CPX terminali/CPI sistemi
Mükemmel ağ için elektrikli modüller

Mükemmel bir iletișim cihazı
Yenilikler
• Modüler ve esnek IP65 PLC
I/O
• Merkezi olmayan ve ağa
bağlı zeka
• Proses güvenilirliğinde ve
endüstriyel güvenlikte
büyük bir artıș
• Kurulum maliyetlerini
azaltır, verimliliği artırır
• Yeni uygulamalar için maksimum fonksiyon entegrasyonu

İletișime açık,

CPX – elektrikli modüller için ideal platform. Bir valf adası partneri
veya PLC I/O olarak mükemmel: elektrikli, açık ve direkt.
CPX ve CPI sistemi ile pnömatik ve elektrikli kontrol zincirlerini her
türlü otomasyon konseptine ve șirkete özgü standartlara kolay, hızlı,
esnek ve sorunsuz bir șekilde entegre edebilirsiniz.
CPX – așağıdaki uygulamalar
için bağımsız I/O platformunuz:
• Sınırsız olasılıklar
• Benzersiz modül ve uygulama
çeșitliliği
CPX – daha ekonomik ve kullanıșlı așağıdakiler gibi
fonksiyon entegrasyonuyla
gelen güvenilirlik:
• Front-end kontrol
• Çeșitli ölçeklenebilir kurulum
konseptleri
• Kapsamlı diyagnostik ve
durum izleme
• Motion kontrolü
• Ölçme ve kontrol

çelik kadar güçlü ve

CPX – așağıdakiler sayesinde
mükemmel ağ olușturmada
son nokta:
• Fieldbus/Ethernet üzerinden
evrensel iletișim
• Pnömatik platform (valf
adaları) seçenekleri
• Merkezden uzak CPI kurulum
sistemi
Birlikte verilen öğeler:
Güçlü, bağımsız bir ortaktan
dünyanın her köșesine ulașan
birinci sınıf tavsiyeler ve
destek.

tamamen modüler

www.festo.com

Bağımsız platformunuzun temeli

CPX: PLC I/O esnekliğinde pazar lideri

Fonksiyon entegrasyonu geleceğin yöntemi haline gelirken,
valf adaları 21. yüzyılın
otomasyon platformu olmaya
bașladı.
İște bu nedenle tüm gereksinimleri maksimum modülerlikle
karșılayan bir elektrik platformuna ihtiyaç duyulmaktadır.
PLC I/O için CPX.

İletișim ve kontrol konseptleri

• Oransal kontrol sistemleri
için basınç regülatörleri
• Servopnömatik pozisyonlama
sistemleri
• Elektrik motorları ve eksenler
İstediğiniz pozitif sonuçlar
• %60'a varan oranda kanıtlanabilir verimlilik artıșı
• Sistem maliyetlerinde
%20'ye varan azalma
• %30'a varan oranda çevrim
süresi optimizasyonu
• Akıș hızı/hava tüketiminde
%50'ye varan oranda azalma
• Maksimum proses güvenilirliği
• Kapsamlı diyagnostik
Sayfa12 –13.

Tek platformlu çözümler
• Standart dijital ve analog
görevler
• Yoğun I/O görevleri
• Sıcaklık, yer değiștirme
ve basınç ölçümü
• Elektriksel ve pnömatik
güvenlik
fonksiyonları
• Diyagnostik ve durum izleme
• Pilot veya proses valfleri
• Silindirler, tutucular ve vakum
için valfler

Evrensel iletișim için mükemmel ağ olușturma
CPX'in en önemli özelliği her
türlü kurulum, iletișim ve kontrol konseptlerine açık olmasıdır.
• Yönetim ve ișletim seviyesinden aktüatör/sensör ya da
saha seviyesine kadar tek bir
platform üzerinde standartlaștırılmıș iletișim.
• Șirkete özel olsa bile tüm
otomasyon konseptlerine pnömatik ve elektriksel kontrol
zincirlerinin entegre edilmesi
• Tüm fieldbus protokollerine
ve Ethernet'e açık

Modbus TCP

Karșınızda, PLC I/O olarak kullanılan CPX.

Güç kaynağı konsepti ve bölgeler

Güvenli ve güvenilir makine
ișletimi için güç kaynağı konsepti
• Yüksek IP korumasıyla doğrudan makineye montaj esnekliği
• 8 adete kadar gerilim bölgesi
• Vidalı bağlantı seçeneği:
M18, 7/8” veya AIDA bas-çek
tipi
• Sistemin tamamı için harici
güç kaynağı

El terminali

Çıkıșlar için ek gerilim bölgeleri
• Ayrı ayrı kapatılabilen gerilim
bölgeleri sayesinde daha fazla
güvenlik
• Ek güç kaynağı ve çıkıșların
galvanik izolasyonu
• Yerleșik hata kurtarma
fonksiyonu
• Profisafe uyumlu valf adası

Teknoloji modülü

Fieldbus nodu

24 V
- Valfler
Otomatik
topraklama

24 V
- Valfler
- Gerilimalanları

Topraklama bileșenli uç plakası

24 V
- Çıkıșlar
24 V
- Valfler
- Çıkıșlar

24 V
- Electronikler
- Sensörler
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Front-end kontrol: elektriksel
kontrol seçenekleri
• Fieldbus/ Ethernet üzerinde
PLC I/O
• Bağımsız ișletim (IP65/67
bağımsız kontrol)
• Fieldbus uzak bağımlı birimi
• IT teknolojisinin kullanımını
da içeren Ethernet uzak slave
birimi
• Sinyal ön ișleme
• Elektrikli ve servo-pnömatik
motorlar için motion kontrolü

Yerleșik ön ișleme özelliği
sayesinde hızlı veri aktarımı ve
gerçek zamanlı olanaklar.
Sayfa 10 –11
Entegre IT – Para tasarrufu
yapmanızı sağlarken, ana sistemlere sorunsuzca entegre
edilebilir
• TCP/IP
• Veri aktarımı
• Uzaktan bakım, uzaktan

I/O modülü

diyagnostik
• FDT/DTM
• Web sunucusu, OPC
sunucusu
• Yerleșik ana sayfa üzerinden
web'den izleme
• SMS kısa mesaj ve e-posta
alarm fonksiyonu
• Bilgisayarlar için USB adaptörlü bakım aracı

Entegre diyagnostik konsepti,
plansız çalıșmama sürelerinde
%35'e varan azalma sağlıyor
Sayfa 12 –13

Fieldbus/Ethernet

Pneumatic interface e.g.
valve terminals MPA or VTSA

Entegre otomasyon platformu
Motion kontrollü CPX

Ara bağlantı bloğu

Teknoloji modülü
Elektronik modülü

Seçilebilir ve
ölçeklendirilebilir:
pnömatik kurulum konseptleri
• Merkezi kurulum
• CPI ile merkezden uzak kurulum
• Fieldbus Direct ve/veya CPI
özellikli kaynak yönü fonksiyonları için merkezden uzak
kurulum
• Karma kurulum
Pages 8 – 9 and 20 –21

İnanılmaz çeșitte I/O modülleri
• Sınırsız adaptasyon seçenekleri
• PLC I/O olarak kullanım
• 10 I/O modülüne kadar
genișletme
• Yerel 144 girișe kadar, merkezden uzakta 512 adete kadar
• Binlerce I/O olarak sistem
genișletme
• Yazılımlı parametre olușturmayla yapılan esnek adaptasyon
stok gereksinimlerini azaltır
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Bağlantı bloğu

Maksimum modülerlik ve
esneklik
•IP20/IP65/IP67 özellikli
sürümlerle 10 alternatif
bağlantı hızlı ve kolay kurulum; șirkete özel standartlarla
uyumluluk
• M8/M12/D-alt/hızlı bağlantı
aksesuarları
• Her türlü M8/M12 bağlantı
kablosu için modüler sistem
• Ağır iște kullanım için
dayanıklı ve güvenilir

• Plastik veya metal vida seçimi
• Doğrudan makineye montaj
ve makine konseptine
adaptasyon için mükemmel
Kablo kitleri
• 0,1…25 m arası kablo
uzunlukları
• M8 ve M12 bağlantılı tüm
cihazlara uygun
Kablo tipleri: standart;
hareketli kablo kanallarında
kullanıma uygun; robotik
kabloları
3

Kontrolden operatör paneline kadar bağımsız platform

Operatör panelleri

Kompakt görüntü sistemi

Sensörler

Basınç ve
akıș sensörü

I/O modülleri, dijital/analog, merkezi

Bus bağlantısı

Dijital I/O modülleri ve valf adaları,
merkezi olmayan

CPX EEC
Yerleșik Kontrol
CANopenmaster
CoDeSys IEC61131-3

CoDeSys, CPX web izleme, bakım aracı, FDT/DTM,OPC sunucusu

4

Electrical terminal CPX/Installation system CPI – Subject to change – 2009/10

Aktüatörler

Valf adaları

Valfler ve motorlar
Açık/ kapalı devre kontrol

Elektrik ve servopnömatik pozisyonlama

Modüler I/O modülleri, dijital/analog
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Çok çeșitli uygulamalar için bağımsız platform

One terminal complete with remote I/O – many modules

Maksimum bağlantı olanağı
elde etmenin tek yoludur ve
otomasyonun geleceği için hayati önem tașır. CPX elektriksel
modüller bu nedenle modüler
çeșitliliğe sahiptir. Așağıdaki
tabloda modül modül elde
edilebilecek olanaklar listelenmiștir.

