
Alsidige signalkonvertere til alle typer applikationer
Opsamling og behandling af analoge signaler af optimal kvalitet

Fra styretavle til field: signalkonvertere fås til ethvert formål

Inden for procesteknologi overføres analoge signaler i alle 
produktionsprocesser. Elektromagnetisk støj og potentiale-
forskelle påvirker imidlertid signalkvaliteten negativt.  
Produkterne fra det omfattende program af signalkonvertere 
fra Phoenix Contact er en ideel løsning til at imødegå denne 
påvirkning. 

Støjfri signaloverførsel spiller en central rolle inden for måle-, kontrol- 
og reguleringsteknologi (MCR). Det stigende antal af elektrisk drevne 
komponenter, det øgede niveau af minituarisering og pakketæthed i 
komponenterne, den stigende andel af trådløs kommunikation og 
kontrolenheder såvel som den forøgede ydelse i digitale systemer, som 
kører ved høje overførselsfrekvenser, fører til højere niveauer af 
elektromagnetisk og højfrekvent støj inden for dette område. Denne 
støj påvirker især små spændinger og strømme, som forsynes af de 
sensorer, der er installerede i felten. Hvis brugeren ikke tager tilstræk-
kelig højde for disse støjvariabler, vil den støjfri signaloverførsel blive 
påvirket og det samme vil kvaliteten af de produkter, som produceres 
på kundens anlæg. Signalkonvertere bidrager væsentligt til forbedret 
signalkvalitet. Phoenix Contact tilbyder derfor et produktprogram, 
som består af forskellige produktfamilier: fra meget kompakte signal-
konvertere til signalkonvertere, der er SIL 2-, SIL 3- og PL d- 
certificerede til skilleforstærkere til egensikre sikkerhedskredsløb 
inden for Ex-området – programmet tilbyder den rigtige løsning til 
ethvert krav. 

Målte værdier kan vises fleksibelt

Produktprogrammet Field Analog omfatter alle komponenter, som kan 
benyttes helt ned til fieldniveau. De nye procesindikatorer kombinerer 
egenskaberne ved de klassiske signalkonvertere med fordelene ved 
fleksible displays. Det multifunktionelle input kan anvendes til at  
registrere forskellige analoge værdier som effekt, spænding, termo-
koblere eller RTD’er. Input kan også forsyne sensorerne, hvis det er 
påkrævet. De to relæudgange kan anvendes til forskellige koblingsfunk-
tioner for grænseværdier, mens signalet sendes til underordnede 
systemer via den analoge udgang. Takket være de fleksible opsætnings-
muligheder kan displayet tilpasses til brugerens krav. Visningen af de 
målte værdier kan skaleres som ønsket, og signalet kan overføres 
sammen med den nødvendige enhed eller målepunktsbetegnelse.

Field Analog produktprogrammet inkluderer ved hjælp af multi-
funktionsenheder også loop-powered, HART-egnede procesindikatorer. 
Procesindikatorerne forsynes fra 4…20 mA signalkredsløbet – kreds-
løbet belastes dog nærmest ikke på grund af indikatorernes lave spæn-
dingstab på mindre end 0,9 V. Dette er en afgørende faktor for 
eksplosive atmosfærer, da energien her skal reduceres for at forebyge 
enhver eksplosion. Det HART-egnede display muliggør også fleksibel 
visning af de målte værdier, således at data kan skaleres og visualiseres 
med den krævede enhed. For procesindikatorer er designet som en 
HART master, får brugeren fordel af HART funktioner i fieldkompo-
nenterne, som ikke er benyttet tidligere. På denne måde kan op til fire 
yderligere værdier visning via HART-protokollen. De multifunktionelle 
procesindikatorer såvel som de HART-egnede procesindikatorer fås i 
beskyttelsesklasse IP20 til styretavlen og med beskyttelsesklasse IP67 
til fieldinstallation. 

