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Parallellkoppling i traditionella automationssystem
är ofta dyrt och komplicerat. Kostnaden för den
första installationen blir hög, eftersom varje givare
och varje ställdon behöver egna kablar. Expansion
är också ett problem, och underhållskostnaderna
är höga. Därför har seriebusstekniken blivit en allt
viktigare del av koncepten för elektriska installationer
i byggnader, industriprocesser och offentlig service.
Det finns flera fördelar med att använda ett bussystem, vilket ersätter flera parallellkablar med en
enda 2-trådskabel. Den enkla och snabba installationen sänker arbetskostnaden avsevärt, och möjligheten att bygga ut systemet genom att använda
befintliga kablar gör det enkelt att anpassa systemet till förändrade behov. Bussystemen ger även

Traditionell
installation

Dupline
installation

en kostnadseffektiv tillgång till ett större antal signaler. Detta stöder en ökande efterfrågan på automationssystem som samlar in och använder mer
och mer data för att optimera kostnad och prestanda.

Vad är Dupline® ?
Dupline är en fält- och installationsbuss som erbjuder unika lösningar för ett brett sortiment av
tillämpningar inom byggautomation, vattendistribution, energihantering, järnvägssystem och
många andra områden. Systemet kan överföra
multipla digitala och analoga signaler flera kilometer via en vanlig 2-trådskabel. Moduldesignen och
den enkla driftsprincipen gör att även nybörjare kan
använda systemet i nya eller befintliga tillämpningar. Lösningar skapas genom att man kombinerar
produkter ur det breda sortimentet av Dupline®moduler, inklusive digitala och analoga I/O-moduler,
gränssnitt för PLC och PC, HMI och modem. Alla
moduler i en installation ansluter till samma 2trådskabel som används för att överföra data mellan moduler och mellan en central kontroller och
moduler. Dupline© används vanligen som remote

I/O-system, och skapar en länk mellan fältenheter
som t.ex. givare, kontaktorer, ventiler, knappar etc.,
och en central övervakningskontroller, som kan
vara en PLC, PC eller Dupline®-kontrollern. Men
Dupline® kan också användas som ett enkelt
system för trådbyte, där signaler överförs punkttill-punkt utan inblandning av kontroller eller annan
intelligent enhet. Dupline®-signaler kan inte bara
överföras på koppartråd, utan även på fiberoptisk
kabel, via radiomodem, på leasade telefonlinjer
eller via GSM-modem. Dupline® har sedan 1986
bevisat sin tillförlitlighet i mer än 100 000 installationer över hela världen. Och de nya Dupline®modulerna är fortfarande kompatibla med dem
som installerades på 80-talet även om den senaste
ASIC-tekniken används idag.

Exempel:
Dupline® använt som system för trådbyte
(punkt-till-punkt)

Centralenhet

2-trådskabel Dupline (upp till 10 km)
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A1

A2

IN

I/O-moduler
• Digital
• Analog

UT

A2

UT

A1

IN

I/O-moduler
• Digital
• Analog

Inledning
Varför använda Dupline® ?
Vid val av fältbussystem måste man ta hänsyn till
många kriterier. Dessa innefattar kapaciteten för
distanstransmission, lättskötthet, störningsokänslighet och svarstid. Och naturligtvis är kostnadseffektiviteten alltid en viktig faktor. Det är därför viktigt att
definiera huvudkraven på tillämpningen för att kunna
optimera bussystemet för den specifika uppgiften.
Dupline®-systemets styrka ligger i en unik uppsättning funktioner som möjliggör eleganta, flexibla och
kostnadseffektiva lösningar för ett stort antal tillämpningar. De flesta funktioner kommer från den effektiva multiplextekniken för tidsuppdelning som
används. Protokollets effektivitet tillåter en låg bärfrekvens på 1 kHz, vilket ger ett långt transmissionsavstånd och överlägsen störningsokänslighet.
Dupline® kan alltså överföra multipla digitala och analoga signaler på avstånd upp till 10 km via en ickeskärmad, icke-tvinnad 2-trådskabel, utan att använda förstärkare. Dessa unika Dupline®-funktioner innebär avsevärda kostnadsbesparingar i många installationer, särskilt när redan befintliga vanliga kablar kan
användas. En annan viktig egenskap hos Dupline® är
dess lätthanterlighet i alla projektfaser. Man behöver
inte vara ingenjör för att arbeta med Dupline®.
Eftersom kodning av adresser och testning utförs
med hjälp av enkla bärbara enheter behövs ingen
PC. Inga speciella kablar eller anslutningar behövs,
och det finns inga restriktioner för kabeldragning,
som förekommer för många andra fältbussar.
Tillämpningen är så enkel att många kunder sköter
installation, felsökning och underhåll själva, och däri-

Överblick över Dupline®-funktioner
• Upp till 10 km transmissionsavstånd
utan förstärkare
• Enkel hantering
• Extremt störningsokänslig
• Fri topologi
• Flexibel
• Inga speciella kabelkrav
• Befintlig kabel kan användas
• Bussdrivna enheter finns tillgängliga
• Flexibel samverkan med PLC och PC
• Transmission via GSM-modem, radiomodem eller fiberoptik är möjlig
• Bevisad prestanda i mer än
100 000 installationer
• Kostnadseffektiv
Dupline # 1

Gränssnitt

UT

IN

IN

RS485 / RS232
Modbus
Profibus-DP
DeviceNet

UT

I/O-moduler
• Digital
• Analog
• Räknare

Dupline # 2
Gränssnitt

UT

IN

UT

I/O-moduler
• Digital
• Analog
• Räknare
IN

Exempel:
Dupline® använd som
Remote I/O för PLC

genom slipper de betala för service och installation.
Dupline® är systemoberoende och öppet för samverkan med i stort sett varje typ av kontroller. Seriella
gränssnitt med Modbus och anpassade PLC-protokoll, tillsammans med portar för Profibus-DP och
DeviceNet möjliggör en enkel och flexibel samverkan med PLC, PC och anpassade kontroller.
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Installationbus

Vattendistribution
Kontroll och övervakning av pumpar,
ventiler, nivåer, flöden etc. över långa
avstånd, med eller utan trådar.

Byggautomation
Ljuskontroll, temperaturkontroll,
jalusikontroll, ventilationskontroll,
övervakning av brandlarm.

Fabriksprocess
Central övervakning av energiförbrukning,
maskinalarm, temperaturer etc.
från flera maskiner.