CPX'in pnömatik ve elektrik
mühendisliği için sunduğu
potansiyeli kendiniz görün.

Teknik özellikler
Elektrik
Güç kaynağı
- Elektronik aksam ve sensörler
- Aktüatörler ve valfler
Güç kaynağı
bağlantısı
Akım tüketimi

24 V, max. 16 A
24 V, max. 16 A
M18: 4 pinli, 7/8”: 4- ve 5-pinli
AIDA bas-çek tipi
Sistem konfigürasyonuna bağlı

Dijital I/O modülleri
CPX-16DE
CPX-16DE-D
CPX-8DE
CPX-4DE
CPX-4DA
CPX-8DE-8DA
CPX-8DE-D
CPX-8NDE
CPX-8DA
CPX-8DA-H
Analog I/O modülleri
CPX-2AE
CPX-2AA
CPX-4AE-I
CPX-4AE-TC

Mekanik
Izgara boyutu
Modül boyutları
(W x L x H)
Bağlantı teknolojisi

Çevre
EN 60529'a göre
koruma sınıfı
PWIS sınıflandırması

50 mm
50 x 107 x 50 mm
ara bağlantı modülü dahil
10 bağlantı teknolojisi / IP20 ve
IP65/67 koruma seçeneği

CPX-4AE-T

IP20/IP65/IP67
kullanılan teknolojiye bağlı olarak
PWIS- içermez

Teknoloji modülleri
CPX-CMXX

CPX-4AE-P

CPX-CM-HPP
Modül tipleri:
Bus nodları CPX-FB6
CPX-FB11
CPX-FB13
CPX-FB14
CPX-FB23
CPX-FB32
CPX-FB33
CPX-FB34
CPX-FB34
CPX-FB38
CPX-FEC [T05]
CPX-FEC [T03]
CPX-CEC

CPX-CEC-C1

CPX-SF34
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Interbus
DeviceNet
Profibus-DP
CANopen
CC-Link
Ethernet/IP
Profinet (2xM12)
Profinet (2xRJ45, CU)
Profinet (2xSCRJ, FO)
EtherCat (2xM12)
Ethernet: Modbus TCP
Festo FST operatör paneli kontrolörü
Ethernet: Modbus TCP, EasyIP
Seri arayüzlü CoDeSys Operatör panel
kontrolörü, Ethernet: Modbus TCP
sunucusu, Easy IP
CoDeSys Operatör Panel kontrolörü
ile CANopen Master, Ethernet Modbus
TCP sunucusu, Easy IP
Profinet içeren PC Worx kontrolörü;
Phoenix Contact otomasyon ortamları
için

CPX-CMPX
CPX-CMAX
CPX-CMIX-M1-1
CPX CPI

Pnömatik arayüz
VMPA-FB-EPL
VMPA-EPL
VNIA99-ZW-ADC-PI
CPX-GP-CPA-10
CPX-GP-CPA-14
CPX-GP-03-4.0

16 giriș (PNP)
16 giriș (PNP) + kanal diyagnostiği
8 giriș (PNP)
4 giriș (PNP)
4 çıkıș (PNP/1 A)
8 giriș (PNP) plus
8 çıkıș (PNP/0.5 A)
8 giriș (PNP) + kanal diyagnostiği
8 giriș (NPN)
8 çıkıș (PNP/0.5 A)
8 yüksek akımlı çıkıș (PNP/2.0 A)

2 giriș (0/4 ... 20 mA, 0...10 V)
2 çıkıș (0/4 ... 20 mA, 0...10 V)
4 giriș (sinyal algılama/
0/4 ... 20 mA)
4 giriș (ısıl çift sıcaklık ölçümü/-270 °C
-1820 °C arası)
4 giriș (RTD sıcaklık ölçümü/-200 °C 850 °Carası)
Entegre sensör modülü olarak 4 giriș,
4 mutlak basınç/2 diferansiyel basınç,
ilgili sürümler: 1...10 ve -1…+1 bar

Elektrikli çok eksenli kontrolör,
aynı anda 8 eksene kadar
Fieldbus ağ geçidi, eșzamanlı
olmadan 2x4 eksene kadar
Smart Soft Stop elektronik son pozisyon
kontrolörü, 8 adete kadar pnö. cihaz
Servo-pnömatik pozisyon kontrolörü,
8 adete kadar pnömatik cihaz
Silindir yer değiștirme enkoderi
için ölçüm modülü
512 (4x128) adete kadar I/O içeren
merkezden uzak kurulum için arayüz

Maks. 128 bobin içeren MPA
Maks. 32 bobin içeren MPA-L
Maks. 32 bobin içeren VTSA
Maks. 22 bobin içeren CPA10
Maks. 22 bobin içeren CPA14
Maks. 26 bobin içeren Midi/Maxi

Önde gelen kontrol sistemlerine optimum entegrasyon sağlayan CPX terminali (örn,
Siemens S7
Allen Bradley, Beck IPC, Mitsubishi, Rockwell Automation)
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Fabrika ve proses otomasyonunda CPX

Çok fonksiyonlu tek platform
sayesinde CPX ile fabrika
otomasyonu ekonomiktir. CPX,
proses otomasyonunda da yüksek kaliteli teknoloji kullanarak
güvenilir otomasyon ve iletișim
sağlar.

Kontrol kabinleri, anahtar teslim sistemler gibi özel çözümler
de CPX'ten büyük ölçüde faydalanır.

Handling uygulamaları:
Yükleme-boșaltma uygulamalarında CPX, standart pnömatikli ve servo-pnömatiklerden elektrik motorlarına kadar
birçok teknolojiden olușan
karıșımları kontrol eder.

Kombine motion kontrolü:
CPX sayesinde analog ve dijital
proses sensörleri ve görüntüleme sistemleri kullanılarak,
tüm ekipmanlardan tek bir kaynağa tek bir istasyon üzerinde
elektrikli ve pnömatik motorların açık ve kapalı devre kontrolü mümkündür.

En zor koșullar için üretilmiștir:
Festo kontrol panosu yapısı,
ortam koșullarına dayalı hortum
ağı.

1 %100 özel üretim:
• Entegre bloklar üzerinde
• Baskılı devre kartları
üzerinde
• Modüler kontrol üniteleri
• Koruyucu kapakların altında
2 Montaja hazır pnömatikler:
garantili performans ve fonksiyon sağlamak için üretilmiș,
monte edilmiș ve test edilmiștir.
Bağlantıyı yaptığınız anda kullanıma hazırdır.
3 Optimum hale getirilmiș ve
kișiselleștirilmiș fieldbus
çözümleri:
• Elektrik
• Pnömatik
• Mekatronik
• Makine profillerine entegre

4 Festo ayrıca PLC I/O ve valf
adaları içeren komple kontrol
kabinleri de sunmaktadır. Eksiksiz bir çözüme sahip olursunuz: bağımsız çözüm ya da
ana sisteminize fieldbus
bağlantılı çözüm.
5 İster kendiniz monte edin,
isterseniz montaja hazır plaka
olarak sipariș edin (basınç
göstergeleri, valfler ve hava
hazırlık üniteleriyle birlikte):
fieldbus üzerinde anahtar teslim, komple alt tertibat.

