BEZPEČNÉ
ŘÍDÍCÍ
SYSTÉMY

NEXUS
bezpečné PLC

•

Programovatelný logický automat se architekturou 2oo2 (volitelně 2oo3)

•

SIL4 - nejvyšší úroveň bezpečnosti dle evropských norem CENELEC EN 50 1xx a EN 61508

•

Bezpečná on-line vizualizace a bezpečné povelování nadřízeným systémem

•

Nástroje pro podporu konfigurace, programování a on-line i off-line zpracování diagnostiky

•

Modulární výstavba

•

Možnost výběru z řady AC a DC napájecích zdrojů

•

Vysoká spolehlivost a vynikající dostupnost
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NEXUS je PLC nejmodernějšího designu určené k řízení bezpečnostně relevantních procesů.
Primární oblastí nasazení jsou aplikace v kolejové dopravě s nejvyššími bezpečnostními
cíli. Kromě standardních modulů bezpečných digitálních vstupů a bezpečných digitálních
výstupů NEXUS nabízí i moduly pro řízení návěstidel a přestavníků různých typů.
Modulární výstavba umožňuje sestavit cenově optimální konfiguraci IO modulů.

OBECNÝ
POPIS

ZÁKLADNÍ
TECHNICKÝ
POPIS

Výkon, flexibilita a spolehlivost NEXUSu spolu s výbornou diagnostikou dovoluje řešit
původně reléové zařízení na generačně vyšší úrovni.
Svojí propojitelností je NEXUS ideální platformou pro otevřené řídící systémy.

• NEXUS splňuje úroveň bezpečnosti SIL4 dle normy CENELEC EN 50126, EN 50128, EN 50129
a EN 50159-1/2 i EN 61 508.
• Kombinace výkonných 32-bitových procesorů Freescale (Motorola) a vysokorychlostní
komunikace předurčuje PLC NEXUS k nasazení do nejnáročnějších řídících aplikací.
• Vysokých parametrů pohotovosti je dosaženo špičkovou spolehlivostí použitého HW
a architekturou s volitelnou horkou zálohou (2oo3).
• Portfolio modulů NEXUS zahrnuje modul centrální procesorové jednotky, modul
diagnostického serveru, moduly bezpečných IO, moduly pro řízení přestavníků
a návěstidel (žárovkové i LED), integrovaný počítač náprav a další.
• Stavebnice nabízí i možnost pasivních rozšiřujících subracků.
• Systém umožňuje bezpečné komunikační propojení s okolními řídícími systémy
bezpečnými protokoly. Jako základ jsou využity standardy jako RS232, RS485, RS422,
UDP/TCP/IP a IPX.
• Datové komunikační linky jsou redundantní (zdvojené).
• Diagnostika klade maximální důraz na předcházení poruchám včasnou detekcí odchylek.

Rozsah napájení DC

18 - 72 V

Archiv diagnostických dat

32GB
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Počítač náprav

100 - 250 VAC
50 - 400 Hz

Přestavníkový modul

Rozsah napájení AC

Návěstní modul

26x IO modul
např.
52 přestavníků,
156 světel
Bezpečné výstupy

5 ms

Celková kapacita NEXUSu

Bezpečné vstupy

Rychlost vzorkování vstupů

Diagnostický server

SIL4

Centrální procesor

Úroveň bezpečnosti

Napájecí modul

Základní technické parametry