Långa transportörer
Övervakning av dragströmställare,
lagertemperaturer, alarm rörande remmar,
och kontroll av indikeringsljus

Järnvägssystem
Övervakning av trafikljus och järnvägskorsningar och kontroll av spårväxlare,
uppvärmning och tunnelventilation

Bevattning
Kontroll och drift av multipla ventiler,
övervakning av flöde, ventilposition
och vattenförbrukning.
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• Upp till 10 km transmissionsavstånd utan förstärkare
• Inga speciella kabelkrav,
befintlig kabel kan användas
• Enkel hantering
• Alla signaler kan kontrolleras
och övervakas från
valfri plats i systemet

•Flottör för låg nivå
•Flottör för hög nivå
•Pumpen går
•Strömavbrott

Kanalgenerator

•Pump start
•Pump stopp

• Transmission via GSM-modem,
radiomodem eller
fiberoptik är möjlig
• Flexibel samverkan med PLC,
PC och RTU.

•Flottör för låg nivå
•Flottör för hög nivå

• Kostnadseffektiv

Analog
ingångsmodul

Gränssnitt för
radiomodem
Radio
Modem

Inom vattenindustrin används Dupline
vanligen i samband med start/stopp
och övervakning av pumpar, när ventiler öppnas/stängs, nivåmätning,
mätning av flöde och tryck samt läckageindikering.

Dupline är tack vare sin kapacitet för
att överföra multipla digitala och
analoga signaler över långa avstånd
med hjälp av en vanlig 2-trådskabel
en idealisk lösning för automation av
anläggningar för avloppsvatten.

Leasat
linjemodem

Vattendistribution

Leasat
linjemodem

•Pump start
•Pump stopp
•Hög flottör
•Låg flottör

•Pumpen går
•Strömavbrott

Räknarmodul

flottör
flottör

Kontroller
och ModBusgränssnitt

Analog
ingångsmodul
tt för
dem

Displaymodul
Radiomodem

Radio
Modem

•Pump start
•Pump stopp
•Hög flottör
•Låg flottört

PLC

Ett vattendistributionssystem som använder Dupline® som Remote I/O
Givare och pumpar vid den
avlägsna brunnen övervakas
och kontrolleras från vattenverketmed hjälp av ett par Dupline®
linjemodem. Ett av modemen
har placerats vid den avlägsna
brunnen, medan det andra finns
flera kilometer bort vid pumphuset. Kommunikationen sker
via vanliga telefonlinjer. Båda
platserna övervakas och kontrolleras av PLC på vattenverket. Nivåerna i vattentornen
mäts av ultraljudsnivågivare och
överförs på Dupline® som analoga
signaler. Det finns även flottörbrytare på hög nivå för alarm-

ändamål. PLC övervakar nivån
och får hjälppumparna att växla
mellan ON och OFF för att hålla
nivåerna i vattentornen inom angivna gränser. Det är inte
lämpligt att dra trådar mellan de
två vattentornen och verkstaden,
därför används RF-modem.
Flödesmätare med pulsutgångar är installerade på olika
ställen i systemet och har anslutits till Dupline®-räknarmoduler,
som registrerar mängden vatten
som passerar. Detta gör att PLC
kan övervaka eventuella läckor i
systemet.
LCD–textdisplayer

används för alarmindikering och
för avläsning av nivåerna i vattentornen.
Dupline®-centralenheten på vattenverket har ett
inbyggt GSM-modem som
skickar ett SMS-meddelande till
en mobiltelefon i händelse av
alarm. Alarmmeddelandena kan
vara
"termisk
överlastning
pump 2", "strömavbrott brunn",
"vatten på golvet pumphus 1",
eller "hög nivå överskriden i vattentorn A".
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• Kontroll av ljus, jalusier,
HVAC och säkerhet i ett
system
• Övervakning av energi-,
vatten- och gasförbrukning
i hela byggnaden
• Översikt över hela
byggnadens status när som
helst och var som helst
• Ethernet- eller RS485nätverk för Dupline®kontroller där var och en
övervakar och kontrollerar
en sektion i byggnaden
• Flexibel samverkan med
styrsystemet för
byggnadens övre plan
• Mycket flexibelt
rörande förändringar
och förbättringar
• Kostnadseffektiv

Brandalarm
Huvudelementen i brandalarmssystemet är
de rökdetektorer som har placerats på olika
platser i byggnaden. Kan kombineras med
andra funktioner, t.ex. kan ljusen tändas och
fläktar stängas av i händelse av brand.
Brandspjäll
Brandspjällens positioner kan kontrolleras
och övervakas med minimal användning av
dyra brandsäkra kablar. Kontroll och övervakning av luftutsläpp och lufttillförselgrupper.
Ljuskontroll
Lokal eller central kontroll av enkla eller multipla ljus baserad på realtidsklocka, ljusbrytare, rörelsedetektorer, ljusintensitetsgivare eller bärbar fjärrkontroll. Dimning av alla
typer av ljuslaster, programmering av ljusscenarier.
Jalusikontroll
Kontroll av position och vinkel hos jalusier
från lokala eller centrala placeringar med hjälp
av knappar eller fjärrkontroll. "Alla uppe"eller "alla nere"-kontroll av multipla jalusier.
Automatisk kontroll baserad på vindhastighet
eller ljusintensitet.
Uppvärmning
Temperaturkontroll i enskilda rum, beroende
på tidpunkt på dagen, närvaro av personer
och fönsterkontakternas status. Definition av
börvärden och temperaturövervakning från
en central PC. Lokal justering av börvärden.
Fönster och dörrar
Övervakning av dörrar och fönster med
magnetkontakter eller detektorer för krossat
glas. Detta kan kombineras med kontroll av
rumstemperaturen, för automatisk avstängning av uppvärmningen när fönstret är öppet.

Energiövervakning
Övervakning av energi-, vatten-, och gasförbrukning via pulsräknarmoduler på multipla platser i byggnaden. Transmission av värden till central PC på annan plats via GSM-modem, uppringningsmodem eller Internet.
Kontroll och övervakning via GSM
I händelse av alarm kan användardefinierade SMS-meddelanden skickas till en eller flera mobiltelefoner. Data kan även
begäras och tas emot via SMS-meddelanden och utgångar
kan växlas.
HMI
Installationens status kan visas och kontrolleras från olika
platser med hjälp av pekskärmar, textdisplayer eller LEDpaneler med processbilder. Duplines webbserver möjliggör
kontroll och övervakning via det interna nätverket eller Internet.
Samverkan till styrsystem för byggnad
Flera Dupline-nätverk, som vart och ett kontrollerar en
del av byggnaden, kan länkas samman. Ett öppet protokoll
med lättåtkomliga data gör att hela nätverket kan samverka
med alla typer av styrsystem för byggnader

