INBLOX ®
Intelligente Modulaire Diagnose-Repeater

Wij brengen structuur
in uw netwerk

De intelligente repeater
Intelligente Modulaire Diagnose-Repeater
De INBLOX ® productserie is een intelligente modulaire automatiseringsunit die de repeater-functie combineert
met een permanente PROFIBUS-analyse. Maximaal 25 galvanisch gescheiden bus-segmenten kunnen
samengevoegd worden door deze modules te combineren. Bovendien is de repeater- functionaliteit voor ieder
segment uitgebreid met een diagnosefunctie. Afhankelijk van de gekozen modules is een analyse van het
telegramverkeer en de signaalkwaliteiten, maar ook een digitale opname van het oscilloscoopbeeld mogelijk.
Bepalende triggers zoals fouttelegrammen, herhaaltelegrammen en herstart van deelnemers of afwijkingen van
de spanningsvorm geven een foutalarm voordat de installatie in storing gaat. Met behulp van het intelligente
kopstation kunnen deze waarden worden ingesteld via een web-interface en worden deze ook weergegeven in
een matrixvorm of gebruikt voor remote- onderhoud via Ethernet.

Panoramisch uitzicht

INBLOX geeft een panoramisch uitzicht!
Kleine segmenten maken het BUS-systeem overzichtelijk;
de diagnose-functies maken de kwaliteit zichtbaar.
®

Flexibele mogelijkheden

Afhankelijk van de eisen die aan de mogelijkheden van diagnose en de
verschillende segmenten gesteld worden, kunnen alle modules
worden gecombineerd in verschillende variaties.

Herken het gevaar !
Door permanente monitoring en bepaling van het
telegramverkeer is "alarm voor stilstand" mogelijk.
Onderhoud wordt planbaar en levert tijdswinst op!

» Verrassende aanpasbaar «
Meester van veelzijdigheid
De kameleon is aangepast om te
leven in bomen en struiken en is
bekend om zijn vermogen in kleur
te veranderen. De kameleon past
zich niet alleen aan aan zijn
omgeving, maar communiceert en
drukt zijn emoties uit door middel
van kleur. Met zijn uitpuilende en
onafhankelijke van elkaar bewegende ogen heeft de kameleon een
panoramisch uitzicht van 360
graden en houdt zo zijn vijanden in
het oog.

Met de DP Basic Repeater met geïntegreerde LED-Statusdiagnose kunnen direct 5 segmenten in sterstructuur
geïmplementeerd worden. Door maximaal 5 extra Diag Rep
uitbreidings-modules bij te plaatsen kunnen in totaal 25
segmenten gerealiseerd worden in een netwerk.

Meester van veelzijdigheid
Bediening van het web-scherm
Overdrachtskwaliteit
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Fysieke evaluatie
De evaluatie van de signaalvorm bepaalt de kwaliteit van het
telegramverkeer per busdeelnemer en deze wordt weergegeven in een staaf-diagram. De vastgestelde ondergrens is
2500 en de gemeten waarden mogen hier niet onder komen.
Iedere staaf is het resultaat van van de flankensteilheid, de
verschilspanning en overgangsresponsie van iedere deelnemer. Met de geïntegreerde oscilloscoopfunctie kunnen
EMC storingen, signaalvervormingen en reflecties van ieder
apparaat gedetecteerd worden.

8

9

Logische evaluatie
De analyse van het telegramverkeer geeft uitsluitsel over het
aantal en de aard van deelnemerspecifieke telegramfouten.
Bovendien kunnen speciale gebeurtenissen getriggerd
worden om sporadisch optredende fouten te lokaliseren en
te analyseren. Diagnosetelegrammen worden in duidelijte
taal weergegeven en vergemakkelijken de evaluatie.
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Netwerktopologie

Voordelen van een Multi-Repeater
 Eenvoudige uitbreiding of verwijderen van segmenten tijdens bedrijf
 Geen 1 Meter-problemen bij de cascadering van standard repeaters
 Fouten beïnvloeden alleen kleine onderdelen van het netwerk

 Maakt steekleidingen mogelijk in PROFIBUS
 Isoleert gevoelige of problematische delen

Het netwerk wordt overzichtelijk!

Modulaire bouwstenen
Module-combinaties

Door het kopstation uit te breiden kan het alarmbeheer naar wens worden geconfigureerd.
Bijvoorbeeld een eenvoudige LED-display, een potentiaalvrij contact, via E-Mail, of naar een
centrale web browser bij de onderhoudsdienst.
De beschreven combinatiemogelijkheden zijn onderverdeeld in Basic-Line, Premium-Line en
Comfort-Line. Alle modules kunnen naar wens met elkaar gecombineerd worden om onvoorzien
onderhoud aan profibusinstallaties te voorkomen.

Kopstation
Basic Repeater

E-Kopstation
Webserverfunctie

Uitbreiding
DP Diag
Repeater

• 1x DP IN - Sub-D
• Geïntegreerde Webserver • 4x DP UIT - klemmenstrook
• 4x DP UIT - klemmenstrook • Netwerkoverzicht (matrix) • Diagnosemelding per
kanaal met LED's
• Max. 25 segmenten
• Alarmlijst
• Max. 5 diagnose modules
• Diagnosemelding per
• Snapshots
segment met LED's
per kopstation
• Netwerkprotocol
• Busstatusmelding met LED's • SNMP-Afvragen Diagnose®
Software PROmanage
• Voedingsspanning 24V
• Diagnose-LED
• Max. 20 Segmenten
• Voedingsspanning 24V
• Ethernet-Aansluiting

Uitbreiding
DP Diag+
Repeater

• 1x DP UIT - Sub-D
• Logische en fysieke
analyse
• Kwaliteitswaarde met
staafdiagrammen
• Oscilloscoopfunctie bepaling van de bit-vorm

Alarmmodule
Signaal

• 4x potentiaalvrije contacten
• Alarmering per uitbreidingsmodule (verzamelmelding)
• Statusindicatie met LED's
• 4x IN confirmatie

Netwerkkwaliteit

Met behulp van de uitbreidingsmodule DP Diag + Rep wordt naast de logische diagnose ook
een fysieke analyse van de bitvorm uitgevoerd. Deze waardebepaling volgt uit de steilheid van
de flanken, de hoogte van de verschilspanning en de overgangsresponsie. Het resultaat
wordt als staafdiagram centraal op een web-interface weergegeven.
Met deze continue afleesbare kwaliteitswaarde is netwerkkwaliteit continue gewaarborgd!

Bestelinformatie

Art.-Nr.

DP Basic Repeater - met LED diagnose

124060007

Ethernet Kopstation - met web server functionaliteit

124060000

DP Diag Rep - logical telegram monitoring met E-Kop

124060009

DP Diag + Rep - fysiek en logisch netwerkmanagement met E-kop

124060010

Alarmmodule - alarm via schakelcontact

124060006
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Alarmering

Prokorment

Waterloop 3
NL-2614 XC Delft

Telefoon: +31 15 2121310
E-Mail: info@prokorment.nl
Internet: www.prokorment.nl
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Modulaire Repeater BASIC
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