Pilot valfler
yüksek akıș hızları, esneklik,
korumalı ortam, mevcut ana ortama entegrasyon olanağı: CPX
her șeyi tek bir platform üzerinden sunuyor.

CPX ve müșteri çözümleri

1

2

4

5

3
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Tüm kurulum konseptleri için bağımsız platform

Dört ilke, dört kat daha fazla seçenek

İdeal valf adası çözümünü sistem konseptiniz belirler
CPX elektrik terminalinin temeli
modülerliğine ve esnekliğine
dayandığından, tüm müșterilerimize seçim özgürlüğü sunmaktadır. Elektriksel modüllerden
endüstriyel iletișim platformlarına kadar her türlü tasarıma
uygundur. Merkezden uzak ve
dağınık tasarımlarda bunlar, CPI
içine entegre edilir. CPX size
ihtiyaçlarınızı karșılayacak ideal
montaj konseptini üç adımda
seçme özgürlüğü tanır.

[A] Makine ve montaj konseptini siz belirlersiniz.

1

[B] Sektörünüzün ihtiyaçlarına
göre portföyümüzü siz
araștırırsınız: makine konsepti,
elektrik tesisatı, özel uygulamalar ve gereksinimler.
[C] Fonksiyon ve performans
verilerine göre doğru valf
adasını siz seçersiniz.

2
İlerleyen sayfalarda yer alan
tabloda genel görünüm verilmiștir.

3

4

8
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1 Merkezi kurulum

• Tek bir valf adası üzerinden
birden fazla motor ve fonksiyonun kontrol edilmesi
• Kısa kontrol devresi sistemi
(sadece birkaç metre uzunluğunda)
• Tipik I/O sayısı, 16 ve 128
arasındadır
Avantajları
• Fonksiyon entegrasyonu
sayesinde %60 daha fazla verimli
• %50'ye varan oranda
azaltılmıș kanal maliyetleri
• %40'a varan oranda daha iyi
güç yoğunluğu
• Durum izleme / diyagnostik
sayesinde çalıșmama
sürelerinde %35'e varan azalma
• Minimum güç kaynağı tasarım
maliyeti
• Erișimi kolay, merkezi kurulum sayesinde minimum
maliyet
• Merkezi servis noktası
Festo çözümleri
• Type 44 VTSA
• Type 04 ISO
• Type 32 MPA
• Type 03 Midi/Maxi
• Type 50 CPX terminal

2 Merkezden uzak kurulum

3 Kaynak yönündeki fonksiy-

• Küçük bir valf adası üzerinde
bağımsız fonksiyonlar
• Fieldbus nodları üzerinden 16
modüle kadar bağlantı
olanağı ile kurulum zamanından tasarruf sağlayan veri ve
güç için karma kablo
• Tipik I/O sayısı, 16 ve 512
arasındadır

• Doğrudan entegre edilebilir
fieldbus bağlantıları veya ASarayüz bileșenleri içeren
küçük valf adaları
• Makine dıșında yeniden konumlama, yükleme ve boșaltma için.
• Robotlar, handling sistemleri,
kaynak yönü durdurucular ve
deflektörler için ideal
• Tipik I/O sayısı, 4/8 ve 32
arasındadır

sistemi

Avantajları
• Çok kısa hortumlar sayesinde
çevrim zamanlarında %30'a
varan azalma
• Alan kullanımında %70'e
varan azalma
• Hava tüketiminde %50'ye
varan azalma – aynı performansı veren daha küçük
valfler kullanma olanağı
• Optimum akıș hızları ve
anahtarlama zamanları
• Tam esneklik: 32 - 512 I/O; 3
valf adası platformu; 3 I/O
platformu ile 3 ana konsept
• Hafif olduğundan dolayı tașıması kolay
• Otomatik konfigürasyon için
öğrenme fonksiyonu
• Kısa bağlantılar sayesinde
daha hızlı ve daha kolay
servis ve bakım
Festo çözümleri
• Tip 10 CPV
• Tip 32 MPA
• Tip 80 CPV- SC
• Tip 55CPI kurulum sistemi: Uygulamaya özel CPI I/O
modülleri için 3 platform merkezden uzak CPI valf
adaları için 3 platform

onlar için dağınık kurulum
(Fieldbus Direct)

Avantajları
• Merkezden uzak kurulumun
tüm avantajları
• Küçük boy, orta boy ve ayrı
monte edilen fonksiyon grupları için kademeli modüller
• Bağımlı birim bașına kapsamlı
diyagnostik ve durum izleme
• Bağımlı alt sistem bulunmaz:
bağımlı birim bașına fieldbus
konfigürasyonu

4 Karma kurulum sistemi

(merkezi/merkezden uzak)

Sadece Festo'dan!
• Bağımsız sistemlerle yaratılan
kapsamlı kombinasyonlar –
gerektiğinde genișletilebilir
• Bir kontrol panosunda veya
kontrol panosu duvarında kullanım için ideal.
Avantajları
• Uygulamanıza uyar
• Kısa çevrim zamanları ve yüksek makine performansı
• Toplam sahip olma maliyeti
açısından sistem maliyetlerinde %20'ye varan azalma
• Maksimum seçim özgürlüğü
• Diyagnostik fonksiyonu seçimi: sadece gerektiği kadar
Festo çözümleri
• Tip 32 MPA
• Tip 44 VTSA
• Tip 50 CPX terminal
• Tip 55 CPI kurulum sistemi

Festo çözümleri
• Type 10 CPV
• Type 80 CPV-SC
• Type 82 CPA-SC
• Type 15 CDVI
Festo AS-arayüz çözümleri
• Type 10 CPV
• Type 32 MPA
• Type 44 VTSA

Not:
CPI kurulum sistemi
bileșenleri hakkında daha
fazla bilgi için bkz. sayfa
20–21
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Fonksiyon entegrasyonu 1: Operatör paneli kontrolü

CPX-CEC: CPX terminali için yerleșik CoDeSys kontrolörü

Otomasyon platformu
CPX-CEC ile PLC I/O, IP65/67
koruma sınıfında modüler PLC
olarak genișletilebilir. Doğrudan makineye montaj, kurulum
maliyetlerini azaltırken, ön
ișleme yapmaya veya bağımsız
kontrole olanak sağlar. Bu
modül her sektörde ve her
uygulamada kullanılabilir.
Manuel iș istasyonlarının, nispeten küçük makinelerin veya
birbirine bağlı bağımsız sistemlerin ayrı ayrı kontrol edilmesine olanak sağlar. Tüm bunlar
sayesinde CPX, benzeri olmayan bağımsız otomasyon
platformu haline gelir.

Üstün perfomans
Akıllı “yerleșik sistemler”
konusunda lider: bir 400 MHz
32 bit ișlemciyle CPX-CEC, bu
basit tasarımıyla dünyanın en
hızlı ve en güçlü kontrolörlerinden biridir.

Avantajların özeti:
Daha iyi performans
• Daha düșük maliyet
• Daha gelișmiș çevrim zamanları
• Daha fazla aktüatör bağlayabilme

• IEC 61131-3'e uygun global
dilde programlama olanağı –
CoDeSys, kontrol pazarında
büyük kabul görmektedir
Kontrol sisteminde entegre
olarak bulunan CANopen Master, pnömatik ve elektrik eksenlerini fieldbus üzerinden akıllı
olarak çalıștırılabilir.
Kapsamlı CoDeSys fonksiyon kitaplığı, diyagnostik ve durum
izleme seçenekleri kontrol altındadır.

CoDeSys, IEC 61131-3 standardına uygun standartlaștırılmıș programlamanın unsurları olan basit devreye alma,
hızlı programlama ve parametre
olușturma sayesinde hayatınızı
kolaylaștırır.