Byggautomation

Smarta lösningar för hem- och byggautomation
Elektriska bygginstallationer är
inne i en övergångsfas. Vanliga
elektriska installationer kan
utföra många uppgifter, men
allteftersom byggnadens funktioner blir mer och mer komplexa och kraven på samverkan
mellan dem ökar, uppstår krav
på en annan installationsteknik.
Lösningen är Dupline® installationbuss. Dupline® är ett decentraliserat system som länkar
samman kontroll och övervakning av ljus, jalusier, uppvärmning, luftkonditionering och
säkerhet. Dupline® skapar nya
möjligheter för att minska

energiförbrukningen och öka
bekvämligheten och säkerheten
i byggnaden. Drift, service och
underhåll har förenklats, och en
fullständig statusöversikt kan
fås när som helst och var som
helst.
Dupline®-produkterna innefattar
ett brett sortiment av anpassade komponenter för byggautomation, som intelligenta
ljusbrytare, rörelsedetektorer,
ljusintensitetsgivare, dimrar,
reläer och termostater. Alla
komponenter i en sektion
använder samma två trådar för
att länka till Dupline®-kontrollern,

vilket gör att intelligenta funktioner kan implementeras genom
en kombination av signaler från
de olika busskomponenterna.
Tråddragningen i Dupline®-systemet är mycket enklare än i en
traditionell parallelldragen installation, och flexibiliteten för
ändringar och förbättringar ökar
avsevärt. I större byggnader
kan multipla Dupline®-kontroller
länkas samman via RS485 eller
Ethernet för datautbyte; detta
ger ett säkert system där ett
kabelfel bara påverkar en del av
byggnaden.

Du line
®
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• Enkel hantering
i alla projektfaser
• Buss- och spänningstrådar
i samma kabel eller
skyddsrör

Ljusbrytare

Lampa Spännings-Decentralt Givare
utgång
relä

• Fri topologi
• Användarvänliga bärbara
verktyg för kodning och
testning
• Alla signaler kan
kontrolleras och övervakas
från valfri plats i
systemet när som helst
• Inga problem med
transmissionsavstånd
• Ekonomisk lösning för
både arbete och material

Huvudpanel

Lokal
panel

2-tråds
Kopplingstråd Spänningsinstallationsbuss (S1, S2 ...)
förande (L)
Neutral (N)

Dupline är ett attraktivt alternativ till
de traditionella busslösningar som
används för automation av affärsoch industrilokaler.

På marknader för hemautomation
uppfyller Dupline installatörers och
användares krav på en enkel och
kostnadseffektiv lösning.

Byggautomation

Smarta lösningar för hem- och byggautomation
Dupline®-installationsbuss är ett
nytt sätt att implementera tråddragning och programmering
av ett system för byggautomation. Systemet är enkelt att
arbeta med i alla projektfaser
och löser tillämpningarna på ett
ekonomiskt sätt. Systemen för
adressering och konfiguration
är lättförståeliga, verktygen är
få och enkla att använda och
tråddragningstopologin är fri.
Den höga störningsokänsligheten i Dupline® gör att ingen specialkabel krävs och de två
busstrådarna kan följa huvudspänningens trådsträckning i

samma kabel eller skyddsrör.
Detta innebär att den spännings- och kommunikationskapacitet som givare och ställdon
behöver i byggautomationssystemet finns tillgängliga under
hela installationen.
Installationen blir enkel och flexibel, eftersom användandet av
intelligenta bussdrivna Dupline®komponenter som ljusbrytare,
rörelsedetektorer, temperaturgivare och icke-centrala reläer eliminerar behovet av att dra tillbaka trådbuntar till den centrala
installationspanelen. Dupline®kontroller erbjuder ett urval av

fördefinierade funktioner som
bara behöver ställas in.
Exempelvis gör masterfunktionen det möjligt för en ingång att
utlösa omkoppling av flera
utgångar samtidigt, och med
realtidsfunktionen kan utgångarna programmeras att kopplas på eller av vid specifika tidpunkter under dagen eller under
vissa dagar i veckan. Andra
exempel på fördefinierade funktioner som underlättar konfigurationen är temperaturkontroll,
jalusikontroll, alarmsystem och
ljusscenarier.
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• Dupline® I/O-moduler finns
tillgängliga för samverkan med
nästan alla typer av digitala,
analoga eller räknarsignaler
• Det modulära och flexibla
konceptet hos Dupline® gör det
enkelt att bygga upp ett system
steg för steg
• En PC eller PLC kan övervaka upp
till 4096 I/O-punkter via Dupline®
• Industrisystem med hög
störningsokänslighet
• Befintliga kablar kan användas
• Fri topologi
• Extremt användarvänlig
• Låg startkostnad
• Maskin
PÅ/AV
• Värmarkrets öppen
• Förlust av
värmetillförsel
• Säkring eller
överspänningsskydd
• Materialnivå
• Ström
• Stapelljus
• Temperatur
Digital
Analog
I/O-modul
ingångsmodul

• Energiförbrukning
• Vatten
• Gas eller vätska (allmänt)
• Räkningsobjekt
Räknare
Energimätare

Dupline® är ett idealiskt remote I/Osystem för insamling av maskinlarm,
statusinformation, energiförbrukning
och data om maskinprestanda från
fabriksgolvet.

Fabriksprocess

Temperaturgivare

• Fläkt
• Ljus
• Uppvärmning
Utgångsmodul

Mastergenerator
Kontrollrum

Dupline® använt för övervakning av fabriksprocess
I många tillverkningsanläggningar kan man spara mycket
genom att övervaka maskiner
och processer automatiskt.
Underhållspersonalen
kan
snabbt och korrekt korrigera fel
och samtidigt kan data om
maskinprestanda lagras i en
databas och sedan användas
för kvalitetskontroll och för att
öka maskineffektiviteten. Dupline®
är ett idealiskt system för den
här typen av tillämpningar,
eftersom systemet uppfyller
fabriksgolvets krav på flexi-

bilitet, moduluppbyggnad och
pålitlighet samtidigt som det
gör det enkelt att samverka på
IT-nivå. Dupline® löser dessutom uppgiften utan att spräcka
budgeten. Startkostnaderna är
låga, och systemet kan byggas
ut gradvis efter behov och när
budgeten så tillåter.
Dupline® kan till exempel
användas för att övervaka flera
tillverkningslinjer. Pulsutgångar
från energimätare ansluts till
Dupline® räknarmoduler, alarmutgångar på temperaturkon-

troller, som t.ex. "värmekrets
öppen" eller "förlust av värmetillförsel" matas in i digitala
ingångsmoduler och tryckgivare ansluts till analoga 4-20
mA ingångsmoduler. Alla värden och alarm överförs till en
central övervakningsdator med
ett SCADA-system, som larmar
till underhållspersonalen och
lagrar alla händelser och värden
i en databas för senare analys
av spänningsförbrukning och
orsaker till maskinstillestånd.
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• Alla signaler och spänning på
en enda tvåtrådskabel
• Långt transmissionsavstånd
• Extremt användarvänlig
• Systemet är lätt att bygga ut
eller förändra
• Robust och störningsokänsligt
• Alla signaler kan kontrolleras
och övervakas från valfri
plats i systemet
• Dupline löser kombinationen
långt avstånd och hög
distribution av I/O på ett
ekonomiskt sätt

Långa transportörer används i flera
tillämpningar där kol, malm, stenar,
lera och liknande ska transporteras
långa sträckor. Typiska industrier där
dessa tillämpningar används är gruvnäring, tunnelbyggen, kraftstationer
och tegelbruk.

