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Panely Magelis: průmyslem jejich 
uplatnění nekončí 

Panely Magelis (obr. 1) výrazně rozšiřu-
jí své pole působnosti i mimo trh průmys-
lové automatizace. Typickým příkladem je 
využití tzv. mikropanelů Magelis HMI STO 
s monochromatickým dotykovým displejem 
3,4" a Magelis HMI STU 
s barevnou obrazovkou 
TFT 3,5", 5,7" a montá-
ží do otvoru o průměru 
22 mm. Mikropanely Ma-
gelis se osvědčily např. 
při ovládání a monitoro-
vání stanic RTU (např. 
čerpacích nebo výmění-
kových), ovládání jedno-
účelových strojů nebo při 
ručním zadávání hodnot 
pro systém MES. 

Mnohem širší uplatně-
ní nabízí nová řada Mage-
lis GTO s dotykovým TFT 
displejem (s úhlopříčkou 
3,5" až 12,1") s podsvět-
lením LED. I přes zřetelný 
příklon k ovládání terminá-
lů prostřednictvím dotyko-
vého displeje dávají stále 
někteří uživatelé přednost 
klávesnici. Pro ně jsou při-
praveny panely osvědčené 
řady Magelis XBTGK, které kromě dotyko-
vého displeje mají i alfanumerickou klávesni-
cí a funkční klávesy.

Pro ovládání i signalizaci v náročném 
průmyslovém prostředí je určen nový dopl-
něk – spínač s podsvětlením LED Magelis 
HMIZRA s montáží do otvoru o průměru 
22 mm a připojením prostřednictvím USB. 

Funkce multiprotokol a multilink zajišťu-
jí konektivitu uvedených panelů Magelis ne-
jen s PAC Modicon od Schneider Electric, ale 
i s mnoha PLC třetích stran.

IPC Magelis: Windows a velký  
výpočetní výkon

Stále častěji se lze setkat s požadavkem, 
aby na terminálu bylo možné provozovat 

Vyplatí se operátorské rozhraní  
od jednoho dodavatele?

aplikační software pod operačními systémy 
Windows. V takovém případě je optimální va-
riantou Magelis Box PC booksize (v „kniž-
ním“ formátu) nebo panelový přístroj Magelis 
Panel PC. Magelis Panel PC má barevný do-
tykový displej (s úhlopříčkou 10", 15" nebo 
19") s rozlišením až SXGA 1 280 × 1 024 a 
šestnácti miliony barev. 

Složitější projekty – vyžadující velký vý-
početní výkon a 64bitovou verzi Windows 7 
Ultimate – zvládají typy „performance“ 
s dvou jádrovým procesorem 2,26 GHz. Pro 
náročné podmínky jsou určeny jejich bez-
údržbové typy s paměťovými kartami CF, 
SD nebo s polovodičovými disky nové ge-
nerace MLC SSD. 

Na všech iPC Magelis může uživatel pro-
vozovat Vijeo Designer Run Time nebo tenký 
či plný klient systému SCADA Vijeo Citect.

Magelis: chemie, farmacie i námořní 
technika

Použití v těžkém průmyslu (včetně che-
mického a farmaceutického) a potravinářství 
většinou vyžaduje nejen velkou dostupnost 

a spolehlivost, ale i specifické provedení s lepší 
ochranou proti agresivnímu vnějšímu prostře-
dí. Pro bezpečné řízení procesů v chemickém 
provozu s nebezpečím výbuchu plynů (zóna 2) 
je nutné použít přístroje s certifikací ATEX – 
např. panely z nové řady Magelis GTO nebo 
panelový přístroj Magelis Panel PC. 

Potravinářství si žádá především koro-
zivzdorné provedení s krytím IP69K – a 
vhodný panel nabízí řada GTO. Rámeček 
displeje je zde navíc upraven proti zachy-
cování nečistot a zajišťuje odolnost proti 
vysokotlakému čištění v souladu s mezi-
národně respektovanou německou normou 
DIN 40050-9. 

Výrobci strojů a zařízení používaných 
na moři ocení soulad jmenovaných panelů 
Magelis s certifikáty BV, GL a LR.

Vzdálený přístup a mobilní služby
Klíčovou vlastností se pro HMI stává 

vzdálený přístup – ať již pro diagnostiku, 
sledování nebo ovládání aplikačního progra-
mu. Jednoduchým řešením může být Web 
Gate (webová brána). Například k panelům 
Magelis uživatel přistupuje prostřednictvím 
webového prohlížeče na principu „vzdále-
né plochy“ – tedy bez nutnosti dodatečného 
programování a externí licence. Tímto způ-
sobem může uživatel aplikaci jak ovládat, tak 
zobrazovat alarmy, trendy i systémová hláše-
ní (např. stav paměti v panelu).

