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 Převodník diskrétních signálů pro síť  
Smart Wireless

Ve většině závodů se spojitou výrobou existují stovky až tisíce dis-
krétních signálů, které zůstávají nepřipojeny k řídicímu systému pro 
příliš velké náklady na kabeláž. Uživatelé tudíž nemají přístup k mno-

ha údajům důležitým pro výkonnost 
a bezpečnost jejich závodu. V rámci 
bezdrátové sítě Smart Wireless řeší ta-
kové situace převodník diskrétních sig-
nálů Rosemount 702. Přístroj lze při 
přijatelných nákladech snadno instalo-
vat i oživit a dále jeho prostřednictvím 
sledovat dané diskrétní signály.

Bezdrátový převodník Rosemount 
702 se uplatní při prevenci přeplně-
ní nádob nebo rozlití kapalin do oko-
lí, při ochraně osob, sledování stavu 
zařízení v závodě apod. Spolupracuje 
s různými typy spínačů nevyžadujících 
napájení, je nabízen jedno- i dvouka-
nálový, lze ho použít v prostředí s ne-
bezpečím výbuchu a je plně kompati-
bilní s existujícími sítěmi typu Smart 

Wireless. Podobně jako ostatní přístroje řady Smart Wireless posky-
tuje bohaté možnosti diagnostiky na bázi protokolu HART, baterii 
SmartPower™ s výdrží sedm až patnáct let a dlouhodobě spolehlivý 
a bezpečný provoz.

Síť Smart Wireless je rozšířením konceptu digitálního závo-
du PlantWeb® společnosti Emerson. Jde o kombinaci inteligent-
ních monitorovacích přístrojů opatřených bezdrátovými převodní-
ky a zapojenými v samočinně se organizující bezdrátové síti typu 
mesh, která se neustále automaticky přizpůsobuje aktuálním pro-
vozním podmínkám (přidání nebo odebrání přístrojových uzlů, vý-
skyt překážky apod.).
Emerson Process Management, s. r. o., tel.: 271 035 600, 
fax: 271 035 655, e-mail: info@cz.emersonprocess.com

 Jiskrově bezpečné vstupní a výstupní moduly

Komponenty systému Wago-I/O-System je možné bez omezení 
použít v zóně 2 prostředí s nebezpečím výbuchu. Speciální vstupní 
a výstupní svorkové moduly EEx i, které lze v systému bez omeze-
ní kombinovat s běžnými svorkovými moduly, umožňují navíc pří-

mé propojení do zón 1 a 0. 
Společnost Wago uvádí na 
trh sedm typů těchto svor-
kových modulů: jednoka-
nálové digitální vstupní 
moduly (NAMUR) s dia-
gnostikou, dvoukanálové 
digitální vstupní moduly 
(NAMUR), dvoukanálové 
digitální výstupní moduly, 
dvoukanálové vstupní ana-

logové moduly s diagnostikou, dvoukanálové analogové moduly s di-
agnostikou pro odporové snímače, dvoukanálové analogové výstupní 
moduly a napájecí moduly 24 V DC. Další varianty budou vzápětí ná-
sledovat. Moduly mají mezinárodní certifikáty, a lze je dokonce pou-
žít na ropných plošinách a lodích určených pro přepravu ropných pro-
duktů. Svoje místo ale najdou i v našich suchozemských podmínkách 
jako flexibilní a cenově příznivé řešení např. při výrobě a dopravě po-
honných látek nebo chemických a petrochemických produktů.
WAGO Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 142, 
e-mail: ondrej.dolejs@wago.com, http://www.wago.cz

 Fieldline Modular Bus Coupler s digitálními 
vstupy

Nové sběrnicové vazební členy Fieldline Modular Bus Coupler FLM 
BK PN M12 DI8 M12-2TX s osmi digitálními vstupy od společnosti 
Phoenix Contact připojují lokální komunikační stanice Fieldline Modu-
lar k síti Profinet IO a zároveň se využívají ke čtení digitálních signá-
lů. Vestavěný řízený tříportový přepínač (managable switch) umožňuje 

tvořit sítě se sběrnicovou topologií. Zaříze-
ní automaticky volí jednu ze dvou přeno-
sových rychlostí, 10 Mb/s nebo 100 Mb/s 
(auto-negotiation), a rozpoznávají zapojení 
kabelů a konektorů (auto-crossover). Zaří-
zení navíc podporuje protokoly SNMP v2c, 
TFTP a LLDP.