Långa transportörer är av säkerhetsskäl försedda med en dragtråd som
gör att personalen kan stoppa bandet var som helst längs med transportören.

Långa transportörer

Gränssnitt

Textdisplay

PC eller PLC
(tillval)

Dragströmställare

Ingångsmodul

Övervakning av långa transportörer
Längs med de flesta transportörerna finns det flera dragströmställare kopplade till en
dragtråd, vilket gör att personalen kan stoppa bandet var som
helst i en nödsituation eller vid
fel på bandet. För att minska
den kostsamma tiden då bandet står stilla är det viktigt att
problemet lokaliseras och dess
art fastställs så snabbt som
möjligt. Traditionell parallellkoppling är en komplicerad och
dyr lösning för detta, eftersom
en 3-5 km lång transportör kan
ha fler än 100 brytare installerade.

Med Dupline® kan en enkel, flexibel och kostnadseffektiv lösning implementeras.
En enkel Dupline® tvåtrådskabel
dras längs transportören. Den
här kabeln kan även användas
som dragtråd. Vid varje dragströmställare finns en liten
Dupline®-modul med en enkel
ingång som är ansluten till de
två trådarna. Ingången ansluts
till en av kontakterna i brytaren,
så att den tilldelade Dupline®adressen aktiveras när brytaren
används. Ingångsmodulen drivs
av Dupline®-nätverket, och där-

med behövs ingen lokal spänningskälla. Det är enkelt att
installera extra ingångsmoduler
om bandet behöver förlängas.
Om så önskas kan Dupline®reläutgångar användas för att
kontrollera felindikeringslampor
längs med transportören.
Vid centralen kan statusen för
varje signal övervakas från en
textdisplay eller LED-panel med
processbilder, vilket möjliggör
snabba och exakta åtgärder.
Signalerna kan även övervakas
och kontrolleras från PLC eller
PC.
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• Upp till 10 km transmissionsavstånd utan förstärkare
• Obegränsat transmissionsavstånd
med hjälp av förstärkare
• Befintliga kablar längs spåren
kan användas
• Hög störningsokänslighet
• Lätt att bygga ut eller
ändra en installation
• Extremt användarvänlig
• Alternativ för transmission via
GSM, hyrda linjer, offentligt
telefonnät, eller optiska fibrer
• Kostnadseffektiv
Digital
utgångsmodul

Analog
ingångsmodul

I det centrala kontrollrummet visar
plasmaskärmar statusen för de trafikljus och de alarm vid järnvägskorsningar som samlats in via Dupline.

Inom järnvägsindustrin används
Dupline vanligen för att samla in status och alarmsignaler längs spåren
över mycket långa sträckor med hjälp
av befintliga kablar.

Järnvägssystem

Digital
ingångsmodul

Digital
ingångsmodul

Järnvägssystem
Dupline® är idealisk att använda
i järnvägssystem tack vare sin
kapacitet för långdistansöverföring av multipla signaler med
hjälp av två trådar. Ett Dupline®nätverk utan förstärkare kan
hantera upp till 10 km, men om
förstärkare används med kaskadkoppling är avstånden obegränsade. Dupline® används för
övervakning av bommar och
ljus vid järnvägskorsningar. De
felaktiga utgångarna från det
lokala systemet för bomkontroll
matas in i Dupline®-ingångs-

moduler, som överför signalerna
till ett eller flera kontrollcentra.
Den sista länken till ett kontrollcenter långt från spåren kan
implementeras
via
GSMmodem, hyrd linje eller uppringningsmodem. Om ett fel
uppstår rapporteras detta
genast till datorn. Dupline®
används också för att övervaka
funktionen hos signalreläer
längs spåret. Utgångssignalerna från strömtransformatorerna, som ger en sann feedback om lamporna är PÅ,

matas in i Dupline®-ingångsmoduler för spänning. Information överförs återigen via
Dupline® till kontrollcentret, där
datorn sparar informationen
och verifierar korrekt utgångsstatus. När temperaturen sjunker
under fryspunkten måste värmare aktiveras i regelbundna
intervaller på spårväxlarna så
att de inte blockeras av is. En
central PLC läser av temperatur
och fuktighet via Dupline och
kontrollerar
uppvärmningselementen via reläutgångar.

Du line
®

Fieldbus

Installationbus

• Minskad installationstid
• Minskad kabelkostnad
• Lätt att bygga ut eller
förändra en installation
• Extremt användarvänlig
• Fri topologi
• Robust, pålitlig och
beprövad teknik
• Flexibel samverkan
med bevattningskontroller
• Kostnadseffektiv

Dupline bevattningsbuss minskar
installationskostnaderna och ökar
flexibiliteten i jordbrukets bevattningssystem, där ventilerna oftast är
fördelade över ett stort område.

Golfbanor behöver också ett pålitligt
bevattningssystem för att bibehålla
sin kvalitet.

Bevattning

PLC

Mastergenerator

Ventilmodul

Ventil

Booster
(hjälpare)

Flödesmätar

Bevattningskontroll med Dupline®
Traditionella bevattningssystem
är dyra och tråddragningen är
komplicerad. Varje ventil kräver
en separat styrtråd som går tillbaka till bevattningskontrollen,
som kan finnas flera kilometer
bort. Expansion är också ett problem på grund av den höga
kostnaden och svårigheten med
att få extra trådar till ventiler som
ska läggas till i systemet.
Genom att spänning, ventilkontrollsignaler och pulser från
flödesmätare körs på en enkel
tvåtrådskabel minskar Dupline®
kostnaden för trådar och kablar

avsevärt och gör det enkelt att
expandera. Alla typer av bevattningskontroll, PLC, PC eller en
anpassad kontroll, kan använda
Dupline® som remote I/O-system.
För att uppnå en tillräcklig spänningsnivå för att bryta 3-tråds
latchventilerna på fältet konverterar en hjälpmodul Duplines
spänningsnivå till 28 VDC. Varje
ventil är ansluten till en IO-modul
med två utgångar för att öppna
och stänga ventilen, och med
två ingångar som kan användas
för att överföra pulser från
flödesmätare. Modulen finns till-

gänglig i ett hus som tillåter
installation under jord, och i ett
hus för DIN-skenmontering.
Varje gång ventilen slås upp
laddas en inbyggd kondensator
upp långsamt och efter 10
sekunder lagrar den tillräckligt
med energi för nästa ventiloperation. Tråddragningstopologin
är helt fri utan begränsning i
antal eller längd på grenar. Ett
Hi-Line-nätverk kan hantera upp
till 64 ventiler över avstånd på
upp till 7 km, och flera nätverk
kan länkas samman.