CPX-CEC'nin güçlü
fonksiyonları
• MPA, VTSA veya CPV ile valf
adası konfigürasyonlarının
kolay kontrolü
• Uzak kontrolör olarak veya ön
ișleme amacıyla tüm fieldbuslara bağlantı
• CANopen üzerinden elektrikli
motorların bağımsız eksenler
olarak kontrol edilmesi
• Basınç, silindir çalıșma zamanı, hava tüketimi, erken
uyarılar ve görselleștirme
seçenekleri için esnek izleme
seçenekleriyle diyagnostik
• CPI kullanılan merkezden
uzak kurulum sistemlerinin
kontrol edilmesi
• Oransal pnömatik uygulamaların kontrol edilmesi
• Servo-pnömatik uygulamalar
• Ağ geçidi üzerinden ASarayüz kontrolü
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CPX-CEC ile sunulan kontrol konseptleri

CPX-CEC ile CPX terminal platformunun birleștirilmesiyle
așağıdaki temel kontrol konseptleri uygulanabilir:
• Operatör paneli kontrolör
olarak bağımsız çalıșma ya da
doğrudan makineye montaj
için programlanabilir valf
adası

•Fieldbus uzak kontrolörü
(kombinasyon olanağı: fieldbus
nodları: Interbus, Profibus-DP,
CANopen, DeviceNet veya
CC-Link), merkezden
uzak bağımsız alt sistemler
için ön ișlemci olarak
• Ethernet uzak kontrolör
merkezden uzak IT teknolojisi
kullanan bağımsız alt
sistemler için ön ișlemci
olarak

Elektrikli motor teknolojisi için
CPX modülleri
CPX-CEC, elektrikli motorları
kontrol etmek için önünüzdeki
seçenekleri önemli ölçüde
artırır. Ek modüller șunlardır:
• Basit ağ geçidi fonksiyonu:
CPX-CM-HPP (8 eksene
kadar, asenkron)
• Konfigüre edilebilir: CPXCMXX (8 eksene kadar,
senkron)

• CANopen master: CPX-CEC
(31 eksen, noktadan noktaya,
asenkron).
CPX-CEC varyantları:
• CPX-CEC: RS232 ile, CPXFEC uyumlu
• CPX-CEC-C1: CANopen master ile

Festo çözüm paketi

Pnömatik (alt)sistemlerde
diyagnostik ve durum izleme
Diyagnostik fonksiyonların hızlı
ve basit uygulanması, artırılmıș
enerji verimliliği, müșteri projeleri için proses optimizasyonu
veya hava tüketim ölçümü
desteği ve

sistem analizi – bunların tümü,
Festo'nun CoDeSys kontrol sistemi için kullanılan yazılım kitaplığıyla mümkün. Kullanıma
hazır yazılım bileșenleri, basınç,
akıș hızı ve hava tüketimi izlemeyi destekler. Diğer diyagnostik fonksiyonları șunlardır:

• Standart fonksiyonlar
ortalama/maksimum değerler
• Sayma fonksiyonları
• Zaman fonksiyonları, örn.
hareket zamanları
• Aktüatörlerin anahtarlama
zamanları
• Yıpranma veya sızıntı algılama
gibi diyagnostik ișlemler

CoDeSys ayrıca elde edilen bilgileri yorumlamak için de kullanılabilir. Detaylı diyagnostik
ve olabilirlik kontrolleri
(Eğer-İse analizleri) ve bir OPC
sunucusu üzerinden SCADA sistemlerine entegrasyon
mümkündür.

Manuel iș istasyonlarının
otomatikleștirilmesi: CPX-CEC
Front-end kontrolörü ile IP65
koruma sınıfında entegre
çözümler için tipik uygulamalar.

Laboratuar otomasyonu:
CPX ile pnömatik ve elektrik
hareket ve ölçümleri.

Tamamlanan projelerden örnekler

Birbiriyle bağlantılı, bağımsız
makine modülleri, kompakt
görüntü sistemli besleme
üniteleri, CPX ile kontrol.

Basınç plakalarının hizalanması
bir kompakt görüntü sistemi ve
ağa bağlı sensörler ile motorlar
kullanarak, CPX/MPA valf adası
üzerinden sistem geneline entegrasyon.

2009/10 – Subject to change – Electrical terminal CPX/Installation system CPI
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Fonksiyon entegrasyonu 2: diyagnostik ve durum izleme

CPX – mükemmel proses güvenilirliği için diyagnostik ve durum izleme paketi

Entegre diyagnostik konsepti,
planlanmamıș çalıșmama
sürelerini %35'e varan oranda
azaltır.
CPX en iyi dahili diyagnostik ve
durum izleme fonksiyonlarını
barındırır. MPA veya VTSA gibi
valf adalarında, CPX serisine ait
entegre seri arayüz veya fieldbus modülü sayesinde mükemmel iletișim olanakları bulunur.
Dahili diyagnostik ve durum
izleme olmak üzere diyagnostiğin her iki unsuru da bağımsız
kanalların en ince ayrıntısına
kadar tam olarak gerçekleștirilebilir. Aynı durum, önceki sayfalarda da gösterildiği gibi,
CPX-CEC ve bağlı sensörler veya
kompakt görüntü sistemleri ile
yapılan proses diyagnostiği için
de geçerlidir.
Entegre IT – Para tasarrufu
yapmanızı sağlarken, ana sistemlere sorunsuzca entegre
edilebilir
Uzaktan bakım, uzaktan diyagnostik, vb.
Sayfa 3

Kolay uygulama –
Festo sayesinde.
Talep üzerine, pnömatik sistemlerde CPX-CEC'e dayalı
diyagnostik/durum izleme
için komple proje uygulaması
sunuyoruz.
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Basit Algılama için üç hata
modu
Güncel hatalar
LED destekli diyagnostik hızlı,
anında yardım olanağı sağlar.
Bir CPX-MMI, normal metin
yoluyla yerel raporlama yaparken, fieldbus veya Ethernet
prosesin görselleștirilmesi için
detayları kanal düzeyinde iletir.
Gelecekteki hatalar
Kanal seviyesinde, örneğin 128
adete kadar bobinde, önleyici
bakım ve sayısal veriler ile uyarı
mesajları sunan otomatik
durum izleme sayesinde bunlar
meydana gelmeden önlenir.
Rasgele hatalar/geçmiș
En son 40 hatayı otomatik
olarak saklayan diyagnostik
izleme sayesinde daha hızlı
analiz ve algılama. Sık meydana
gelmeyen hatalarda bile zaman
harcatan sorușturmalar yapmak gerekmez.

Modül bașına düșük gerilim
• Elektronik aksam - %25
• Yük -%10/valfler -%25
• Acil durum kapatma ≤10 V

Tel kopması seçilebilir
• Her bir kanal için
• Her bir modül için
• Her bir valf için

Kısa devre seçme olanağı
• Her bir kanal için
• Her bir modül için
• Her bir valf için

Üst/alt sınır değeri
• Her bir analog kanal için
• Gerilim
• Akım
• Sıcaklık
• Basınç

Hata hafızası
• Son 40 mesaj
• Zaman damgalı
• Ara sıra olușan hataları tanır

Her bir valf manifoldu için
düșük gerilim
• Ayrı olarak izlenen valfler için
yardımcı güç kaynağı
• Yük/valfler -%25

Durum izleme
• Her bir valf için ayar noktası
belirleme
• Akıș yönü
proseslerinin/mekanik sistemlerin izlenmesi
• Önleyici diyagnostik/bakım
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Dijital I/O

MPA pressure sensor

MPA diagnostics

MPA-S/MPA-F

MPA-L

VTSA

Midi

CPA

CPX-2AA-U-I

CPX-4AE-TC/TH

CPX-4AE-P

CPX-4AE-I

CPX-2AE-U-I

CPX-8DE-8DA

CPX-8DA/8DA-H

CPX-4DA

CPX-16DE-D

CPX-8DE-D

CPX-16DE

CPX-8DE

CPX-4DE

Festo valf adaları serisindeki diyagnostik seçenekleri

Pnömatik

Analog I/O

Düșük gerilim
U

Kısa devre – sinyal
Kısa devre – besleme
I

Tel kopması

I

Alt sınır
Üst sınır
Parametre hataları
Durum izleme
Sensör așırı yüklenmesi

Diyagnostik yok

Modüle yönelik diyagnostik

Diyagnostik hakkında daha
fazla bilgi ister misiniz?
Șirketinizde proses güvenilirliğini diyagnostik yoluyla nasıl
artırabileceğinizi “Maksimum
proses güvenilirliği için diyagnostik” adlı broșürümüzden
öğrenebilirsiniz. Bunun için
downloads bölümünü ziyaret
edin:
www.festo.com

Modüle/kanala yönelik diyagnostik

U = Gerilim
I = Akım giriși
T = Sıcaklık
DE = Dijital giriș
DA= Dijital çıkıș
AE = Analog giriș
AA = Analog çıkıș

