CX-Profibus

Smart tilkobling til “intelligente” Profibus-enheter
Profibus konfigurasjonsprogramvare er basert på åpen FDT/DTM*-teknologi for enkel
konfigurering, testing, drift og vedlikehold av smarte feltenheter.

Advanced Industrial Automation

Omron er klar over at mange avanserte maskiner krever spesialiserte

Én programvareserie

og ofte komplekse enheter fra ulike produsenter for å oppnå ønsket

CX-Profibus er integrert i Omrons serie med CX-programvare.

funksjonalitet. Tidligere løsninger krevde bruk av spesifikk tredje-

Denne programvareserien benytter en felles kommunikasjonsplatt-

partsprogramvare for konfigurasjon, drift og vedlikehold av disse

form, CX-Server, for programmering, konfigurering og overvåking

enhetene, selv når de var installert og fungerte på samme Profibus-

av en komplett maskin fra ett punkt. Dette ene punktet kan være

nettverk. Med CX-Profibus kan all denne avanserte funksjonaliteten

en lokal seriell eller nettverksforbindelse, men det kan også være

inkluderes i Profibus-konfigurasjonsprogramvaren ved hjelp av åpen

en trådløs Bluetooth-forbindelse eller en modemforbindelse.

FDT/DTM*-teknologi. Ved hjelp av denne teknologien kan produsenter
av kontrollsystemer gi kundene en optimert visning av alle funksjoner
og data.

* Field Device Tool and Device Type Manager.

Mer om FDT/DTM

Støtte for både GSD-filer og DTM

FDT/DTM gir en standard for grensesnitt mellom

Mesteparten av de nåværende Profibus-DP-slaveen-

et teknisk verktøy som Omrons CX-Profibus og pro-

hetene leveres med GSD-fil. Omrons CX-Profibus

gramvarekomponenter som støtter feltenheten.

bruker DTM til konfigurasjon og diagnostikk. For å

Kjernen i konseptet er DTM-en, en programvarekom-

kunne konfigurere enheter som ikke leveres med

ponent som kan brukes i alle programvareverktøy

DTM ennå, har Omron utviklet en generisk slave-

som støtter FDT-grensesnittet. DTM-en er konfigura-

DTM. Den generiske slave-DTM-en leser den eksiste-

sjons- og styringskomponenten for en feltenhet.

rende GSD-filen og konverterer den til en DTM som

Den inneholder all konfigurasjonsinformasjon, diag-

støttes i CX-Profibus. Denne DTM-en gir da et bruker-

nostikk og vedlikeholdsinformasjon samt grafiske

grensesnitt for å vise informasjonen fra enheten

brukerdialoger for den bestemte enheten, og kan

som definert i GSD-filen. I tillegg gir denne DTM-en

meget lett lastes inn i Omrons CX-Profibus.

et diagnosegrensesnitt til brukeren.
Dermed kan du beskytte dine tidligere Profibusinvesteringer samtidig som du utnytter den
nyeste teknologien!
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