Grundkomponenter
lare; ingen extra signalkälla behövs. Utgångsmoduler ansluts till lampor, kontaktorer, lysdioder
(LED), instrument etc. och kontrollerar dessa enheter i enlighet med den information som fås via
Dupline®-nätverket.

Exempel: Ett grundläggande Dupline-system
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OT

Ett Dupline®-nätverk består av 4 grundelement:
En centralenhet, ingångsmoduler, utgångsmoduler
och en tvåtrådskabel. Centralenheten kontrollerar
kommunikationen i alla Dupline®-installationer. Den
skickar ut Dupline® bärvågsignal och samordnar all
transmission mellan ingångs- och utgångsmoduler.
Ingångsmoduler ansluter till kontakter, spänningskällor, källor till analoga signaler etc. och överför
denna information via tvåtrådskabeln. Vissa ingångsmoduler är givare med integrerade omvand-

Kabeln
Alla Dupline®-moduler ansluter till samma 2-trådskabel för att bilda ett kommunikationsnätverk där
signaler kan överföras mellan modulerna. Det bästa
är om de två trådarna är tvinnade, men i praktiken

Bussdrivna komponenter
Vissa Dupline® I/O-moduler drivs direkt från bussen;
ingen extern spänningskälla behövs. Detta gör
installationen flexibel och enkel, vilket är en särskild
fördel när ingen lokal spänningskälla finns tillgänglig.
De flesta av dessa enheter är ingångsmoduler som
ljusbrytare, små kontaktingångsmoduler och givare
för temperatur, ljusintensitet eller rörelsedetektering,
men en bussdriven reläutgång för de-central
installation finns också tillgänglig.

kan vilken kabel som helst användas, så länge de
två trådarna följer varandra i samma skyddsrör eller
kabel. Detta innebär i många fall att befintlig kabel
kan användas.

Grunder i Dupline®
Topologi
Topologin i ett bussystem är definitionen av vilken
typ av kabeldragning som är tillåten. Dupline® har
en helt fri topologi, vilket gör att nätverket kan bildas som en linje, en ring, en stjärna eller en kombination av dessa. Detta underlättar planeringen och
ger en hög grad av flexibilitet för ändringar i sista
minuten och för framtida expansioner.

Kommunikationsprincip
Dupline®-signaltransmission baseras på en multiplexprincip för tidsuppdelning som ger en mer
effektiv överföring av signaler än den traditionella
meddelandeinriktade metoden. Detta gör att
Dupline® kan köras på den låga bärfrekvensen 1
kHz, vilket är nyckeln till Dupline®-funktioner som
långdistanstransmission, hög störningsokänslighet
och hållfasthet. Kontrollern genererar en fyrkantsvågsignal bestående av en 8 ms synkroniseringsperiod följd av 128 pulser på vardera 1 ms. Detta
136 ms pulståg upprepas kontinuerligt. Varje puls
definierar ett tidsfack där de moduler som tilldelats
till detta specifika pulsnummer kan överföra och ta
emot information. I/O-modulerna delar alltså på

Synkronisering

A1

A2

A3

A4

A5

samma två trådar genom att använda dem i turordning. Svarstiden i ett Dupline®-system är alltid
under 272 ms, oberoende av antalet noder och
aktiva signaler i nätverket.

Adressering
Varje ingång eller utgång måste tilldelas en av de
128 adresserna. Adressen definierar vilket pulsnummer i Dupline®-pulståget som I/O-punkten ska
använda för att överföra eller ta emot sin signal. De
128 adresserna delas in i 16 grupper (A-P) med 8
adresser vardera (1-8), så att en adressreferens är
en kombination av en bokstav och en siffra, t.ex.
B3. Adresserna tilldelas till noder med en enkel
bärbar kodningsenhet.

Dupline ASIC
Den elektroniska nyckelkomponenten i varje I/Omodul är Dupline ASIC-chip. En utveckling av
Carlo Gavazzi som använder den senaste tekniken
för att komprimera åratals industriell kommunikationserfarenhet i ett enda chip. ASIC-chipets litenhet och låga spänningsförbrukning gör det möjligt
att ta fram mycket kompakta bussdrivna komponenter, som givare eller ljusbrytare.

Kodning och testning
Adresser tilldelas till Dupline®-modulerna med det
bärbara kodningsverktyget GAP1605. Modulerna
behöver inte vara spänningsanslutna eller anslutna
till Dupline®-bussen för att kodas. Den aktuella
adressen kan läsas tillbaka in i GAP1605 för verifikation. Kodning av en adress är lika enkelt som att
slå ett telefonnummer. GTU8 är ett testverktyg som
gör det möjligt att avläsa faktisk status och
kontrollera alla 128 adresser i ett aktivt system.
Verktyget är användbart vid driftssättning av ett
system och för att isolera ett problem med en
feldragen ingångs- eller utgångsmodul. GTU8 kan

anslutas till till tvåtråds-Dupline® när som helst
under installationen.

Grunder i Dupline®
Dupline driftsläge
I figuren nedan har två ingångar och två utgångar
tilldelats samma adress, B3. Varje gång en
ingångsmodul upptäcker det tidsfack som motsvarar adress B3 kontrollerar den statusen för den
ingång som kodats för B3, och om den är aktiverad
sänds en signal till centralenheten. Centralenheten
registrerar adressen B3 som att den har en aktiv
ingång, oberoende av vilken av de två ingångarna
som är aktiv. Alla ingångar som kodats för samma
adress OR-as tillsammans, och antalet ingångar
som kan ha samma adress är obegränsat. Detta är
praktiskt till exempel då ett ljus ska kontrolleras
från ljusbrytare som är monterade på olika positioner. Om centralenheten är av standardtyp eller
ett gränssnitt utan intelligenta funktioner kommer
den ingångsstatus som upptäcktes på B3 att överföras till B3-utgångarna.
Den här funktionen, att utgångar kodade för B3 följer B3:s ingångsstatus, gör det enkelt att överföra
en signal punkt-till-punkt utan att använda en intelligent enhet.
Om den konfigurerbara Mastergeneratorn används
kan en intelligent funktion tilldelas till en adress.
Om en växlingsfunktion har tilldelats till adress B3

B3

B3

kommer utgången som kodats för B3 att växla
varje gång som en ingång kodad för B3 aktiveras.
Eller om en frånslags fördröjd timer har tilldelats,
kommer B3-utgångarna att förbli PÅ under den
angivna tiden efter att B3-ingången har avaktiverats.
Antalet ingångar som kan kodas för samma adress,
och därigenom avge samma signal, är obegränsat.
Detta är praktiskt när ljusstatus och status för
alarmsignaler ska visas på multipla platser, eller när
fler laster måste växlas med samma signal. Det
faktum att flera Dupline I/O-moduler kan sända och
ta emot information på samma adress utan att
känna till varandras existens är ett viktigt kännetecken som visar hur öppet och flexibelt Dupline®
är konstruerat.

