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nové produkty

 Nové příslušenství pro HMI Magelis
Všechny současné operátorské panely Magelis od Schneider Electric 

jsou vybaveny dvěma rozhraními USB. K terminálu tak lze snadno 
a rychle připojit zajímavé příslušenství – unikátní snímač otisků prstů, 
odolný spínač s podsvětlením LED nebo modulární světelný sloupek.

Snímač otisků prstů Harmony XB5S vychází vstříc požadavku na 
dokonalejší zabezpečení při současném zjednodušení zadávání pří-

stupových práv. Po sejmutí otisku prs-
tu se uživatelská práva obsluhy nasta-
ví automaticky – bez možnosti zneužití 
uživatelského jména a hesla cizí oso-
bou. Harmony XB5S má krytí IP65, in-
staluje se do otvoru o průměru 22 mm 
a může registrovat až 400 záznamů pro 
200 uživatelů. 

Pro signalizaci i ovládání v nároč-
ném průmyslovém prostředí je určen 
nový spínač s podsvětlením LED Mage-
lis HMIZRA (s montáží do otvoru o prů-

měru 22 mm). Stiskem klávesy si uživatel může zobrazit požadovaný 
snímek terminálu, např. monitorování čerpadla, aniž by se musel do-
tknout samotného dotykového displeje. Obdobně lze zadávat i řídicí 
povely (např. spuštění motoru) nebo potvrdit aktivní alarm. Signaliza-
ce stavů nebo poruch může být individuálně nastavena v šesti barvách 
(modrá, zelená, oranžová, červená, bílá, žlutá) s volbou jasu a blikání. 

Harmony XVGU představuje novou generaci LED signálních 
sloupů s napájením i komunikací prostřednictvím USB. Za pomoci 
softwaru Vijeo Designer lze zařadit barvu, frekvenci blikání i formu 
akustického signálu. 
Schneider Electric CZ, s. r. o., Zákaznické centrum, 
tel.: 382 766 333, www.schneider-electric.cz 

 Vývojové prostředí FP Win Pro s rozsáhlými 
knihovnami

Nejnovější verze vývojového prostředí FP Win Pro obsahuje vý-
razně rozšířenou knihovnu funkčních bloků, které pomáhají při pro-
gramování PLC. Výrazně je zjednodušena manipulace s analogovými 
moduly, velkého pokroku bylo dosaženo v oblasti sériové komunika-

ce, integrovaných hodin a komuni-
kace s dotykovými panely řady GT. 
Zároveň byla zlepšena nápověda on- 
-line (tabulky s popisem čísla slotu 
a adresou analogových modulů, po-
pis nastavení přepínačů DIP, tabulky 
hodnot A/D převodníku a podrobný 
popis zapojení). Nové funkční blo-
ky zjednodušují práci s analogový-

mi hodnotami (škálování, průměrování a přiřazení adresy rozšiřují-
cím jednotkám) a rovněž zabezpečují všechny úlohy sériové komu-
nikace s výjimkou vzdáleného ovládání, které je řešeno samostatně. 
Deklarace proměnných je usnadněna uvedením adres PLC v seznamu 
lokálních i globálních proměnných. Proměnné, funkční bloky a dal-
ší komponenty lze snadno přesouvat mezi jednotlivými okny. Z ná-
povědy on-line je možné použít vzorové programy a upravit je po-
dle potřeby. Díky knihovně pro webový server je usnadněno odeslání 
e-mailu, ovládání klientu FTP, navázání připojení PPP a synchroni-
zace času s NTP. Knihovna ovládání pohonů dokáže komunikovat 
s řídicím modulem pohonů a díky vysoké výstupní frekvenci velmi 
urychluje komunikaci a zpřesňuje ovládání. Knihovna RTEX podpo-
ruje interpolaci ve třech osách volnosti. Prostřednictvím PLC je pak 
možné po síti RTEX přímo přistupovat k servopohonům Minas A5N. 
Jednou řídicí jednotkou RTEX je možné řídit až osm os.
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