Ethernet TCP/IP és a web

Határok nélküli barangolás
egy univerzális hálózaton

Leleményes,
intelligens
és egyszerûen
használható

Az univerzális Ethernet TCP/IP és webtechnológiákon alapuló
Telemecanique „Transparent Ready” termékeket közvetlenül integrálhatja
az automatizálási alkalmazásaiba. Készítsen más rendszerekkel is
együttmûködésre kész nyitott megoldásokat; könnyen fejleszthetô,
üzemeltethetô és karbantartható intelligens rendszereket, valamint
rugalmas, optimalizált automatizálási architektúrákat.
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Ethernet, az univerzális
kommunikációs hálózat
> Az informatikai és automatizálási
rendszerek közös hálózata
Az Ethernet TCP/IP internet hálózat az ipari
automatizálási rendszerek kommunikációs
szolgáltatásait is nyújtja, így Önnek mostantól csak
egyetlen hálózatra lesz szüksége a vállalatában.
Csökkentse a különféle hálózatainak számát, és ezzel
egyidôben redukálja a karbantartási szükségleteket.

Dolgozzunk együtt
korlátok nélkül
az univerzális
Ethernet
hálózaton
Ossza meg adatait,
csatlakoztassa szabadon
automatizálási rendszereit a
vállalatirányítási rendszerhez,
és férjen hozzá adataihoz valós
idôben az architektúra bármely
pontjáról...
A Transparent Ready-vel Ön teljesen
szabadon fejlesztheti a rendszereit!

> Az interfészmentes kapcsolatok
elônyei
A közös hálózat megszünteti az interfészek igényét,
azzal, hogy korlátlan együttmûködést kínál a
folyamatának, közvetlen kapcsolódást tesz lehetôvé
mind az automatizálási, mind az informatikai
rendszerek számára.

> Az adatok távoli elérése
Az internet-technológiák alkalmazásával csökkentheti
az adatok távoli elérésekor fellépô nehézségeket és a
további költségeket. A jogosultsággal rendelkezô
személyzet online módon felügyelheti a rendszert,
és bármikor képes közbeavatkozni.

> Független marad
Az univerzális kommunikációs hálózat
választásával Ön egyetlen mûszaki
megoldáshoz sincs kötve.
Ahogy a technológia változik, amint új termék
jelenik meg a piacon, azonnal napra késszé
teheti rendszerét, anélkül, hogy figyelembe
kellene vennie az architektúráját.

A webtechnológia
optimalizálja az ember-gép
kapcsolatot
> Használja internetböngészôjét
„egyszerû” HMI*-ként
Érje el rendszerét a PC-je vagy PDA-ja egyszerû
internetböngészôjérôl a Telemecanique termékekre
integrált webszervereken keresztül. Elfelejtheti a
szoftverlicenceket, és a felhasználók, a karbantartó
csapatok könnyen elérhetô megoldáshoz jutnak.

> Ossza meg HMI* alkalmazásait
Az automatizálási rendszer termékekbe integrált
webtechnológiákkal szabadon hozzáférhet az
adataihoz, a folyamateseményeket közvetlenül az
adatbázisaiban tárolhatja, és akár e-mailen is
fogadhatja a riasztásokat. Koncentráljon újra a SCADA
alkalmazásaira a folyamat irányításában, ahelyett,
hogy a PLC és adatbázis közötti kommunikációval
foglalkozna.

*HMI: ember-gép kapcsolat
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Egy közös hálózat minden kommunikációs
szolgáltatáshoz: Ethernet TCP/IP
Az Ethernet TCP/IP kommunikációs szolgáltatásokat nyújt az architektúrája minden szintjén,
a vállalatirányítási rendszerek szintjétôl közvetlenül a folyamat érzékelôihez/beavatkozóihoz.

Webszolgáltatások

Idôszinkronizáció

Global Data

A PLC-k óráinak
szinkronizálása egyetlen
idôalap használatával.
> Az események pontos
idôbélyegzése

PLC-k közötti adatmegosztás
a hálózaton történô
közzététellel és jegyzéssel.
> Anonim kommunikáció
> Egyszerûbb PLC program
> Optimális hálózati forgalom

FDR (hibás eszközök
cseréje)
A hibás eszköz helyett
telepített termék hálózati
paramétereinek automatikus
konfigurálása.
> Egyszerûbb karbantartás

SNMP hálózat
menedzsmentje
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Maradjon online kapcsolatban
a rendszerével egy PC
vagy PDA egyszerû
internetböngészôje
segítségével. A jogosultsági
szintjétôl függôen a
Telemecanique termékekbe
integrált szervereket
használhatja adathozzáférésre,
belértve az elôre elkészített
weboldalakon keresztüli
diagnosztikát, valamint
vezérelheti és felügyelheti a
folyamatát az egyedi
weboldalakon keresztül.
Optimalizálja alkalmazását az
új FactoryCast HMI aktív
webszerverrel.
Rögzítse rendszere változóit
az információs rendszer adatbázisaiban közvetlenül a
Telemecanique PLC-kbôl,
köztes interfész nélkül.
> Nincs licenc a „kliens” állomásokon és nincs szükség a
felhasználók képzésére
> Távoli elérés a
jogosultsággal rendelkezô
személyzet számára
> A HMI alkalmazásokat a
webtechnológia és a hagyományos SCADA
szoftver kombinációja
optimalizálhatja