Basınç ve yer değiștirme
ölçümü ya da tüm elektrikli ve
servo-pnömatik eksenlerle ilgili
özel diyagnostik seçenekleri
için elektronik kataloğumuzdaki ilgili sayfalara ve kılavuzlara
bașvurun.
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Fonksiyon entegrasyonu 3: motion kontrolü

CPX'li yeni pörtföy

Tek platformlu çözümler
• Standart dijital ve analog
görevler
• Tek kanallı diyagnostik ve
parametre olușturma ile zor
koșullar altındaki I/O görevleri
• Sıcaklık, yer değiștirme ve
basınç ölçümü
• Elektrik ve pnömatik emniyet
fonksiyonları – elektrik ve
pnömatik
• Entegre kapsamlı diyagnostik
ve durum izleme
• Bağımlı, merkezden uzak kurulum sistemi CPI

Doğrudan ișletme proses elemanlarına bağlayın
• Pilot veya proses valfleri
• Silindirler, tutucular ve vakum
için kontrol valfleri
• Oransal kontrol sistemleri için
basınç regülatörleri
• Servo-pnömatik pozisyonlama sistemleri
• Elektrik motorları ve eksenler

Kontrol için PLC I/O olarak
fieldbus/ Ethernet arasından
veya așağıdaki Front-end kontrolör arasından seçim yapın:
• CPX-FEC (Festo mini kontrol
sistemi)
• CPX-CEC (32 bit ișlemci,
400MHz, CANopen master donanımlı CoDeSys kontrolör)
• PC Worx (Phoenix Contact
kontrol ortamları için kontrollör)

Sistem
maliyetleri

İlerleme zamanı
CMPX/CMAX

Çevrim zamanı CPi

Çalıșmama süresi
CM/diyagnostik

Hava tüketimi

Motion kontrolü ve
Festo’nun benzersiz mekatronik portföyü için șu
adresi ziyaret edin:
I/O kanal fiyatı

Kurulum zamanı (piyasaya sürme zamanı)

Festo'nun CPX elektriksel modüllerinin piyasaya çıkmasıyla
birlikte, valf adaları üzerinde
fonksiyon entegrasyonu ve
CPX'i PLC I/O olarak kullanmakla ilgili seçenekler artık
neredeyse sınırsız. Bunlar kurulum maliyetlerini önemli ölçüde
azaltarak tek kaynaklı çözümler
olușturuyor ve toplam maliyetleri en aza indirgiyor.

www.MechatronicMotion
Solutions.festo.com

Kontrol: bağımsız modüller

Elektrikli çok eksenli kontrolör
CPX-CMXX
IP65 koruma sınıfındaki elektrikli çok eksenli kontrolör 8
adete kadar elektrik motorunda
noktadan noktaya veya senkron
olarak basit çok eksenli hareket
yoluyla dengeli parametre olușturarak kontrol operasyonlarını
basitleștirir.
CPX-CMXX kontrolüyle handling
operasyonu da daha sonra
mevcut proseslere eklenebilir.
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Avantajlar
• Basitçe koordine edilen çok
eksenli hareketler sayesinde
daha hızlı çevrimler
• Festo Konfigürasyon Aracı
(FCT) ile basit ve hızlı kurulum/parametre olușturma
• Eksenleri ayrı ayrı koordine
etmek için lojik programını ve
telgraf yapısını programlamak
gerekmez
CPX ile bağımsız kontrol : Front-end
kontrol yoluyla pnömatik ve elektrikli
sistemlerde karmașık ve senkron handling fonksiyonları.
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Fieldbus ağ geçidi CPX-CM-HPP
4 adete kadar standart veya 8'i
bir arada elektrik motorunun
Festo Handling ve Pozisyonlama
Profili (FHPP) ile ekonomik bir
șekilde kontrol edilmesi için
fieldbus ağ geçidi.

Avantajlar
• Yüksek esneklik: Festo'nun
tüm elektrikli motorları fieldbus/Ethernet'e entegredir
• Basitleștirilmiș
mühendislik
• Azaltılmıș karmașıklık
• Daha hızlı devreye alma
Ayrı elektrik eksenleriyle kolay konumlama – tam diyagnostik fonksiyonuyla
birlikte: CPX-CMHPP modulü için ideal.

Smart Soft Stop (Akıllı Yumușak Duruș) elektronik uç
konum kontrolörü CPX-CMPX
CPX-CMPX, SPC11'e dayanarak,
karșılaștırılabilir standart pnömatiklere göre 8 adete kadar
motorda %30'a varan oranda
daha hızlı çevrim zamanlarına,
%30'a varan oranda daha az
hava tüketimine ve 2 metreye
kadar motora dayalı stroklara
olanak sağlar.

Avantajlar
• İki (sabit) duruș arasında hızlı,
titreșimsiz hareket
• Daha yüksek silindir kullanım
ömrü
• 300 kg'a kadar yükler için
daha yüksek dinamik hareket
• VPWP oransal valfin basınç
sensörleri yoluyla “AutoTeach” fonksiyonu

CMPX

Oransal valf
VPWP

Makine korkuluklarının hızlı ve kolay
șekilde açılması: Akıllı Yumușak Durdurmalı uç konum kontrolörü CPXCMPX için tipik bir uygulama.
Ayrıca, talep üzerine EN ISO 13849-1'e
uygun koruyucu devre ile birlikte.

Milsiz silindir
DGPL

CPX-CMAX pnömatik motorlar
için servo-pnömatik pozisyon
kontrolörü
Dünyada benzeri yok:
SPC200'den türetilen CPXCMAX, CPX terminali bașına 8
adete kadar motor üzerinde
doğrusal veya döner çeșitli
pnömatik motor ailelerinin konumlandırılmasını, IP65 sınıfında
kontrol eder.

Avantajlar
• ≥ ± 0,2 mm hassasiyetle 3
m/s'ye kadar hareket hızları,
30 m/s2'ye kadar Hızlanma
değerleri
• 1kg - 300kg arası yükler için
• 64 adet konfigüre edilebilir
pozisyonlama kaydı, fieldbus
üzerinden bașlatılabilir
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Aralık dahilinde +/- 0,2 mm sapmayla
güvenilir ve kolay pozisyonlama –
yapıștırma, kaynak gibi ișlerde geçerli
konumda eșzamanlı zorunlu kontrol
özelliğiyle

Kiremit üretimi: CPX-CMAX servo-pnömatik ile değișken yüklerde güvenilir
pozisyonlama ve minimum titreșim.
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Fonksiyon entegrasyonu 4: ölçme ve kontrol

Son derece basit bir gelecek: ölçme ve kontrol için

Bugüne kadar ölçme ve kontrol,
otomasyonun birbirinden ayrı
alt bölümleriydi ve karmașık,
genellikle harici çözümlerle
uygulanabiliyordu. İnanılmaz
çeșitlilikteki I/O modülleri ile
basınç ve pnömatik veya elektrikli motorları ölçme ve kontrol
etme amaçlı kullanılan teknolojiler, ölçme ve kontrolü basitleștirmiștir. CPX elektrikli
modülleri böylesine evrensel ve
eșsiz kılan özelliklerden bir
bașkası.

CPX, son derece modüler ve esnek bir PLC I/O çözümüdür.

Ölçme ve kontrol: bağımsız modüller

Ölçüm modülü CPX-CMIXM1-1
Pnömatik silindirleri sensörlere
dönüștürür ve tamamen dijital
veri alma* ve veri aktarma özellikleriyle dünyada benzeri yok.
±0,01 mm gibi son derece yüksek tekrarlama hassasiyeti ve
hem analog hem de dijital
ölçüm sensörlerini barındırma

Avantajları
• Yerden ve zamandan tasarruf:
geri çekin/öne çekin ve tek
adımda ölçün.
• Daha kısa çevrim zamanı;
ardıșık proses adımlarının
stroklara dayalı tetiklenmesi
• Kalitedeki iyileșmeler: proses
adımları ölçülür ve belgelenir
• Sistem uyumu sayesinde
daha hızlı ve daha güvenilir
devreye alma

İletișime daha açık ve daha verimli:
ardıșık proses adımlarının stroklara
dayalı optimum yolla tetiklenmesi
sayesinde optimum çevrim zamanları.

Daha verimli: Aynı anda Y stroku indirme ve ölçme. Entegre yer
değiștirme enkoderli silindirler için.

