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PROFINET ile
Hızlı ve Kapsamlı Erişim

Uygulama Örneği

PROFINET haberleşme ile tüm cihaz
parametrelerine kolay ve hızlı ulaşın

Uygulama Şuruphanelerde şeker şurubu, meyve konsantresi, su ve asitlik
düzenleyici gibi malzemeler belirlenen oranlarda karıştırılarak pastörizasyona hazır
hale getirilir. Karışımın ˚Brix değerinin izlenmesi ise ürünün tat tutarlılığı ve raf
ömrü açısından önemli bir parametredir. Bu uygulamada pastörizasyona hazır
haldeki karışımın kütlesel akış ölçümü, sıcaklığı ve ˚Brix ölçümü anlık olarak
izlenerek sistem kontrol edilmek isteniyor. Ayrıca debimetrenin sistem için kritikliği
göz önünde bulundurularak kestirimci bakım için diyagnostik bilgilerine erişilmek
isteniyor.
Çözüm Promass F 100 Coriolis akış ölçerler; kütlesel akış ölçümü, yoğunluk ve
sıcaklık ölçümünün yanında içerisindeki ICUMSA formülünü kullanarak anlık
olarak ˚Brix değerini gösterebilirler. Endress+Hauser’ in sunduğu yoğunluk
kalibrasyonu hizmeti sayesinde coriolis akış ölçerler üretim aşamasında farklı
yoğunluk ve sıcaklıktaki akışkanlar kullanılarak kalibre edilir ve geniş bir aralıkta
her nokta için yüksek yoğunluk ölçümü hassasiyeti garanti edilir.
Promass F100 Coriolis akış ölçerler PROFINET haberleşme seçeneği ile sisteme
hızlı ve kapsamlı bir şekilde veri transferi yapabilir. Ayrıca cihazın diyagnostik
bilgileri sürekli takip edilerek plansız, duruşları minimize etmek adına kestirimci
bakıma olanak tanınır. Endress+Hauser; HART, PROFIBUS DP/PA, FOUNDATION
fieldbus teknolojilerinin uygulamalarında öncü konumda olup Ethernet/IP
haberleşmenin yanında akış ölçerlerinde PROFINET opsiyonunu sunan ilk global
üreticidir.
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Özellikler ve Faydalar
• Ölçüm değerleri ve parametrelere 100MBit/s hız ile kapsamlı erişim
• NAMUR NE107 uyumlu diyagnostik verileri ile kestirimci bakım olanağı
• Cihaz değişimlerinde otomatik konfigürasyon olanağı sağlayan başlangıç kayıtları
• Tam çift yönlü haberleşme ile kontrol ve I/O cihazı arasında eşzamanlı veri alışverişi
• Web sunucu ile doğrudan cihazın içerisinden indirilebilen GSD dosyaları

“Coriolis akış ölçerlerden elde ettiğimiz kütlesel akış, sıcaklık, yoğunluk ve ˚Brix değerlerinin tümünü PROFINET ile
rahatlıkla alıyoruz. Aynı zamanda PROFINET ile diyagnostik bilgilerini sürekli izleyerek kestirimci bakıma olanak
sağlıyoruz”
Emrah MOTUK
Proje Müdürü
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