество Yokogawa и Turck разработиха линии Profibus DP с гореща 
конфигурация при работа (HCIR). 

Когато подмяната на система за контрол на процеса се е наложила в химически завод, 
собствениците искат безотказно и излишно решение с HCIR функционалност. За да 
изпълнят това изискване, Yokogawa и Turck работиха в тясно сътрудничество със 
специалистите на клиента и разработиха персонализирано решение, от което не само 
клиентът се възползва. Оригиналната специална реализация вече е разработена в 
стандартен продукт от двата производителя. 

Проект за сътрудничество между Yokogawa и Turck дава доказателства; заедно със своя 
клиент компаниите разработиха излишна връзка на Turcks Remote-I/O-Systems, Excom 
и системата за управление на процесите на Yokogawa Centum VP. 

Непрекъсната оптимизация на процесите. 

Предишната система за контрол на процесите показваше своята възраст и вече не 
можеше да отговаря на най-новите технически изисквания, например във връзка с 
интерфейси като Profibus или OPC. Когато се наложи редовният основен ремонт на 
централата, Sasol реши да използва престоя и да замени съществуващата система за 
контрол на процесите. Системата за дистанционно входно/изходно приложение на 
Turck, която вече беше инсталирана в други зони, трябваше да се използва за 



свързване на полевите устройства в зона 1. По това време клиентът беше избрал 
Excom, тъй като беше единственото отдалечено I/O решение на пазара, което може да 
работи в зона 1 при 230 V. Поради дългите включени кабели, алтернативни решения, 
базирани на 24 V, изискват големи напречни сечения на кабелите, за да компенсират 
спада на напрежението. 

Екипът, отговорен за свързването на новата система за управление, изготви ясно 
дефиниран профил на спецификация: Излишна Profibus връзка с отдалечения I/O, 
която трябва да предлага възможност за разширяване чрез карта, а също и от станция 
по време на текуща работа. Тази функция за онлайн разширение е позната в 
специализираните кръгове с термина „гореща конфигурация в движение“ или HCIR. 

Разработване на HCIR. 

„По време на конфигурирането този стандарт все още не е описан в организацията на 
потребители на Profibus. Това означава, че решенията между системата за контрол и 
доставчика на I/O системи трябва да се разработват индивидуално “, казва Холгер 
Шнайдер, специалист по продажбите в Yokogawa. След общо 15 месеца тестване и 
внедряване, работата се изплати за всички участващи: Клиентът днес се възползва от 
решение, което преди не беше достъпно на пазара. Yokogawa и Turck разшириха 
обхвата си от устройства за тези функции и създадоха допълнителна стойност от 
приложението. Както обобщава специалистът по продажбите на Yokogawa Шнайдер, 
това не се дължи само на специалистите и познанията за продуктите на служителите: 
„Гладкото и конструктивно сътрудничество между специалистите на място и 
инженерите по приложения в Turck и Yokogawa даде възможност за бързо 
разработване на оптимални решения. Химията тук беше точна.“. 

Днес, така нареченият токушу - името, дадено от Yokogawa на специални софтуерни 
решения, които озряват в стандартни продукти - сега предоставя на VP Centum 
официална софтуерна версия за системата за управление, даваща възможност на 
клиентите на Yokogawa да управляват своята система за контрол на процеса заедно с 
Excom в способна на HCIR система. В Turck адаптираният фърмуер вече е част от 
стандарта за Excom дистанционната I/O система. Комуникацията и HCIR през Profibus-
DP вече са възможни между Centum VP и Excom без никакви проблеми. 

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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