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Az ANTARES-rendszer és a robbanásveszélyes tér
A rendszer – kialakításának köszönhetően – közvetlenül tele-
píthető robbanásveszélyes területeken, mint pl. a vegyiparban, 
a gyógyszeriparban, a petrolkémiában, valamint az olaj-és gáz-
iparban, ahol nagy valószínűséggel előfordulhatnak robbanás-
veszélyes gázok, gőzök vagy porok. A biztonságos üzemelés 
miatt nagy számban használnak ezeken a területeken különböző 
műszereket, érzékelőket (hőmérséklet, nyomás, áramlás stb.) és 
vezérlő, beavatkozó eszközöket (motorok, szelepek stb.), ame-
lyekkel irányítják a folyamatot, végzik a méréseket és végre-
hajtják a szabályozást. Az ANTARES-rendszer alkalmazása a 
legegyszerűbb megoldások egyike a terepi eszközökkel történő 
folyamatirányításkor, magas fokú biztonsági tényező elérését 
garantálja ezekben az ipari üzemekben.

Az ANTARES-rendszer tervezési szempontjai
Az ANTARES-rendszer tervezési szakaszában a fi gyelem közép-
pontjában célkitűzésként az eddigi legkisebb méretű ilyen célokra 
alkalmas rendszer kialakítása állt. Ezt a követelményt a fejlesztés 
során sikeresen megoldották. Az új fejlesztés elvárásai között sze-
repelt egy nagyon attraktív külső megjelenés létrehozása is.
 Az új és sikeres ANTARES-koncepció megfelel az új ipari 
készülékház-elvárásoknak, ami az Ex d, az Ex e, és az Ex i vé-
delmi módok és egy speciálisan kifejlesztett „plug-and-socket” 
technológia kombinációja egy nagyon kis helyet igénylő terü-
leten. A speciális fejlesztésnek köszönhetően nincs szükség a 
terepi installációhoz a drága, robbanásbiztos tokozatra (Ex e), 
hanem a felhasználó költségeit csökkentve elegendő a normál 
ipari kivitelű tokozat alkalmazása is.

Alkalmazástechnikai szempontok
A felhasználó az ANTARES-
rendszerrel minimalizálni tudja 
az installáció költségeit. A normál 
szerelősínre pattintható kivitel és a 
„hot swapped” funkció segítségével 
– aminek köszönhetően a modulok 
feszültség alatt, üzemelés közben is 
könnyen cserélhetőek – a standard 
buszrendszerek közvetlenül csatla-
koztathatóak a műszerezéshez bár-
miféle robbanásbiztos leválasztó 
vagy illesztő egység nélkül.
 A rendszer előnyei közé tarto-
zik még magas szintű multifunkcio-
nali tása. Különböző buszrendszerek 

(PROFIBUS-DP, Profi Net, EtherNet IP, Modbus TPC) csatla-
kozhatnak bármely irányító- vagy vezérlőegységhez, és először 
használhatók az ipari Profi Net és EtherNet IP előnyei robba-
násveszélyes térben. A tápegység modul 100 W teljesítménnyel 
32 db I/O-modul összekötését teszi lehetővé az input/output ele-
mek nagyszámú variációjának érdekében.

Típusválaszték
Pillanatnyilag nyolc különböző I/O-modul áll rendelkezésre:

8 digital In NAMUR (ebből 2 input számlálóként • 
paraméterezhető),
16 digital In NAMUR,• 
8 digital Out,• 
8 analog In,• 
8 analog In HART,• 
4 analog In/Out opcionális paraméter beállítással,• 
4 analog In/Out HART opcionális paraméter beállítással,• 
4 hőmérséklet bemenet.• 

A modulok kis mérete a helytakarékos szerelést támogatja. A 
belső busz összekötő rendszer egyszerű és gyors csatlakoztatást 
tesz lehetővé a modulok között. Minden I/O-modul Ex i véde-
lemmel rendelkezik. Ez lehetőséget ad Zóna 0 és Zóna 20 érzé-
kelők és beavatkozó szervek csatlakoztatására is. A modulokon 
lévő gyorscsatlakozók lehetővé teszik a bejövő jelek egyszerű 
csatlakoztatását A helyi ellenőrzési lehetőség megtartása érde-
kében a kezelő számára ledek jelzik minden I/O-csatorna állapo-
tát. További kiterjesztő modulelemek segítségével az egységek 
bármely szerelősínre is felszerelhetőek.
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Innovatív fejlesztés robbanásveszélyes 
területekre
ANTARES – a BARTEC új Remote I/O rendszere