B3

B3

G50101106
Bussdriven enkel
ingångsmodul

Produktkategorier
Det breda sortimentet Dupline®-produkter för industriell tillämpning och byggautomation kan delas in
i olika kategorier beroende på vilken funktion de
har i nätverket. Genom att kombinera produkter ur
de olika kategorierna kan kompletta lösningar skapas för ett flertal olika tillämpningar.
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G34296470
Analoga ingångar

Centralenheter
Dupline® centralenhet är hjärtat i systemet och producerar den bärvåg som gör att alla andra moduler
i nätverket kan kommunicera med varandra. Det
finns alltid en, och endast en, centralenhet i ett
Dupline®-nätverk. Vissa centralenheter har inbyggda
kontroll- och/eller interfacefunktioner

G88104401
Bussförsörjd
ingångsmodul
för ljusbrytare

Digitala och analoga ingångsmoduler

G4420740
Räknarmodul

Dessa moduler används för att samla in de digitala
och analoga signalerna på fältet för transmission
via Dupline®. De ansluts till kontakter, spänningskällor och analoga signalkällor med DIN-normerade
utgångar som 4-20 mA. En räknarmodul för att
räkna pulser från energimätare finns också att tillgå.

Digitala och analoga utgångsmoduler
Dessa moduler används för att sända signaler som
överförts på Dupline® till fältenheter. De digitala
typerna finns att tillgå med relä- eller transistorutgångar och de analoga typerna har DIN-normerade
utgångar som 4-20 mA. De ansluter vanligen till
kontaktorer, lampor, instrument, drivningar etc.

G34205501
Digitala ingångar

ADRESSKONFIGURATION
GTS377S
Pekskärm
GAP1506
Bärbar
adresseringsenhet

GTD50
Textdisplay

Givare
Dupline®-givare är bussförsörjda enheter som upptäcker eller mäter fysiska tillstånd direkt. De digitala
typerna kan upptäcka personnärvaro, närhet till
magnet, metall eller vattenläcka, medan de analoga
typerna mäter temperatur eller ljusintensitet.

Gränssnittsprodukter
Dupline®-signalerna måste kontrolleras och övervakas från en central PLC eller PC i många tillämpningar. För att underlätta en enkel och flexibel samverkan finns det ett antal produkter att tillgå för
samverkan via serieportar (RS232 eller RS485) eller
via fältbussanslutningar av standardtyp (ProfibusDP och DeviceNet).
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G54606606
LED statusindikator

Modem och omvandlare
Ibland måste Dupline®-signalen omvandlas för
transmission på andra media än koppartråd.
Dupline® kan via modem och omvandlare överföras på telefonledningar, trådlöst via radiomodem, på optiska fibrer eller via GSM-modem.
Genom att använda Dupline Repeater kan transmissionsavståndet på koppartråd förlängas.

Dupline® produktkategorier
G34404443
Digitala ingångar/
utgångar
G88301143
Bussdriven
enkel
reläutgång

ER
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G
UT

G34485324230
Ljusdimmer

G34396470
Analoga utgångar
G38000015
Centralenhet och gränssnitt

G34305545
Digitala utgångar

interface till PLC
och PC via
• Modbus (RS232, RS485)
• Anpassade PLC-protokoll
• Profilbus-DP
• DeviceNet

G34930000
Optisk omvandlare

MODEM OCH
OMVANDLARE
D389200
Repeater

TESTENHET

G34910040
Privat linjemodem

GTU8
Bärbar bussdriven
testenhet

SATELLINE-3AS
Radiomodem

Display och HMI

Verktyg för kodning och testning

Produkterna i den här kategorin utgör vanligen ett
gränssnitt mellan användarna och Dupline ®nätverket. Statusen för digitala och analoga signaler kan avläsas på textdisplayer, panelmätare,
pekskärmar, eller LED-indikeringar, och signalerna
kan även kontrolleras.

Det behövs ingen PC eller annat avancerat verktyg
för att adressera kodning av Dupline®-moduler
eller för att testa en installation. Dessa uppgifter
utförs istället med hjälp av två enkla bärbara enheter med intuitiv användning.

Mastergeneratorn
Den avancerade enheten för kontroll och samverkan
Mastergeneratorn är den mest avancerade
Dupline®-centralenheten. Förutom att generera
Dupline® bärvåg kan den även utföra olika intelligenta kontroll- och nätverksfunktioner, och samtidigt fungera som gränssnitt till en PC eller PLC.
Den kan också sända ut händelsebaserade larmmeddelanden via SMS med ett inbyggt GSMmodem (tillval), och den kan anslutas till ett externt

radiomodem och därigenom skapa en trådlös länk
till flera andra Mastergeneratorer.

Intelligenta funktioner
De intelligenta funktionerna i Mastergeneratorn
konfigureras av en PC med windowsbaserad programvara med ett grafiskt inriktat användargränssnitt. Processen består helt enkelt av att välja en
fördefinierad funktion från en lista för var och en av
de tillämpade adresserna. Funktionen definierar
hur Mastergeneratorn kontrollerar den valda adressens utgångsstatus baserat på ingångsstatus, tid
eller status för andra adresser. Varje funktionstyp
har ett antal definierbara parametrar. Det är alltså
möjligt att definiera hur länge ett jalusi ska vara i
rörelse vid aktivering och huruvida det ska reagera
på alarm från en vindgivare. Och om användaren

vill att ljuset ska slås PÅ och AV vid bestämda tidpunkter och på vissa dagar kan en realtidsfunktion
tilldelas till den adressen. Den så kallade masterfunktionen gör att en ingångsaktivering kan påverka
ett fördefinierat utgångsmönster för flera adresser.
Detta används vanligen för uppgifter som ljuskontroller för "alla AV" eller "välkommen hem". Flera
andra funktioner för hantering av ISA-alarm och
nivåövervakning av analoga signaler finns tillgängliga och det är också möjligt att definiera timers
och logikfunktioner så som OCH, ELLER och
EXKLUSIV ELLER.