Udvidet diagnoseinformation via HART eller 
programmeringsinterface

De nye loop-powered temperaturtransmittere kan anvendes til at 
bearbejde to termokoblere eller RTD’er og til at konvertere 4…20 
mA eller HART signaler. Et par eksempler på funktioner er mean-
value generering, sammenligning, subtraktion eller sensor back-up. 
Derudover kan op til fire værdier frit tilpasses og sendes til follow-up 
I/O’er via HART-protokollen. Temperaturtransmitteren er karakteriseret 
ved sin høje præcision, pålidelighed og langvarige stabilitet. Udvidede 
diagnosefunktioner fås også med HART eller programmeringsinter-
faces. Komponenten øger sikkerhed og rådighed for systemet og 
minimerer applikationsrisikoen, fordi transmitterens hardware og 
software er udviklet til SIL 2 og SIL 3 i henhold til IEC 61508 og  



certificeret til sikker betjening inden for Ex-området. Temperatur-
transmitteren fås i to forskellige designs: i et hus til montage på DIN-
skinnen og til installation i en form-B tilslutningsdel i henhold til DIN 
50446. 

Økonomisk implementering af funktionel 
sikkerhed og eksplosionsbeskyttelse
En af de vigtigste opgaver inden for produktion er reduktion af risikoen 
for skader på mennesker og miljøet. Standarder som IEC 61511, IEC 
61508 eller EN ISO 13849 er udarbejdet for at opnå dette mål. Det 
bliver yderligere kompliceret, hvis der udover funktionel sikkerhed 
også skal tages højde for eksplosionsbeskyttelse, eller hvis sensoren 
skal forsynes yderligere via signalkredsløbet. En dyr sikkerhedscon-
troller vil være uhensigtsmæssig til mange applikationer, fordi det kun 
er få signaler, der skal designes på en sikkerhedsrelateret måde. Til 

denne type applikationer 
har Phoenix Contact 
udviklet produktfamilien 
MACX Analog. 

I forbindelse med service kan de meget kompakte MINI Analog Pro 
signalkonvertere konfigureres lokalt

Overblik over signalkonverternes funktioner

Elektrisk isolation
Signalkonverternes vigtigste opgave er elektrisk isolation af 
signaler. Phoenix Contacts komponenter tilbyder derfor 
konsekvent isolering af indgange, udgange og forsyning. 
Dermed forhindres jordstrømsløjfer i tilfælde af 
potentialeforskelle, hvilket ellers ville føre til forvrængning af de 
målte procesværdier.

Signalkonvertering
En fordel ved signalkonvertering er, at signaler, der forsynes af 
sensoren, kan tilpasses. Controlleren ville ellers ikke kunne 
behandle disse signaler. Signalkonvertere fra for eksempel 
Phoenix Contact benyttes til at konvertere PT100 modstande 
til standard signaler. 3-vejs signalkonvertere ændrer derudover 
0…10 V signaler, som er følsomme overfor støj til 0…20 mA 
strømsignaler, som overføres ved en højere effekt.

Forstærkning af signaler
Signaler skal altid forstærkes, hvis kablerne er lange eller hvis 
belastninger skal køre. Signalkonvertere fra Phoenix Contact 
giver en høj udgangsstrøm ved en lav indgangsstrøm.

Filtrering af signaler
I industrielle miljøer opstår der ofte støj på grund af 
højfrekvente signaler. Signalkonverternes indgangsfilter filtrerer 
derfor disse støjsignaler pålideligt fra.

Egensikker isolation af kredsløb
I potentielt eksplosive områder sikrer de egensikre MACX 
Analog signalkonvertere isolation mellem normale og egensikre 
kredsløb. De begrænser den forsynede energi for at undgå 
antænding af atmosfæren.

Termination carrier systemkab-
lingen er designet til at holde 
modulerne fra MACX Analog og 
MINI Analog produktfamilierne 
og de sikre PSR koblingrelæer

isoleret på hver kanal. Det øger applikationens rådighed. Da anvendelsen 
af dyre signalspecifikke I/O-kort bliver overflødige, reduceres omkost-
ningerne til kabling og materiale betragteligt. For øjeblikket fås gate-
ways med tilslutninger til Modbus/TCP, Modbus/RTU og PROFIBUS 
DP.

