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řídicí technika a systémy

V současnosti se v oboru automatizace stá-
le více prosazují barevné displeje. Výrobcům 
strojů umožňují zobrazit na operátorském pa-
nelu více detailů, nepřehlédnutelně zvýraznit 
důležité alarmy a celkově systém „oživit“.

Programovatelný automat s operátorským 
rozhraním Vision350™ od společnosti Unit-
ronics (obr. 1) je vybaven barevným dotyko-
vým displejem a výkonným procesorem. Má 
mnoho možností kombinací vstupů a výstu-
pů a podporuje komunikaci prostřednictvím 
Ethernetu (protokol TCP/IP), stejně jako prů-
myslové sběrnice a protokoly Modbus, CAN-
open a UniCAN. Pro přístup na dálku je 
možné využít také služby SMS a GPRS v sí-
ti GSM.

Operátorské rozhraní programovatelného 
automatu Vision350 je tvořeno 3,5" barev-
ným dotykovým displejem a doplněno pa-

mětí 3 MB pro obrázky a 512 kB pro fonty 
(řezy písma) – to představuje zhruba 250 ob-
rázků a 1 024 uživatelem navržených obra-
zovek. Na čelním panelu PLC je pět progra-
movatelných tlačítek, která lze popsat podle 
požadavků uživatele. Ze softwarových funk-
cí operátorského rozhraní stojí za pozornost 
snadno konfigurovatelné grafy, předem při-
pravená zobrazení alarmů a podpora tvorby 
několikajazyčných aplikací.

Vlastní programovatelný automat je scho-
pen vykonat typickou aplikaci o délce progra-
mu 1 kB za 15 μs. K dispozici je 1 MB pa-
měti pro kód v jazyce kontaktních schémat. 
Jednotlivé typy PLC se od sebe liší konfigura-
cí vstupů a výstupů (tab. 1). Celkem lze vyu-
žít až 38 vestavěných vstupů a výstupů, které 
mohou být logické i analogové, pro snímače 
teploty i tenzometry. Celkový počet vstupů 
a výstupů lze rozšířit o externí I/O až na 166. 
Vnitřní databáze, uložená v paměti o kapaci-

tě 120 kB, umožňuje zaznamenávat provozní 
data a programovat receptury. PID regulace 
s automatickým laděním je schopna ovládat 
až 24 regulačních smyček. Spolu se vstupy 
pro termočlánky a odporové snímače teploty 
Pt100 tak může Vision350 plnit funkci plno-
hodnotného regulátoru teploty.

Výrobcem Vision350 je společnost Unit-
ronics, sídlící v Izraeli. Již od roku 1989 
vyvíjí a vyrábí programovatelné automaty 

s vestavěným operátorským 
rozhraním (obr. 2), softwa-
rové nástroje pro jejich pro-
gramování a příslušenství. 
Díky své rozsáhlé meziná-
rodní distribuční síti a pří-
mému zastoupení ve Spo-
jených státech amerických 
nabízí své produkty a služ-
by téměř po celém světě. 
Při vývoji softwaru je kla-
den důraz na uživatelskou 
přívětivost a sepětí operátor-
ského panelu s programova-
telným automatem tak, aby 
se uživatel nemusel zabý-

vat jejich vzájemnou komunikací a kabeláží. 
Všechny aktuální verze softwarových nástro-
jů, jako jsou programovací nástroje U90 Lad-
der a VisiLogic, servery UniOPC a UniDDE, 
nástroj pro přístup na dálku Remote Access, 
programátorské knihovny ActiveX a software 
pro automatický export dat z PLC do PC (pro 
MS Excel) DataXport, jsou zdarma ke stažení 
na stránkách www.unitronics.com
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Tab. 1. Přehled typů programovatelných automatů Vision350

V35035R2 V35035R34 V35035RA22 V35035T2 V35035T38 V35035TA24
Max. počet logických vstupů  
(24 V DC, tranzistorové pnp/npn)

12 22 12 12 22 12

Počet vysokorychlostních vstupů 
např. i pro inkrementální snímače 
polohy, 10 kHz, 32 bitů

3 3 1 3 2 1

Počet analogových vstupů 
(0–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA)

2 desetibitové 2 desetibitové 2 čtrnáctibitové 2 desetibitové 2 desetibitové 2 čtrnáctibitové

Počet vstupů pro snímače teploty 
(Pt100 nebo termočlánek)

– – 2 – – 2

Počet logických výstupů 6 reléových 12 reléových 8 reléových 12 
tranzistorových 

(pnp)

16 
tranzistorových 

(pnp)

10 
tranzistorových 

(pnp)

Počet vysokorychlostních výstupů/ 
/PWM, 2 kHz

– – – 7 7 5

Počet analogových výstupů 
(dvanáctibitových, 0–10 V, 4–20 mA)

– – 2 – – 2

Možnosti rozšíření pomocí externích rozšiřujících modulů o dalších až 128 vstupů a výstupů 
Pozn.: Některé vstupy mohou fungovat v závislosti na nastavení jako logické, analogové nebo teplotní. Jsou-li tyto vstupy používány jako analogové nebo teplotní, snižuje 
se odpovídajícím způsobem počet logických vstupů.

Vision350 – nejmenší PLC s integrovaným 
barevným displejem od firmy Unitronics 

Obr. 1. Programovatelný automat s operá-
torským rozhraním Vision350

Obr. 2. Sortiment nabízených operátorských panelů