Mastergeneratorn
Fristående drift
Mastergeneratorn används ofta i en fristående konfiguration för kontroll och övervakning av privata
hem, mindre byggnader eller fjärrstationer.
Mastergeneratorn erbjuder en enkel lösning för
dessa installationer, som vanligen är obemannade
en del av tiden: En lokal automatisk kontroll kombinerad med en möjlighet till extern kontroll och
övervakning via det inbyggda GSM-modemet (tillval). Vid ett alarm sänder Mastergeneratorn ett
användardefinierat SMS-meddelande till en mobiltelefon eller PC. Upp till 4 telefonnummer kan definieras att ta emot SMS-meddelandet, antingen
simultant eller ett i taget fram till bekräftelse.
Användaren kan även skicka ett SMS till
Mastergeneratorn med ett kommando om att slå
PÅ eller AV en utgång, eller med en begäran att ta
emot ett SMS-meddelande som visar en viss

adress’ status. SMS-funktionen kan säkras med ett
lösenord och med kontroll av det nummer som
skickade SMS-meddelandet.
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I/O-moduler
• Digital
• Analog

Större system med ett nätverk
av Mastergeneratorer
Dupline®-lösningar för större byggnader, fabriksprocesser eller kommuner kan implementeras via
ett Dupline®-nätverk med en Mastergenerator för
varje sektion i installationen. Upp till 32
Mastergeneratorer kan länkas samman med hjälp
av ett nätverk på högre nivå, baserat på antingen
RS485 eller Ethernet (via omvandlare). En av enheterna, konfigurerad som RS485-master (#32),
samordnar ett automatiskt utbyte av data mellan
Mastergeneratorer, så att varje enhet kontinuerligt
uppdateras med statusen för varje Dupline-adress
i hela systemet. Varje Mastergenerator kontrollerar
sitt eget avsnitt med 128 adresser, men kan konfigureras till att påverkas av signaler från andra nätverk. Om exempelvis Dupline®-nätverket på en
byggnads övervåning har en vindhastighetsgivare
ansluten, kommer Mastergeneratorerna i alla andra
Dupline®-nätverk att kunna avläsa och använda

vinden i den lokala kontrollfunktionen för jalusier.
Andra exempel är möjligheten att tända alla lampor
i byggnaden genom att trycka på en knapp på
bottenvåningen, och att samla alla larmsignaler till
en Mastergenerator.
Den här systemtoplogin garanterar en säker
systemdrift, för i händelse av kortslutning eller störning i RS485-nätverket mellan Mastergeneratorer
fortsätter kontrollfunktionerna i varje Dupline®nätverk att fungera, men givetvis endast på basis
av de lokala signalerna. Om ett av Dupline®-nätverken
kortsluts eller drabbas av avbrott kommer de övriga
Dupline®-nätverken att fortsätta fungera. I dessa
system är det vanligt att ha en PC med SCADAprogramvara för att övervaka hela systemet och för
att ändra kontrollparametrar som temperaturinställningspunkter och växlingstider.

I stora Dupline®-system uppnås detta genom att
ansluta COM-porten på PC:n till en av RS232-portarna på Mastergeneratorn som fungerar som
RS485-master. Detta gör att datorn kan läsa och
kontrollera data i alla Dupline®-nätverk, och att läsa
eller skriva en konfigurationsfil till valfri Mastergenerator med Modbus-protokollet. En PLC eller
en PC kan även användas som master i RS485nätverket. I det här fallet sker inget automatisk
utbyte av data mellan Dupline® nätverken, men
reaktionstiden i RS485-nätverket är något kortare.

RS232
Modbus

MGEN
Master # 32

Dupline # 32
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RS485
Modbus

Mastergenerator använd som
gränssnitt för radiomodem
I en del tillämpningar är det opraktiskt eller omöjligt
att dra trådar på vissa sträckor.
Därför innefattar mastergenerator en möjlighet att

skapa trådlösa länkar till andra mastergeneratorer
med hjälp av externa radiomodem. En mastergenerator måste anges som central mastergenerator,

Mastergeneratorn
och upp till 31 Mastergeneratorer kan anges som
understationer. Den centrala mastergeneratorn
mäter och uppdaterar kontinuerligt Dupline®-data
från alla understationer via radiomodemnätverket.

På så sätt fungerar hela systemet som ett enda
stort Dupline-nätverk, där alla data kan matas in
eller ut var som helst i systemet.

Använda Dupline som Remote I/O
Dupline® används ofta som Remote I/O-system för
PLC och PC med SCADA-programvara, oftast i
tillämpningar där de unika Dupline®-funktionerna
motsvarar systemkraven.

För att underlätta en enkel och kostnadseffektiv
samverkan på kontrollnivån, har ett antal seriella
RS232/RS485-gränssnitt och fältbussportar utvecklats.

Anpassade PLC-gränssnitt
underlättar integration
Idag har även den minsta PLC seriekommunikationsportar, och detta är en utmärkt plattform för
kostnadseffektiv samverkan med Dupline®. Men
många PLC-programmerare vill inte ha seriekommunikationsprotokoll på extern utrustning. Därför
innefattar produktsortimentet hos Dupline® anpassade gränssnitt för alla större PLC-fabrikat. Dessa
enheter tar genom att fungera som master kontroll
över seriekommunikationen med hjälp av PLCprotokollet. Så snart de två enheterna är anslutna
börjar Dupline®-gränssnittet skriva Dupline®-data
direkt till ett angivet område i PLC-minnet, och från
ett annat minnesområde läser det data för utmatning på Dupline®-nätverket. För varje anpassat
PLC-gränssnitt finns en minneskarta som definierar
vilka områden i PLC-minnet som används, och var
data för de enskilda Dupline®-adresserna finns.
Användning av detta koncept förvandlar effektivt en
liten PLC till en kraftfull kontroller med modulärt
remote I/O över långa avstånd.

Gränssnitt för följande PLC-fabrikat finns att tillgå:
Siemens, Allen-Bradley, Group Schneider, Omron,
Mitsubishi, GE-Fanuc, Toshiba, Koyo, Idec,
Matsushita och LG.