*Ölçüm sisteminin izin verdiği ölçüde
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4 ısılçift veya RTD sıcaklık sensörleri CPX-4AE-TC/ CPX-4AETH için analog giriș modülleri
Proses otomasyonunda ya da
üretim proseslerinde yeni sıcaklık sensör modülleri așağıdakiler için tasarlanmıștır:
• B, E, J, K, N, R, S ve T tipi
ısılçiftler (-270 °C ila 1820 °C
arası)
• PT 100, PT 200, PT 500, PT
1000, Ni 100, Ni 120, Ni 500,
Ni 1000 RTD sıcaklık sensörleri (-200 °C ila 850 °C arası)

4 basınç sensörü CPX-4AE-P ile
analog giriș modülü
Yeni basınç sensör modülleri,
IP65 korumayla birlikte küçük
bir alana büyük miktarda
fonksiyon entegrasyonuna
olanak sağlar. Sahada kurulumu son derece basit hale getirdiklerinden, mühendisliğin
daha kolay olmasını sağlarlar.
Avantajları
• Dönüștürme yapmadan,
mbar, psi, kPa cinsi mutlak
değer olarak parametre olușturma, devreye alma ve değer-

CPX/MPA üzerinde VPPM
oransal basınç regülatörü
Güvenilir ve hassas kapalı
devre kontrol için VPPM oransal
basınç regülatörü. Önceden
seçilebilir hazır ayarlar, çoklu
sensör kontrolü gibi olanakların
yanında, CPX/MPA elektrik terminaline entegre edilebilmesi
sayesinde VPPM, çok çeșitli ek
diyagnostik fonksiyonları ve
değișken basınç bölgelerine
izin verir.

Avantajları
• Kanala yönelik diyagnostik
sayesinde azaltılan çalıșmama süreleri
• Modül bașına 4 kanal olması
sayesinde azaltılan kanal
maliyetleri
• Entegre sinyal çeviriciler
sayesinde pahalı sensör kullanımına gerek kalmaması
• Fieldbus/Ethernet ağlarında
basit fonksiyon entegrasyonu
sayesinde azaltılan sistem
maliyetleri

lendirme – son derece
ekonomik fonksiyonlar
• IP65 koruma sınıfıyla 4 bağıl
basınç ölçümü veya 2 diferansiyel basınç ölçümü yapabilen
parametre olușturmaya uygun
basınç sensörü.
1 … 10 bar veya vakumlu -1 …
+1 bar modelleri.
• Harici sensör gerekmemesi,
kurulum ve alan ihtiyaçlarında
önemli tasarruflar sağlar
• Önceden birleștirilmiș ve test
edilmiș ünite
• Daha az çalıșmama süresi
sağlayan kanala yönelik
diyagnostik

Avantajları
• Fieldbus/Ethernet üzerinden
güvenilir ve sorunsuz basınç
regülasyonu ve diyagnostik
• Verimli: CPX/MPA valf adası
bașına 8 adete kadar VPPM
ardıșık olarak genișletilebilir
• Güvenilir: besleme gerilimi
veya bus iletișimi kopsa bile
basınç korunur
• Ekonomik: uzun kullanım ömrüne sahip, tamamen test
edilmiș ve önceden birleștirilmiș üniteler
• Lokal kontrol sayesinde enerjiyi verimli kullanır
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Karmașık akıș prosesleri, pilot valfler,
sıcaklık ve akıș sensörleri dahil çok
geniș aralıkta sinyaller - hepsi CPX ile
mümkün.

Basınç sensör modülü CPX-4AE-P

Sahada sensörleri düșük maliyetle
ayrı ayrı değiștirme, kurulum süresini
azaltır.

CPX/MPA üzerinde VPPM oransal
basınç regülatörü
Kontrol edilmiș ve belgelendirilmiș
kalite; CPX/MPA üzerinde kapalı devre
kontrol teknolojisi ve sensörler ile
plastik tank kaynağı yanarken esnek
yığın değiștirme.
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Fieldbus ve Ethernet üzerinden iletișimde son nokta

Basit ve güvenilir: her düzeyde iletișim

CPX ile kolayca erișilebilen özel
fonksiyonlara ihtiyacınız yoksa
veya kullanmak istemiyorsanız
bile, modüler elektrikli

terminal kısa sürede
endüstriyel iletișimde neden
son nokta olarak kabul edildiğini ortaya koyacaktır. CPX mod-

Durum baytı ve diyagnostik
durum arayüzü
CPX, diyagnostik hakkında kapsamlı bilgiler sağlar.
Bu, kullanılan fieldbus veya ana
sistem tarafından desteklenmiyorsa, bilginin çeșitli
parçaları proses verileri
dahilinde iletilir ve böylece verilerin kısmi okunması sağlanır.

Hata kurtarma/hata modu
Risk yönetimi için ideal: hata
kurtarma veya hata modu ile
güvenlik açısından kritik prosesler tam olarak planlanabilir –
çünkü bus kesintisi durumunda
çıkıșların davranıșları önceden
tanımlanabilir (örn. KAPALI veya
Son Durumu Koru). Bu fonksiyon Profibus, DeviceNet, Ethernet/ IP, Profinet ve EtherCat için
kullanılabilir.
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Avantajları
• PLC'de tek tip kullanıcı
arayüzü
• Bir arıza anında, sahadaki
cihaz kolayca değiștirilebilir
ve eski değerler kullanılarak
parametreleri olușturulabilir

Festo valf adaları Siemens STEP 7 ile
konfigüre edilir ve parametreleri olușturulur.

Bu fonksiyon Profibus, DeviceNet, CANopen, Ethernet/ IP,
ProfiNet ve EtherCat için kullanılabilir.

Hata kurtarma/hata modunun
Rockwell RSNetworx ile tanımlanması.

Bağımlı bir CPI sistemini CPX
terminaline bağlarsanız, önce
dördüncü satırı tahsis ederek
adres ayırma için kullanabilirsiniz.

iletișim ve yönetim düzeyinden
saha düzeyine sayısız avantaj
sunmaktadır.

PLC/ fieldbus üzerinden parametre olușturma
Fieldbus'a bağlı olarak sahadaki her bir cihaz için bir bașlatma
konfigürasyonu tanımlanabilir
ve güç verdikten sonra fieldbus
üzerinden yüklenebilir.

Rockwell RSNetworx ile çevrimiçi cihaz
durumu/diyagnostik.

Adres ayırma
Bu fonksiyon cihaza ve fieldbusa bağlıdır. Adres ayırma
farklı șekilde konfigüre edilen
makinelere ve sahadaki cihazlara tek tip bir PLC programı
uygulamak için kullanılabilir.
Halihazırda bu tasarım, “Spesifik Nesne” üzerinden CANopen
ile desteklenmektedir.

ülü serisinin sağladığı çok yönlülük dünyanın herhangi bir
köșesinde fieldbus/ Ethernet
üzerinden bağımsız ve esnek

Modüler cihaz konfigürasyonu
Bu fonksiyon, CPX gibi modüler
cihazların ve diğer alt sistemlerin konfigürasyonunu kolaylaștırır.
Avantajları
• Net konfigürasyon
• Farklılaștırılmıș planlama,
farklı veri türleriyle de
mümkündür
• Basit parametre olușturma.
Bu fonksiyon Profibus, DeviceNet, CANopen, ProfiNet ve
ayrıca 2010 ve sonrası EtherCat
için kullanılabilir.

Modüler cihaz Siemens STEP 7 ile konfigüre edilir.
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Otomasyon platformu olușturmak için sınırsız genișletme olanakları

ISon derece güçlü ve IP65/67
koruma sınıfında
CPX-CEC kontrolörünü
CANopen master olarak kullandığınızda, CPX'i 127 adete
kadar ek CPX terminal, kontrolör ve çok daha fazlasıyla
genișletebilir ve binlerce I/O
uygulayabilirsiniz.** CPX
böylece IP65/67 korumayla birlikte son derece güçlü bir
otomasyon platformu haline
gelir.
**Kullanıcı programının boyutu, gereken
çevrim zamanı, baud hızı, mesafe vb gibi
çeșitli parametrelere bağlıdır.

Örnek: Her birinde 1500 I/O ile
CANopen için yaklașık 3ms bus
çevrim zamanı; 15000 I/O ile
yaklașık 30 ms. Bu rakamlar
pnömatik sistemler için “gerçek
zamanlıdır”.