Společnost Schneider Electric poskytuje kompletní prostředky pro ovládání techno-
logických procesů, počínaje ovládacími a signalizačními prvky Harmony, přes ope-
rátorské rozhraní (HMI) Magelis až po výkonný systém SCADA Vijeo Citect. Podle 
poslední studie konzultační společnosti ARC Advisory Group na téma „dialog člo-
věk-stroj“ patří právě odstupňovaná nabídka od jednoho dodavatele mezi základní 
požadavky většiny uživatelů.

Obr. 1. Nabídka terminálů Magelis
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Optické snímače pohybu a čidla náklonu

optické snímače pohybu
•  rychlost do 4 m/s 

(i pro lesklé povrchy)
•  pracovní vzdálenost 30 až 40 mm
•  dva inkrementální výstupy pro 

měření rychlosti, délky a otáček
•  bezkontaktní měření
•  detekce směru pohybu v obou osách
•  softwarová parametrizace – interface RS-232
•  dva konfigurovatelné výstupy

čidla náklonu
•  nezávislé vyhodnocení dvou os 

současně
•  měřicí rozsah ±60°
•  teach-in pro nulovou pozici
•   dva analogové výstupy 0 až 10 V 

nebo 4 až 20 mA

www.disoric.com

Vidličkové a úhlové optické snímače

• fotoelektrické a laserové
• velmi robustní provedení
• vysoké rozlišení
• vysoká odolnost proti znečištění

www.disoric.com

Průletové a propadové snímače

• unikátní optické tipy s vysokým rozlišením 
• pro detekci magnetických 
 i nemagnetických materiálů
• kroužkové a příložné induktivní 
 snímače
• snímače pro detekci přetržení drátu
www.disoric.com

Snímače přiblížení a vzdálenosti

• induktivní snímače nejrůznějších
 mechanických provedení
• kapacitní a ultrazvukové snímače

www.disoric.com

Fotoelektrické a laserové snímače

•  difuzní, retroreflexivní a vysílač-přijímač
•  robustní, krytí až IP69K
•  vláknová optika, zesilovače, 

optická vlákna
•  snímače barvy
•  měřicí a detekční optické závory

www.disoric.com

Amtek – oficiální zastoupení společnosti di-soric
Vídeňská 125, 619 00 Brno, tel.: +420 547 125 555, fax: +420 547 125 587, e-mail: amtek@amtek.cz
Dadanova 7, 010 15 Žilina, tel.: +421 911 205 556, e-mail: dusan.hlavka@amtek.cz
www.amtek.cz

di-soric

Současný razantní nástup tabletů a chyt-
rých telefonů neminul ani manažery průmys-
lových podniků a pracovníky údržby. Na je-
jich požadavky na aplikace pro mobilní zaří-
zení zareagoval Schneider Electric uvedením 

softwaru Vijeo Design’Air (obr. 2). Uživatelé 
chytrých telefonů a tabletů s operačním sys-
témem Android nebo iOS tak mohou k ter-
minálům Magelis přistupovat na dálku – přes 
WiFi, 3G, 4G nebo LTE. 

Pomáhat a chránit

HMI od Schneider Electric důsledně za-
bezpečuje daný proces nejen na úrovni přístu-
pových práv uživatelů, ale i proti nežádoucím 

přístupům webových aplikací. Veškerý přístup 
z externí sítě je povolován v nastavení inženýr-
ského nástroje Vijeo Designer. Lze ho tak úpl-
ně zakázat nebo povolit pouze částečně – např. 
jen pro monitorování, ale už ne pro ovládání. 

Veškerá nastavení mohou být nakonfigurová-
na ve dvaceti skupinách pro 200 uživatelů. 

Pro zadávání přístupových práv lze využít 
také unikátní biometrické tlačítko Harmony 
XB5S, které je připojeno k terminálu Magelis 
prostřednictvím USB. Po sejmutí otisku prstu 
se uživatelská práva obsluhy nastaví automa-
ticky – bez možnosti zneužití uživatelského 
jména a hesla cizí osobou.

Úspory energií s důkladným 
monitorováním

O tom, že je nutné každý kilowatt elek-
třiny využít efektivně, dnes už nikdo nepo-
chybuje. Zejména manažeři odpovědní za 
investice – v neposlední řadě do prostředků 
pro automatizaci – by si však měli uvědomit, 
že optimalizovat lze pouze to, co lze změřit, 
rychle analyzovat a v reálném čase ovládat. 

Typický příklad správné volby proto před-
stavuje HMI od Schneider Electric. Konkrét-
ně při použití panelů Magelis získá uživatel 
nejen aktuální (real-time) přehled o sledova-
ném procesu a možnost ukládat klíčové in-
formace (spotřeba elektřiny či páry, chybo-
vá hlášení, alarmy atd.) k následné analýze, 
ale i schopnost do běžícího procesu okamži-
tě zasáhnout. 

Michal Křena, 
Schneider Electric

Obr. 2. Mobilní aplikace Vijeo Design´Air v praxi – Magelis v přímém spojení s tabletem i chyt-
rým telefonem