E-mail
A PLC-k e-mailek –
meghatározott helyi vagy
távoli címekre – küldésével
adnak jelentést a változókról,
eseményekrôl és riasztásokról.
> Automatikus jelentés anélkül, hogy a HMI-t érinteni kellene
> A jogosult személyzet
gyors reakciója
> Az aktív, autonóm
FactoryCast HMI PLC modul
e-mailt küld függetlenül a
folyamat vezérlését végzô
processzortól

TCP Open opció
A Modicon Premium PLC-k
olyan nyitott rendszerek,
melyek képesek más
hálózatokkal két szinten,
kliens/szerver módban
közvetlenül TCP-n keresztül
kommunikálni: a PLC
programok funkcióblokk
könyvtáraival, vagy C
nyelvben, közvetlen
hozzáféréssel a TCP-hez.
> Adatcserék fejlesztésénék
lehetôsége az Etherneten
azon más gyártók
termékeihez vagy
szoftvereihez (MES, más
PLC-k, stb.), melyek nem
támogatják a Modbus TCP
protokollt

Modbus TCP
üzenetváltás
A Modbus – több mint 25 éve
létezô – ipari kommunikációs
szabvány most már egy
kliens/szerver módú
üzenetváltási rendszerrel is
rendelkezik az Ethernet
TCP/IP-n.
A Modbus TCP kapcsolatot
bármilyen gyártófüggô eszköz
nélkül fejlesztheti; anélkül,
hogy licencet kellene fizetnie,
és beállíthatja minden
terméken, mely szabványos
TCP/IP kommunikációval
rendelkezik.
> Jól ismert, egyszerû, olcsón
és könnyen megvalósítható
> Az egyetlen ipari protokoll,
melyet az internet szervezet
elismer (fix TCP port)
> A specifikációja ingyenesen
letölthetô az internetrôl:
www.modbus-ida.org
> Az üzenetek transparens
irányítása Modbus soros
kapcsolattal és a Modbus
Plus-szal
> Interfészmentes
kommunikáció intraneten
vagy interneten

I/O szkenner
Az I/O állapotok cseréjének
kezelése és optimalizálása
bármilyen Modbus TCP
termékkel, mely a távolban
helyezkedik el az Etherneten
(elosztott I/O, frekvenciaváltó,
más gyártók PLC-i, stb.) egy
Telemecanique PLC-rôl
egyszerû konfigurálással.
> Növeli a Modbus TCP
üzenetváltás kommunikációs
sebességét, és valós idejû
válaszokat biztosít
> Kompatibilis minden
Modbus TCP termékkel
> Egyszerû
paraméterbeállítás, nincs
szükség programozásra

Hozzáférés a Transparent Ready termékekhez egy SNMP hálózat menedzsment szoftvereszközön
keresztül.
> A hálózatkezelô eszközök szabad választása
> A hálózat és a termékek állapotának kijelzése
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Automatizálási rendszerek „Transparent Ready”
megoldásai minden szinten
Használja ki az Ethernet TCP/IP hálózat együttmûködésre képes, homogén megoldásait a
vállalatirányítási rendszerek szintjétôl közvetlenül a terepi eszközökig.

Közvetlen integráció a vállalatirányítási rendszerbe
> Az automatizálási rendszer termékeibe integrált
webszervereken megjelenô oldalak
> E-mail jelentések a PLC-krôl
> A PLC-adatok megosztása Windows OPC
formában az OFS szerver segítségével
> Modbus TCP üzenetek az adatcserékhez

> TCP Open opció a Premium PLC-ken a TCP-n
történô adatcserék kifejlesztéséhez
> Közvetlen hozzáférés az adatbázisokhoz a
PLC-kben lévô FactoryCast HMI aktív
webszerverrôl
> Jelszóval és a PLC-ben és/vagy szabványos
routerben történô IP cím szûréssel védett
hozzáférés

Az alkalmazás vezérlése és szinkronizálása
Az alkalmazást az Ethernet TCP/IP-n a következô
módokon vezérelheti és felügyelheti:
> Az automatizálási rendszer termékeibe integrált
webszervereken megjelenô oldalakon keresztül
> Grafikus megjelenítô terminálokkal az Etherneten
> A PLC-kkel kommunikáló felügyeleti
szoftverekkel, melyek a Windows OPC adatcsere
szabványt OFS szerverrel alkalmazzák

A PLC-ket a következôkkel szinkronizálhatja:
> PLC-k közötti adatcsere Modbus TCP
üzenetváltással
> Global Data valós idejû adatmegosztás
> TCP Open opció a Premium PLC-ken a TCP-n
történô adatcserék kifejlesztéséhez, más gyártók
alkalmazásaihoz