Jako sběrnici nižší úrovně nabízí FLM 
BK PN M12 DI8 M12-2TX, výkonnou lo-
kální sběrnici s přepínatelnou přenosovou 

rychlostí 500 kb/s a 2 Mb/s. Celková délka lokální sběrnice je 20 m a 
lze na ni připojit až šestnáct vstupních a výstupních zařízení. Napáje-
ní senzorů je chráněno před zkratem a přetížením, a tím je zaručena 
vysoká dostupnost zařízení. Diagnostické indikátory pro napájecí na-
pětí, síťový provoz a provoz na lokální sběrnici s příslušnými monito-
rovacími funkcemi omezují prostoje a jsou výbornou pomůckou pro 
servisní techniky.

Zařízení Fieldline Modular Bus Coupler FLM BK PN M12 DI8 
M12-2TX je součástí typové řady Fieldline Modular (krytí IP65/IP67), 
a lze je tedy použít i přímo v provozních podmínkách.
Phoenix Contact, s. r. o., tel.: +420 542 213 401, fax: 542 213 701, 
http://www.phoenixcontact.cz 

 Univerzální digitální zobrazovače  
provozních veličin

Nové univerzální digitální zobrazovače společnosti Siemens jsou 
určeny pro zobrazování provozních veličin získaných ze vzdálených 
měřicích míst v rámci celého výrobního zařízení. 

Sitrans RD100 je digitální zobrazovač se čtyřmístným LCD s čísli-
cemi o výšce 25,4 mm. Přístroje se k němu připojují prostřednictvím 

proudové smyčky 4 až 20 mA. 
Obsluha přístroje je velmi jed-
noduchá – zobrazovač se nasta-
vuje pouze ve dvou krocích, aniž 
by bylo nutné proudovou smyč-
ku přerušit. 

Přístroj umístěný v instalační 
skříňce má krytí IP67 (NEMA 4X) a je jiskrově bezpečný (EXi). Roz-
sah pracovních teplot je –40 až +85 °C.  Napájecí napětí je do 30 V DC 
(lze jej napájet z proudové smyčky), přístroj nemá vlastní zdroj.

Sitrans RD200 je univerzální panelový přístroj pro rozsáhlou škálu 
vstupních signálů, např. pro proudové a napěťové signály nebo signály 
z termočlánků a odporových teploměrů. V případě potřeby jsou k dis-
pozici dvě výstupní relé pro signalizaci či jednoduchou regulaci pro-
cesů nebo výstup na sběrnici Modbus RTU. Na rozdíl od typu RD100 
má Sitrans RD200 vlastní napájecí zdroj a vysoce svítivý čtyřmístný 
displej LED. Krytí z čela je IP65 a k dispozici jsou instalační krabič-
ky pro jeden až šest zobrazovačů. Přístroj je schopen napájet vstupní 
proudovou smyčku 4 až 20 mA nebo pracovat ve funkci převodníku 
signálů na unifikovaný výstup 4 až 20 mA.

Zobrazovače Sitrans RD100 a RD200 jsou vhodným doplňkem sor-
timentu provozní přístrojové techniky společnosti Siemens a umož-
ňují jednoduše řešit mnoho běžných úloh z oboru automatizace tech-
nologických procesů.
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, http://www.siemens.cz/ad, 
e-mail: adprodej.cz@siemens.com