RS485 / RS232
Använder anpassat
PLC-protokoll
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Installationbus

PLC-samverkan med
fältbussportar
Många PLC finns att tillgå med integrerad fältbusskommunikation. Detta gäller större PLC-fabrikat
som Siemens som använder Profibus-DP och
Allen-Bradley som använder DeviceNet. Portar
som översätter Dupline®-data till fältbussprotokollet och och tvärtom, finns att tillgå för båda
dessa ledande fältbussystem. Fältbusskommunikationsportarna på PLC är användbara för Dupline®samverkan eftersom de erbjuder en standardiserad
metod för automatisk dataöverföring mellan PLC
(master) och Dupline®-fältbussportarna (slavar).
PLC-programmeraren slipper arbeta med seriepro-

tokoll, eftersom PLC-operativsystemet automatiskt
tar hand om kommunikationen. Möjligheten att
ansluta flera portar till samma PLC-fältbussport är
ytterligare en fördel. Detta gör att system med
tusentals I/O-punkter kan skapas, men ändå blir
uppdateringstiden kortare än en Dupline®-cykel.
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Modbus
Profibus-DP
DeviceNet

PC med SCADA använder Dupline®
som Remote I/O
Det vanligaste sättet att skapa samverkan mellan
ett eller flera Dupline®-nätverk och en PC med
SCADA-programvara är att använda ett av de seriella RS232/RS485-modbusgränssnitten. Två typer
finns att tillgå: Den enklare modbusmaster-modulen
som endast kan hantera de digitala signalerna och
32 analoga värden (AnaLink), och den avancerade
Mastergeneratorn, som kan hantera de digitala signalerna, 128 analoga värden (alla protokoll) och
128 räknare. Upp till 32 Mastergeneratorer kan
samverka med hjälp av RS485. Samverkan med
Ethernet är också möjligt om en RS485-till-

Ethernet-omvandlare används.
De flesta SCADA-programvarupaket innehåller
drivrutiner för serieportar till modbusprotokollet
och kan därför kommunicera direkt med Dupline®gränssnitten. Men för att underlätta ett ännu mer
standardiserat sätt att samverka med ett SCADAsystem, kommer en OPC-server för modbusgränssnitten att göras tillgänglig. Det finns en Dupline®
ActiveX-drivrutin tillgänglig för de användare som
vill utveckla egen programvara; den hanterar serieportskommunikationen och modbusprotokollet.
ActiveX är en Microsoft-standard för kommunika-

Gränssnittlösningar och nätverk
tion mellan två programvaruprodukter. I vissa
tillämpningar är huvudkravet helt enkelt att överföra Dupline®-data till ett EXCEL-ark. Detta gäller
vanligen för tillämpningar inom energiövervakning,
där värden från energiräknare ska sparas och analyseras i en PC. Med drivrutinen Dupline® DDE blir
detta enkelt, och man behöver inget dyrt SCADA-

programvarupaket. Önskad Dupline®-datapunkt
väljs ut med musen och kopieras sedan in i cell i
EXCEL-arket. Sedan uppdateras cellen dynamiskt
med Dupline®-data i realtid. EXCEL-knappar kan
även definieras för att aktivera Dupline®-adresser
och nollställa räknare.
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Ethernet (använder omvandlare)

UT

IN

UT

IN

I/O-moduler
• Digital
• Analog
• Räknare

Transmission av Dupline®-signaler
via optisk fiber
Dupline® Optiska omvandlare gör att glasfiber kan
användas som överföringsmedia på en eller flera
sektioner i ett Dupline®-nätverk. En modul omvandlar
Dupline®-signalen från elektriskt till optiskt format,
medan en annan modul omvandlar bärarsignalen
från optiskt till elektriskt format. Det optiska fiber-

paret kan hantera ett avstånd på upp till 5 km. Det
är enkelt att göra anpassningar till systemkraven
tack vare möjligheten att fritt kombinera elektriska
och optiska media. Optiska fibrer kan vara användbara när Dupline®-signaler måste överföras utomhus i områden där det ofta åskar, eller med avsnitt
med kraftiga induktiva störningar. Och det blir allt
vanligare att fiberoptiska kablar "måste" användas
på vissa sträckor.

A1 A2

Optiskt multimode
Fiberparr
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Specifikationsfas
Systemoberoende
Dupline® är systemoberoende och kan samverka
med de flesta andra enheter (digitala, analoga,
numeriska).

Planering sker på samma sätt som för
konventionella installationer
Signaler och enheter kan specificeras på samma
sätt som då en konventionell installation används.

Tvåvägskommunikation
Dupline® överför digitala och analoga signaler i
båda riktningarna.

Planeringsfas
Distance in m
600
m
800
m
100
0m
120
0
140 m
0
160 m
0
180 m
0
200 m
0
220 m
0
240 m
0
260 m
0
280 m
0
300 m
0m

Kostnader för tråddragning hålls under
kontroll
Lägre installationskostnader förbättrar konkurrensläget för både planerare och byggare av installationen.

5000
10000
15000

Kostnadseffektiv installation
Dupline kräver mycket lägre kostnader för arbete
och material jämfört med konventionell tråddragning från-punkt-till-punkt.
®

st
n Co
llatio

Använd det bästa sättet att dra kablar, inte det
enda möjliga sättet. Enkel dimensionering av
kabelskyddsrör.

20000

Insta

Optimal kabeldragning

Dupline
installation

25000

Konventionell
installation

30000

35000

40000

Kostnadsjämförelse mellan konventionell
installation och Dupline® för 64 signaler

Realisering
Flexibel integrering till projektprocessen
Dupline®-installationen kan enkelt fås att harmonisera
med projektutvecklingen på plats.

Ändringar kan göras i sista minuten
Det är möjligt att göra ändringar under projektets
gång utan att göra om hela systemet.

Användning av befintliga trådar
I många fall kan befintliga kablar användas. Detta
kan ytterligare minska projektkostnaden avsevärt.

Fördelar i alla projektfaser
Installations- och startfas
Anslutning utan interface
Dupline®-brytare, givare, aktuatorer och displayer
ansluts utan interface, vilket minskar antalet
hjälpterminaler.

Signifikant minskning av felkoppling
Jämfört med flertråddragning kan antalet felkopplingar minskas kraftigt.

Enkel signalspårning
Dupline® reducerar hundratals individuella trådar.

Åtkomst till valfri signal eller samtliga signaler
hela tiden
Simulering och observation av systemdriften med
en praktisk testenhet där åtgärden äger rum.

Tidsbesparande kabelkontroll
Ingångs-/utgångssignaler avslutas på plats. Endast
två trådar behöver kontrolleras.

Kodning med kodningsenheten GAP1605
I de flesta Dupline®-enheter sker tilldelningen av
adresser med den bärbara kodningsenheten
GAP1605. Inga speciella kunskaper krävs för att
sköta den här enheten.

Drift och underhåll
Hög systemtillgänglighet
Pålitlig, beprövad teknik och världsomspännande
installationserfarenhet håller driftstiden uppe.

Full systemtillgänglighet
Tillgänglig hela tiden och överallt via GSM-modem
eller Internet.

Enkelt att förstå och underhålla
Inga specialkunskaper krävs för att använda och
underhålla systemet.

Skydd av kapitalinvesteringar

Optimal resursstyrning

Dupline är ett framtidsinriktat installationskoncept som tar med ändringar i
redovisningssystem, ändringar i systemanvändning och utbyte av föråldrade
maskiner i beräkningen.

Dupline® erbjuder full öppenhet om alla
systemdata för energihantering, och övervakning av vatten-, gas-, och oljeförbrukning.

®

Noteringar