Robotlar üzerinde daha hızlı araç değiștirme

CPX üzerinde Hızlı Bașlatma ve
Hızlı Bağlantı ile.
Robotlar karmașık araçları
değiștirirken, sıklıkla kendi akıllarına ve/veya bus bağlantısına
ihtiyaç duyarlar.
Herhangi bir zamanda baktığınızda, bir fieldbus istasyonu

“güç verme” sonrasında ilk
çıkıșı ayarlamaya bașlar,
CPX genelde diğerlerinden
daha hızlıdır. Profinet, Profibus
ve DeviceNet ile bu zamanlar,
CPX terminali için 1 saniyeden
azdır.*

*Diğer fieldbuslar talep üzerine
sağlanır
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Metal: zor koșullar için
Zor koșullarda çalıșma için
metal CPX terminali
• Bağımsız genișletme için
elektriksel modüller
Modül bașına 16 giriș için
8xM12 ve tek kanallı
diyagnostik

• Çıkıș bașına 2A ile 8 yüksek
akımlı çıkıș ve tek kanallı
diyagnostik
• Otomotiv endüstrisi veya
endüstri standardı M12/M18
için AIDA spesifikasyonlarına*
uygun isteğe bağlı fieldbus ve
güç bağlantısı

*AIDA = Almanya Yerli
Otomobil Üreticileri Otomasyon
Girișimi
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CPX'li CPI sistemi – merkezden uzak konseptler için son nokta

Ekonomik otomasyon için 3x3 platform

Daha kısa mesafeler ve çevrim
zamanları için CPI ile merkezden uzak kurulum
Valfler motorlara yaklaștıkça,
çevrim zamanları önemli ölçüde
kısalır. CPI her zaman için
sadece merkezi kurulum konseptlerine bir alternatif olmakla
kalmadığından, tamamen
merkezden uzak ağlardan
karma konseptlere geçiș
mümkündür. CPX ile
CPI'e merkezden uzak kurulum

konsepti açısından bakmak için
birçok neden vardır:
• 4 CPX-CP kurulum dizini ve 16
modül üzerinden 512 adete
kadar I/O kontrolü
• LED ve fieldbus üzerinden
genișletilmiș diyagnostik ve
parametre olușturma fonksiyonları
• Optimum diyagnostik
• Optimum kurulum
• Optimum kombinasyon

Kombinasyondan faydalanın
Makinenizin tasarımına bağlı
olarak merkezden uzak ve
merkezi kurulum ilkelerini birleștirerek en iyi teknik ve
ekonomik sonuçları elde edebilirsiniz. CPI sistemi, CPX terminali ve MPA valf adası, bunun
için idealdir.

Ürün seçimi:
• 3 ana platform
• 3 valf adası platformu
• 3 I/O modül platformu

Fieldbus Direct
Küçük bir CPI sistemi için 32
I/O'ya kadar genișletme
olanağıyla birlikte ana sistem
olarak bir CPV valf adası.

CPI sistemi
Ana sistem olarak bir CPX-CPI
bus nodu ile:
• 4 CPX-CPI dizini ve 16 modül
üzerinden 128 motora kadar
• Doğrudan makineye montaj
için IP65/IP67
• CPX/CPI/MPA – merkezi ya da
merkezden uzak entegre
toplam sistem. CP sistemiyle
geriye dönük uyumluluk:
• CP = 4 adet 16 I/O'dan olușan
dizin
• CPI = 4 adet 32 I/O'dan
olușan dizin

CPX/CPI sistemi
• Merkezi fieldbus ve merkezden uzak kurulum: gerilim
kaynağı ve bus arayüzü için
tek bir karma kablo kullanımı
kablolama ve kurulum
maliyetlerini azaltırken, olası
hataları en aza indirger.
• Karma kurulum – CPX terminaliyle merkezi ve merkez
dıșında bir arada:
• Analog I/O entegrasyonu
• Sıcaklık ölçümü
• Basınç sensörleri
• Oransal pnömatikler ve elektrikli ve servo-pnömatik
pozisyonlama sistemleri
• Genișletilebilir: tamamen
merkezden uzak ağ olușumundan karma konseptlere

3 ana platform

Așağıdaki ana platformlar farklı
uygulama türleri için idealdir:
• 32 I/O'ya kadar küçük: Fieldbus Direct
• 128 I/O'ya kadar orta boy: CPI
sistemi
• 512 I/O'ya kadar büyük:
Merkezi/merkezden uzak
karma sistem olarak CPX sistemi.
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3 valf adası platformu

CPV – 1600 l/dk'ya kadar akıș
hızları
• En küçük ayak izine sahip
merkezden uzak ağ ile maksimum performans
• Sekiz adet 5/2 yollu veya onaltı adet 2/2 yollu veya 3/2
yollu valf
• Geniș kesit alanlar ve düz
plaka susturucusu
• Kısa çevrim zamanları

CPV-SC – boyutları küçük ama
verimliliği büyük
• Pnömatik ve elektrik sistemlerinde en az alanın en iyi șekilde kullanılması
• Sadece 4 x 4 cm – ve buna
diyagnostik de dahil
• Valfler motorlara çok yakın
olduğundan, son derece kısa
çevrim zamanları
• 170 l/dk'a kadar akıș hızları.
Pnömatikleri handling eksenlerinde veya robot kollarında
tașımak için
arms

MPA – pnömatikte
yüksek performans
• Kısa çevrim zamanları
• 2 ila 32 valf arası modülerlik
• Küçük boyutlu ve monte
edilmiș olarak geldiğinden zamandan kazandırır
• Optimum kontrol zinciri:
çeșitli valf boyutlarının ve
basınç
regülatörünün karıșımı
• Komple kontrol zinciri, MPA ile
merkezi/merkezden uzak
• 700 l/dk'ya kadar akıș hızları

Dayanıklı I/O modülleri RL
Son derece dayanıklı
alüminyum gövde.
Gerekirse dahili elektronik
bileșenleri değiștirme olanağı.
• I/O modülleri:
- E16_M12 (16 giriș)
- E16_M8 (16 giriș)
- A08_M12 (8 çıkıș)
- PNP/NPN
• Sinyal durum göstergesi
• Durum ve çalıșma
durum göstergesi
• CP fonksiyonları

Üç kat daha fazla optimizasyon:
I/O modülleri EL
Kompakt, dayanıklı ve
ekonomik I/O konsepti.
• I/O modülleri:
- E16_M12 (16 giriș)
- E16_M8 (16 giriș)
- E32_M8 (4 pimli)
- A08_M12 (8 çıkıș)
- PNP
• Sinyal durum göstergesi
• Durum ve çalıșma durumu
göstergesi
• 8x M12 soket, 5 pimli, çift
kullanımlı
• 2x M9CP bağlantısı
• IP65
• CPI fonksiyonları

3 I/O modül platformu

Yerinde: I/O modülleri
Handling, montaj, elektronik ve
hafif tertibat sektörleri için
ideal.
Doğrudan sensör ve aktüatörlerle birlikte montaja uygun
küçük boyutlar.
• I/O modülleri:
- E08_M12 (8 giriș)
- E08_M8 (8 giriș)
- E16_KL (16 giriș)
(yaylı terminal)
- A08_M12 (8 çıkıș)
- PAID
• Sinyal durum göstergesi
• Durum ve çalıșma durumu
göstergesi
• 4x M12 soket, 5 pimli, çift
kullanımlı
• 2x M9CP bağlantısı
• IP65/67
• CPI fonksiyonları
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Valf adalı CPX – pnömatikte son nokta

CPX için ideal: MPA veya VTSA valf adaları

CPX için iki mükemmel ortaklık: MPA veya VTSA valf adaları
Her birinin kendi profili ve
kendi avantajları var. Biri seri
iletișim sayesinde iletișime son
derece uygunken, diğeri kendisinden önceki standartlara
dayalı tüm valf adalarından
daha fazla pnömatik esnekliğe
sahip. Her ikisi de pnömatik ve
elektrik ağlarına mükemmel entegrasyon için “eklenti” özelliğine sahip.

