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Společnost TURCK, výrobce a doda-
vatel systémů a komponent pro průmys-
lovou automatizaci, nabízí velmi širokou 
paletu výrobků pro použití v automatiza-
ci procesní výroby. „Trumfem“ mezi tě-
mito systémy je excom®, systém vzdále-
ných vstupů a výstupů (I/O) pro sběrni-
ci Profibus-DP Ex-i, vyvinutý pro přímou 
instalaci v prostředí s nebezpečím výbu-
chu, a to v zónách 1 a 2 (obr. 1). Základ-
ní deska MT18 umožňuje připojit až šest-
náct I/O karet pro celkem 128 digitálních 
nebo 64 analogových signálů. Připojeny 
mohou být všechny typy signálů, včetně 
HART. Unikátní je možnost využít redun-
danci napájení a komunikace. Systém byl 
nedávno rozšířen o variantu pro základní 
prostředí, přičemž všechny tři varianty lze 
mezi sebou kombinovat.

Systém je tedy možné instalovat v zóně 1, 
v zóně 2 i v základním prostředí (obr. 2). Ve 
všech případech lze k systému připojit sig-
nály ze zón 0 až 2. K systému pro základní 
prostředí je možné připojovat i běžné signá-
ly, využívané v zařízeních mimo prostředí 

Systém vzdálených vstupů a výstupů pro přímou 
instalaci v prostředí s nebezpečím výbuchu

s nebezpečím výbuchu. Zachována zůstává 
také možnost využívat redundanci napáje-
ní a komunikace, ovladače FDT/DTM, ko-
munikaci HART over Profibus a další funk-
ce a vlastnosti známé z původního systé-
mu excom.

Pro instalaci v zóně 1 jsou k dispozici 
certifikované rozváděče s již namontova-

nou základní deskou. Do zóny 2 jsou urče-
ny nové základní desky MT16-3G a MT24-
-3G pro šestnáct, resp. 24 I/O karet. Nové 
jsou také napájecí moduly PSM24-3G, kte-
ré mají, díky mírnějším požadavkům zóny 2, 
tvar a velikost běžných karet systému ex-
com. Základní deska, určená pro šestnáct 
I/O karet, je díky novým napájecím modu-
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Obr. 1. Architektura systému excom

Obr. 2. Konfigurace systému excom
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lům výrazně kratší než základní deska MT16 
pro instalaci do zóny 1. Komunikační mo-
duly lze použít buď původní, jiskrově bez-
pečné (ve spojení s bariérami SC12Ex nebo 
OC11Ex pro Profibus-DP Exi), nebo nové, 
které umožňují přímé připojení na Profibus-
-DP (bez použití bariéry).

Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vás pozvat k návštěvě stánku společnosti Hans Turck GmbH & Co. KG 
na světovém veletrhu chemie, farmacie a procesní automatizace ACHEMA 2015, který 
se koná ve dnech 15. - 19. června 2015 ve Frankfurtu nad Mohanem.

Stánek naleznete v hale 11.1, stánek č. C26.

Pro instalaci do základního prostředí jsou ur-
čeny základní desky MT16-N a MT24-N pro šet-
náct nebo 24 I/O karet. Pro tyto desky jsou k dis-
pozici napájecí moduly PSM-N a komunikační 
moduly GDP-NI. Sortiment I/O karet byl rozší-
řen o signály používané v základním prostředí, 
např. vstupy PNP 24 V DC, reléové výstupy apod.

Redundance systému umožňuje bezpečný 
provoz v přísných podmínkách automatizace 
procesní výroby nebo v energetice. Komuni-
kaci mezi PLC a jednotkou systému excom 
zajišťuje Profibus-DP s možností přenosu sig-
nálů HART.

Jan David, Turck
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y  Veletrh Achema začne již 
za pár dní

V německém Frankfurtu nad Mohanem 
začne již za pár dní největší evropská pře-
hlídka techniky pro procesní výrobu: che-
mický průmysl, potravinářství, farmaceu-
tický průmysl, biotechnologie a další obory 
s převahou kontinuálních nebo dávkových 
procesů. Ve dnech 15. až 19. června 2015 
zde budou moci odborní návštěvníci najít 
expozice všech firem, které v oboru něco 
znamenají, včetně firem z oborů měřicí, ří-
dicí a automatizační techniky.

To, jaká budou hlavní témata letošního 
veletrhu, naznačila tisková konference, kte-
rá se konala 6. května ve Frankfurtu. Pat-
ří mezi ně:

– automatizace procesní výroby (o význa-
mu automatizace v nomenklatuře veletrhu 
svědčí již i to, že jí byly věnovány hned dvě 
přednášky v samotném úvodu tiskové kon-
ference; hovořili o ní H.-G. Kumpfmüller 
z asociace ZVEI a E. Veit z firmy Festo),

– produktovody a distribuce tekutých mé-
dií v době průmyslového internetu věcí  
(Ch. Emde, KSB),

– bioekonomika – trendy v oblasti využití 
biotechnologií (R. Kindervater, BIOPRO),

– analytická a laboratorní technika (M. Ku-
chejda, Spectaris),

– projektování závodů procesní výroby 
a inženýrské služby pro procesní výrobu  
(J. Nowicki, Linde Engineering),

– farmaceutická výroba (C. Treitel, Bosch 
Packaging),

– vodní hospodářství v průmyslu a zpraco-
vání odpadních vod (G. Sawage, Enviro-
Chemie),

– moderní chemický průmysl (R. Diercks, 
BASF SE),

– inovace v oblasti biotechnologií (T. Musiol, 
Eppendorf).
Jste-li odborníci v oblasti procesní výroby 

a uvedená témata vás zaujala, jistě vás návště-
va veletrhu Achema nezklame. V časopise Au-
toma jste se o něm mohli dočíst již v letošním 
únorovém vydání (str. 51). Aktuální informa-
ce najdete na webové stránce www.achema.de 
(včetně možnosti získat příspěvek na hromad-
né výpravy studentů); pozvánky jednotlivých 
vystavovatelů z oboru automatizace procesní 
výroby budou před veletrhem k dispozici také 
na www.automa.cz. (Bk)