Ethernet TCP/IP a terepi szinthez lehetô legközelebb
> Modbus TCP kliens-szerver adatcsere az
üzenetváltásokhoz
> A Modbus TCP terepi termékek valós idejû
pásztázása a PLC I/O szkenner szolgáltatása révén
> Az energiaelosztási termékek integrációja

> Transparens gateway-ek a Modbus soros
kapcsolathoz és a Modbus Plus-hoz még nagyobb
terepi termék választékot kínálnak
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Transparent Ready összefoglaló
Terepi termékek, PLC-k és vezérlôk
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Emelt szintû Ethernet

FDR (termékcsere)

kommunikációs szolgáltatások

A MIB könyvtár használata egy SNMP eszközön keresztül

A
Nincs webszolgáltatás

B
Szabványos webszolgáltatások

C
D
Konfigurálható webszolgáltatások Aktív webszolgáltatások

Nincs

Termék megtekintése
Távoli szoftverfrissítés

Változószerkesztô
Távoli parancsok
Felhasználói oldalak
Szervizdiagnosztika

Premium TSX ETY 4103

Premium TSX ETY 110

Premium TSX P57 1634M

Quantum 140 NOE 17111

A szolgáltatások autonóm
végrehajtása
A felhasználó által definiált
állapotok diagnózisa

A hálózati paraméterek automatikus ellenôrzése

SNMP (hálózatmenedzsment)

Premium TSX P572623M/2634M
Premium TSX P57 2823M

Global Data

Premium TSX P57 3623M/3634M

Sávszélesség-menedzsment

Premium TSX P57 4823M

NTP (óraszinkronizálás)

Premium TSX P57 4634M/5634M

SMTP (E-mail jelentés)

Quantum 140 NOE 17101
Quantum 140 CPU 65150
Quantum 140 CPU 65160

20
Ethernet
kommunikációs
menedzsment
szolgáltatások

TSX Micro TSX ETZ 410

Modbus üzenetváltás
I/O-k közvetlen olvasása

TSX Micro TSX ETZ 510

Momentum I/O 170 ENT 11001

I/O Szkenner

Advantys STB NIP2212

FDR (termékcsere)
A hálózati paraméterek automatikus egyeztetése

SNMP (hálózatmenedzsment)
Termékdetektálás
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Szabványos Ethernet
kommunikációs szolgáltatások

Modbus üzenetváltás

Premium TSX ETY 110

Momentum M1E 171CCC980•0

Premium TSX ETY 110WS

Quantum 140 NWM 100 00

Atrium kártya-PLC TSX PCI 57204/454 M

Momentum M1E 171CCC960•0

Modbus hálózat EGX 400*

Premium TSX WMY 100

Twido TWD LCAE40DRF

Altivar 38/58 VW3A58310

Circuit Monitor kártya ECC21

Momentum I/O 170ENT11002

Modbus gateway EGX 200 MGEM

Adatszavak olvasása/írása

FDR (termékcsere)
Duplikált IP-cím ellenôrzés

Advantys OTB 1EODM9LP
Inductel XGKS1715503
* Sepam, Masterpact és PowerLogic készülékekhez

HMI (ember-gép kapcsolat)

Szoftver

Kábelezési rendszerek

Grafikus terminálok

iPC ipari PC-k

Fejlesztôszoftver

Vezérlô és felügyeleti

Hub

Switch

Transceiverek

Kábelek

Gateway-ek

Magelis XBT F 024610/034610

Modular iPC MPC•N0•N0•00N

FactoryCast HMI TLX CDFCH MIV1M

Vijeo Look VJL SMD BTP/MT

Sodrott érpár 499NEH1••

Optimális 499NES25100

499NTR100

490NTW/NTC 00

Modbus SL 174CEV30020

Magelis XBT G 2330/4330/
5030/6330

Compact iPC MPCKT5•NAA00•

Monitor Pro MP72

Optikai szál 499NOH1••

Sodrott érpár 499NES181/21100

490N0•05

Modbus Plus 174CEV20030/40

Smart iPC MPCST52NDJ00T

OFS TLXCD•OFS30M

Optikai szál 499NOS17100
Optikai szál 499NMS/NSS25101/02
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Transparent Ready
partner
A Collaborative Automation Partner Program az
együttmûködô technológiák megosztására
létrehozott program, mely a Schneider Electric
partnereinek, a Transparent Ready kínálatot
kiegészítô termékeit és szolgáltatásait foglalja
magában.
www.collaborative automation.com

Modbus IDA
A Modbus-IDA a termékfelhasználók és gyártók
független csoportja, mely a Modbus
kommunikációs protokoll és az elosztott
automatizálási architektúrák népszerûsítésén
fáradozik.
A Modbus-IDA szervezet egy független
laboratóriumban teszteli és ellenôrzi a Modbus
protokoll megfelelôségét. Ez a tanúsítvány
garantálja a protokoll megfelelô alkalmazását és
sikeres telepítését az Ön rendszerében.
www.Modbus-IDA.org