ANTARES – a BARTEC cég által kifejlesztett új Remote I/O-rendszer – a digitális és analóg adatátvitel számára egy 
kompakt, decentralizált és többszörözhető bemeneti-kimeneti egység. Teljesen integrált digitális kapcsolatot tesz 
lehetővé a terepi eszközök és a vezérlőrendszerek között robbanásveszélyes minősítésű ipari üzemekben.
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Az ANTARES-rendszer felépítése
A rendszer fő modulegysége az RCU (Rail-Control-Unit), 
amely tartalmazza a CPU-t, a terepibusz interfészt és egy in-
tegrált tápegységet. Ez utóbbit Ex d védelemmel látták el, és 
egyszerűen csatlakoztatható a főmodulhoz. Az újszerű csatla-
kozási technológia teremti meg a biztonságos összeköttetést. 
Az RCU-t egy tervezőszoftver segítségével lehet konfi gurálni 
USB-interfészen keresztül. Egy SD-memóriakártyán tárolód-
nak a konfi gurációs adatok. Különböző feszültségszintű ver-
ziók állnak rendelkezésre a DC 24 V vagy az AC 80 … 250 V 
határok között. A rendszer redundáns változata két darab, 
csak egyetlen jumperrel összekötött, független RCU-egységet 
tartalmaz – ami két különálló CPU-t, tápegységet és buszin-
terfészt jelent – így nincs egyetlen elemben sem közös kap-
csolat. Mindez a nagyon magas fokú rendelkezésre állás ér-
dekében történt.
 A kutatás és fejlesztés speciális ismereteket igényelt a 
gyújtószikramentes, elektromos védelmi megoldások területén, 
amit a BARTEC a nagy szaktudással és mérési megoldásokkal 
rendelkező PTB minősítő intézettel együttműködve közösen 
oldott meg. Ez a rendszer Zóna 1, 2 és Zóna 21, 22 robbanás-
veszélyes területeken használható ATEX minősítéssel, valamint 
rendelkezik IECEx bizonyítvánnyal is.

ANTARES tervezői szoftver
Az ANTARES tervezői szoftver is egyike a BARTEC saját 
fejlesztéseinek. Egy komplett projekt tervezése egyéni elkép-
zelések alapján már néhány egérkattintással megoldható. A 
felhasználó a valós konfi gurált rendszerét láthatja a képer-
nyőn méretarányos grafi kákkal. A tervezési folyamat közben 

a program fi gyel bizonyos határértékeket – mint pl. a tápellá-
tás, a helyigény, a maximális adathosszúság a PROFIBUS-on 
stb. – és fi gyelmeztet a rossz konfi gurálás elkerülése érde-
kében. További kényelmi funkciók (pl. anyaglista generálás 
vagy automatikus ajánlatkérés e-mailen stb.) szintén rendel-
kezésre állnak.
 A szoftver rendelkezik egy olyan funkcióval, amely a meg-
adott input/output elemek számának ismeretében – a szükséges 
tartalékok fi gyelembevételével – megadja a költségek szem-
pontjából leghatékonyabb rendszert. 

Az ANTARES rendszer előnyei – összefoglalva
Profi Net és EtherNet IP robbanásveszélyes térben• 
Nem szükséges • Ex e tokozat; egyszerű ipari tokozat elegendő 
Nincs szükség külső leválasztó- vagy illesztőegységre• 
Ugyanaz a busztopológia • Ex térben, mint normál terekben
Az integrált Ethernet switch lehetővé teszi a buszvonalak be-• 
üzemelését
Nagy kapacitású tápegység akár 32 modul számára • 
Valós redundáns rendszer • 
Modern tervezés, innovatív design• 
Tervezőszoftver, könnyen kezelhető felhasználói interfésszel• 

BARTEC Hungary Kft.
1117 Budapest

Budafoki út 187-189.
Tel.: (+36 1) 204-0864
Fax: (+36 1) 204-0917

E-mail: info@bartec.hu
www.bartec.hu

R O B B A N Á S B I Z T O N S Á G

ANTARES – a BARTEC
új Remote I/O rendszere

BARTEC Hungary Kft. • 1117 Budapest Budafoki u. 187-189. 
Tel. 1-204-0864 Fax 1-204-0917 • www.bartec.hu

BA
RT

EC
 