Termination Carrier konceptet er baseret på en specifikt udviklet 
og patenteret aluprofil med DIN-skinne kontur til at holde modulerne 
fra MACX Analog og MINI Analog produktfamilierne samt de sikre 
PSR koblingsrelæer. I modsætning til motherboard løsninger afkobles 
termination printkort mekanisk fra interfacemodulet og integreres 
sikkert i profilen. Takket være mekanisk afkobling kan brud på kreds-
løbsstien undgås. Det gør termination carrier konceptet modstands-
dygtigt overfor vibration op til 2g og stød op til 15g. Det kompakte 
design og systemtilslutningerne muliggør pladsbesparelser op til 30% 
sammenlignet med standard kommercielle løsninger. 

MACX Analog familien består af 1- og 2-kanals skilleforstærkere 
med en bredde på 12,5 mm til egensikre kredsløb op til zone 0 og 
zone 20, som booster og beskytter overførselskvaliteten for analoge 
signaler ved a sikre præcis konvertering, isolering, filtrering og  
forstærkning. Komponenterne kan nemt konfigureres via DIP-switche 
på fronten eller et operatørinterface. En gratis software giver flere 
funktioner og overvågning. Status LED’er og gruppe fejlbeskeder 
muliggør enkel diagnose i tilfælde af en fejl. DIN-skinnestikket, som 
MACX modulerne skal klikkes på, giver ikke blot hurtig brokobling 
men gør også udskiftning af moduler under drift, fortrådning og  
systemudvidelser mere simple. Stikbare, kodede klemmer med integ-
rerede test sockets er også nemme at vedligeholde. Skilleforstærker-
nes lave varmeudvikling resulterer i lang levetid. Varianter med bredt 
indgangsområde muliggør global anvendelse i alle strømforsyningsnet-
værk.

Enkel konfiguration via DIP-switche,  
software eller app

Hvis fokus er på applikationer uden funktionel sikkerhed op til Ex 
zone 2, er de meget kompakte signalkonvertere i MINI Analog Pro 
produktfamilien det ideelle valg. Moderne koblingsteknologi og høj 
elektrisk isolation med 3 kV testspænding og 300 V nominel  
isolationsspænding sikrer optimal signalkvalitet. Enheden har også et 
stort temperaturområde under drift fra -40 oC til 70 oC og et udvidet 
forsyningsspændingsområde fra 9,6 V DC til 30 V DC. Nemt tilgænge-
lige klemmepunkter og stikbare FASTCON Pro tilslutningsklemmer 
muliggør hurtig installation, opstart og vedligeholdelse. Signal- og 
strømforsyningskredsløb kan afbrydes med afbrydelsesfunktionen. 
Strømsignalerne kan også måles under drift uden at afbryde 
strømloop’et. Store opmærkningsflader giver det fulde overblik med 
standard opmærkningsmateriale. 

MINI Analog Pro konvertere og MACX enhederne leveres med 
DIP-switch, der giver enkel standard konfiguration. En stand-alone 
software kan benyttes til udvidet konfiguration og overvågning via PC. 
Alle MINI Analog Pro moduler har et NFC interface til trådløs  
kommunikation. I forbindelse med service kan de derfor konfigureres 
lokalt med den tilhørende app. App’en kan også benyttes til at hente 
modulinformation og DIP-switch opsætning og kan overvåge proces-
data for den multifunktionelle komponent. 

Hurtig og fejlfri signaltilslutning for  
automationssystemet

Det omfattende program inden for signalbehandling understøttes af 
smart systemkabling. Plug and Play løsningen muliggør tilslutning af et 
stort antal signaler fra field til automationssystemet hurtigt og uden 
fejl. Der er to forskellige koncepter til rådighed: Gateway for MINI 
Analog Pro og Termination Carrier. Gateway til MINI Analog Pro 
produktprogrammet integrerer op til otte fieldsignaler af enhver slags 
i industrielle netværk og sparer samtidig plads og er sikkert elektrisk 

Field Analog produktfamilien er blevet udvidet med multifunktionelle 
field komponenter

MACX Analog signal-
konvertere tilbyder 
funktionel sikkerhed og 
maksimal eksplosions-
beskyttelse


