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komunikační systémy

– Používá se pouze kabel typu A. (Je to stíně-
ná kroucená dvoulinka, velmi odolná proti 
rušení, a pro instalaci sběrnic je to ten nej-
běžnější kabel.)

– Na páteřní sběrnici se instalují výhradně 
komponenty uvedené v certifikátu, tj. na-
pájecí zdroje a vazební členy (ostatní jsou 
na odbočkách). 
To je vše. Segment sběrnice je navržen, 

jiskrová bezpečnost ověřena. Připojení k pro-
vozním přístrojům a řídicímu systému splňu-
je běžné standardy. Investice do existujících 
provozních zařízení jsou ochráněny, protože 
je lze využívat úplně stejně jako dosud. 

Stejně důležitá je dostupnost systému. Na-
pájecí zdroj DART Power Hub (obr. 3) má pro 
jeden segment sběrnice dva redundantní napá-
jecí moduly, které mají unikátní vlastnost: jsou 
provozovány v konfiguraci s řízeným sdíle-
ním zátěže, tzn. že za běžných okolností kaž-
dý nese polovinu zátěže. Je to malý detail, ale 
velký rozdíl: moduly pracují v optimálních 
podmínkách, tzn. že generují do rozváděče ří-
dicího systému méně ztrátového tepla. V praxi 
se stále znovu ukazuje, že omezujícím fakto-

rem pro počet segmentů sběrnice připojených 
v rozváděči není místo, ale celkové teplo ge-
nerované jejich zdroji. DART Fieldbus podpo-
ruje větší hustotu zařízení v rozváděči, a tím 
snižuje pořizovací náklady. Elektronika navíc 
pracuje v optimálních podmínkách, což pomá-
há prodloužit její životnost. 

Vazební člen DART Segment Protector 
(obr. 3) je certifikován pro instalaci v zóně 1. 
Znamená to, že rozbočovací modul může být 

umístěn blízko provozních zařízení. DART 
Segment Protector má na každém výstupním 
kanálu ochranu proti zkratu. Při servisním 
zásahu na jednom zařízení tedy není činnost 

ostatních připojených zaří-
zení nijak ovlivněna. Do-
konce ani náhodné zkra-
ty, které mohou vzniknout 
při zapojování a odpojová-
ní zařízení, neohrozí čin-
nost a bezpečnost sběrnice.

DART Fieldbus pro 
velké délky kabelů 

DART Fieldbus umož-
ňuje realizovat páteřní 
sběrnici do délky 1 000 m. 
Pro odbočky je maximální 
povolené délka 120 m. To 

je významně více než u koncepce FISCO, 
která má maximální délku páteřní sběrnice 
60 m a maximální celkovou délku páteřní 
sběrnice a všech jejích odboček 1 000 m. 
Přitom instalace zařízení pro DART Field-
bus vyžaduje v rozváděči stejné nebo men-
ší místo než zařízení pro FISCO. Navíc 
DART Fieldbus podporuje až 32 zařízení 
na segmentu sběrnice – tedy maximum po-
volené u běžné sběrnice. To snižuje poři-

zovací náklady, protože instalace jiskrově 
bezpečné sběrnice s DART Fieldbus nevy-
žaduje žádnou infrastrukturu navíc ve srov-
nání s běžnou sběrnicí. Větší počet přístrojů 
na jednom segmentu sběrnice než u koncep-
ce FISCO dovoluje realizovat sítě s jedno-
dušší topologií, bez nutnosti vytvářet sítě 
s mnoha subsegmenty, z nichž každý vy-
žaduje svůj vlastní napájecí zdroj, připojo-
vací moduly a oddělovací bariéry. A to vše 
lze instalovat v zóně 1 s možností výskytu 
těch nejnebezpečnějších plynů skupiny IIC 
(vodík, acetylen).

FieldConnex Advanced Diagnostics po-
máhá uživateli dohlížet na činnost sběrnico-
vé infrastruktury a zajistit její spolehlivost. 
DART Fieldbus přispívá k omezení nákladů-
na provoz a údržbu tím, že udržuje vysokou 
míru dostupnosti připojených zařízení plnou 
redundancí napájení. Umožňuje dosáhnout 
delších intervalů pravidelné údržby. Servisní 
práce lze vykonávat na zařízeních pod napě-
tím. DART Fieldbus je koncepce navržená 
tak, aby bylo možné využívat již existující 
jiskrově bezpečná zařízení a distribuované 
řídicí systémy, a proto je vhodná pro zcela 
nová zařízení i pro modernizaci těch, která 
jsou již v provozu.

(Pepperl + Fuchs)

Obr. 2. Topologie s páteřní sběrnicí a odbočkami je pro DART 
Fieldbus stejná jako u běžné komunikační sítě

k DCS běžné prostředí/zóna 2

zóna 1

do 1 000 m

kabel typu A

Obr. 3. DART Compact Segment Coupler pro Profibus a Segment Protector pro jiskrově 
bezpečnou páteřní sběrnici – celá síťová infrastruktura je jiskrově bezpečná (Ex ib IIC)
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y   Pokračující růst tržeb ABB 
Společnost ABB ve druhém čtvrtletí roku 

2012 vykázala růst příjmu zakázek i růst tr-
žeb, a to navzdory krátkodobému makro-
ekonomickému zakolísání. Výrobci a distri-
butoři energií totiž pokračovali v investová-
ní do přenosových soustav, zatímco zákazníci 
z průmyslu, zejména z ropného a plynárenské-
ho, zvýšili své výdaje na zajištění spolehlivých 
dodávek energie a zvýšení produktivity. Pří-
jem zakázek vzrostl o 9 % (6% organický růst) 

na 10,1 miliardy amerických dolarů, zatímco 
tržby na 9,7 miliardy dolarů, což představuje 
6% růst tržeb (3% organický růst). Provozní 
zisk (před započtením úroků, daní a odpisů) či-
nil 1,5 miliardy dolarů, tj. o 5 % méně ve srov-
nání s druhým čtvrtletím roku 2011. Úspory 
nákladů ve výši přibližně 280 milionů dolarů 
vyvážily vliv nižších cen a poklesů projekto-
vých marží a investice do prodeje a výzkumu 
a vývoje podpořily nárůst objemu prodeje.

„Tyto výsledky jasně ukazují, jak nám 
vyvážené portfolio našich činností i vyváže-

né regionální působení společně s dobrými 
výsledky v oblasti nákladů umožňují dosa-
hovat dobrých výsledků i ve smíšené situaci 
na trhu,“ uvedl Joe Hogan, generální ředi-
tel společnosti ABB. „Jsme také spokojeni, 
že se ve srovnání s prvním čtvrtletím zlep-
šila provozní ziskovost. Makroekonomic-
ký výhled zůstává nejistý, ale pozitivní vý-
voj v Číně, nadále silný americký trh a naše 
odolnost na evropském trhu nám dodávají 
více důvěry v krátkodobý výhled než před 
třemi měsíci.“                              (ed)