Kapsamlı diyagnostik için
CPX/MPA seri iletișim
Teknik özellikler:
• Dünyada benzeri yok: seri
bağlantı, valf düzeyine kadar
tutarlı iletișim
• Metal manifold bloğu
• 64 adete kadar valf sayısı
veya 128 bobin
• Daha fazla güvenlik, güvenilirlik ve verim için bir valf adası
üzerinde 8 adete kadar gerilim bölgesi
• Kontrol panosunda alandan
tasarruf

• Pilot valflerin/proses aktüatörlerinin güvenilir ve geri
bildirimsiz anahtarlaması
• Standart hava kalitesi: 40 μm
filtreleme düzeyiyle filtreli,
yağlı, yağsız veya atıl gazlar
Platform seçenekleri:
• 700 l/dk'ya kadar MPA-S –
düz tasarım, entegre
oransal pnömatikli CPX için
ideal
• 900 l/dk'ya kadar MPA-F –
%40'a varan oranda daha
fazla akıș hızı, eșzamanlı valf
anahtarlama için daha yüksek
kapasite
• 360 l/dk'ya kadar MPA-L –
polimer manifold bloğu, tekli
așamalarla genișletilebilir

Sistemler ve fonksiyonlar için
mükemmel entegratör:
• Multipin bağlantılar veya
fieldbus/ Ethernet ile
valflerden valf adasına
• Aynı anda maksimum
fonksiyon entegrasyonuyla
kanal maliyetlerinde %50'ye
varan oranda azalma
• Dünyada bir ilk: MPA-VPPM
Basınç regülatörü – fieldbus
üzerinde oransal teknoloji –
güvenilir kapalı devre kontrol
• Proses belgelendirme
ișlemlerini optimum hale
getiren entegre basınç
sensörleri
• Dikey istifleme için geniș
bileșen seçeneği
Kapsamlı diyagnostik
Her ihtiyacı karșılar: daha
fazla bilgi için bkz. sayfa 12
13.
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CPX/MPA ve fonksiyon entegrasyonu

AS-arayüz üzerinde MPA

MPA-VPPM ve fonksiyon entegrasyonu:
oransal pnömatik

CPI sistemi üzerinde MPA

Polimer manifold bloklu MPA-L

MPA-F ve yüksek akıș hızı
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CPX/VTSA yerleșik esneklik ve
farklı boyut seçenekleri
Teknik özellikler:
• Dünyada benzeri yok: Bir terminalde adaptör pleyti olmadan 4 farklı valf boyutu
(18, 26, 42 ve 52 mm)
• 32 valfe kadar pnömatik ve
elektrikli güç kaynağı
• Esnek ve son derece modüler
- özel amaçlı makineler veya
değișken uygulamalar için
ideal

CPX/VTSA ve fonksiyon entegrasyonu

• Alt tabanda elektrik bağlantısıyla ISO 15407-2 ve ISO
5599-2 standartlarına dayalı
valfler ve alt tabanlar
• VTSA-F: %40 daha fazla
akıș sağlayan standart
valfler ve alt tabanlar
• Güvenilir: valfler, çıkıșlar
ve lojik gerilim ayrı
ayrı kapatılabilir
• Elektriksel bağlantı
- Önceden monte edilmiș
kablo veya terminal șeridiyle
(Kafes Kelepçesi) çoklu pim
- CPX üzerinden kontrol
bloğu
- AS-arayüzü
- Ayrı ayrı bağlantı

VTSA ile entegre multipin soketli
bağlantı (kablo veya terminal șeridi)
ve Safety@Festo

Geniș kapsamlı dikey istifleme:
• Çok yönlü pnömatik çözümleri için kontrolörler, hız ayar
valfleri ve kapatma plakaları
• “Çalıșırken değiștirme” özelliği veren dikey basınç kapatma pleyti: basıncı kesmeden
valfe çalıșırken bakım veya
onarım yapma olanağı
Basınç regülatör plakaları:
• Standart regulatör A, B, AB
• İnce ayar yapma ve havalandırmanın basınç regülatörü üzerinden yapılmaması nedeniyle
%50 daha fazla havalandırma
için basınç regülatör pleyti üzerinde A/B regülatör

VTSA ile Safety@Festo:
• VTSA ile sistemler ve makineler için daha fazla yerleșik
güvenlik
• Valf adasına montaja hazır
çözüm
• Çalıștırma sırasında daha
fazla proses güvenilirliği için
açma/kapama ve yumușak
yolverme valfleri
• Bir terminal üzerinde çoklu
gerilim bölgeleri (talep üzerine)
• Daha fazla güvenlik sağlayan
anahtarlama konumu algılama olanağı; örneğin basınç
aktüatörleri için (bir/iki kanallı)
• Pnömatik manuel kilitleme
ünitesi, kaldırma silindirleri ve
döner silindirler için özel
valfler
• Profisafe uyumlu valf adası

CPX metal ve VTSA ile AIDA* spesifikasyonlarına uygun maksimum akıș
hızı ve bağlantı teknolojisi
* Almanya Yerli Otomobil Üreticileri
Otomasyon Girișimi

CPX/VTSA ve ISO boyutu 2'ye (52 mm)
kadar fonksiyon entegrasyonu

AS-arayüz üzerinde VTSA
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Geleceği düșünerek üretilmiș sonsuz olasılıklar

Son derece iletișime açık – üç düzey için bağımsız platform

2. Doğrudan ișletme proses elemanlarına bağlayın
Daha fazla verim, güvenlik ve
güvenilirlik için Festo ile
mükemmel çözüm paketini
olușturun:
• Standart pnömatikler, tutuș,
vakum
• Pilot veya proses valfleri
• Silindirler, tutucular ve vakum
için kontrol valfleri
• Oransal kontrol sistemleri ve
basınç sensörleri için basınç
regülatörleri
• Servopnömatik pozisyonlama
sistemleri
• Elektrikli motorlar ve eksenler
(motion kontrol)

• Festo’nun Kompakt Görüntü
Sistemi ile kalite yönetimi ve
parça/konum algılama
3. Kontrol için fieldbus/Ethernet veya așağıdaki Front-end
kontrolörleri arasından seçim
yapın:
• CPX-FEC (Festo mini kontrol
sistemi)
• CPX-CEC (32 bit ișlemci,
400MHz, CANopen master donanımlı CoDeSys kontrolörü)
• PC Worx (Phoenix Contact
kontrol ortamları için kontrolörü)

Çok çeșitli sektörler ve uygulamalar için mükemmel kombinasyonlar

CPX/MPA- kapsamlı diyagnostik konsepti için seri iletișim

CPX ile sekiz adete kadar elektrikli ve servo-pnömatik eksenin IP65 koruma sınıfıyla motion kontrollü aktivasyonu

Kapsamlı teșhis

CPX/VTSA – entegre güvenlik
fonksiyonlarıyla birlikte elektrik
ve pnömatik sistemler için solid
metal model

Bașka bir avantaj: maksimum
performans için kapsamlı
destek hizmetleri
• Danıșmanlık
• Tasarım ve devreye alma için
yazılım desteği
• ePLAN makroları
• Devreye alma hizmeti ve çok
daha fazlası
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Pnömatik sistemlerin ve alt sistemlerinin enerjiyi verimli kullanacak șekilde tasarlanması,
enerji tasarrufu ve daha kısa
çevrim zamanlarına olanak
sağlar. Teknolojilerin mümkün
olan en iyi karıșımının kullanılması hem teknik hem de
ekonomik faydalar olușturur.
Toplam sahip olma maliyetinde
büyük bir azalmaya imkan verirler.

Elektriksel, pnömatik ve motion kontrol sistemleri için
daha iyi bir konsantrasyon bulamazsınız:
• Dahili cihaz diyagnostiği: tüm
I/O'lar ve valfler için isteğe
bağlı tek kanallı diyagnostik
ve durum izleme
• Komple pnömatik (alt)sisteminde proses diyagnostiği
için talep edilmesi halinde
CPX-CEC, bir CoDeSys Frontend kontrolörü olarak kullanılabilir: Festo'dan komple
proje uygulaması
• İletișim ve mevcut ana sistemlere sorunsuz entegrasyon
için IT hizmetleri
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1. CPX ile yeni portföyün avantajları – tek bir platform üzerinde
• Standart dijital ve analog
görevler
• Tek kanallı diyagnostik ve
parametre olușturma ile zor
koșullar altındaki I/O görevleri
• Sıcaklık, yer değiștirme ve
basınç ölçümü
• Güvenlik fonksiyonları – elektriksel ve pnömatik
• Entegre kapsamlı diyagnostik
ve durum izleme
• CPI ile merkezden uzak,
bağımlı kurulum sistemi

Maksimum ekonomi

