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nové produkty

 Větší obrazovka pro lepší kontrolu 
a identifikaci

Společnost Cognex uvádí na trh operátorský panel VisionView® 900 
o rozměru 229 mm pro systémy strojového vidění In-Sight® a snímače 
čárových kódů DataMan® určené pro síť Ethernet. Větší displej umožňu-
je operátorům rychle identifikovat problémy na výrobní lince, a zlepšo-

vat tak kvalitu a současně omezo-
vat prostoje. Displej VisionView 
900 má čtyřnásobně lepší poměr 
ceny a výkonu než předchozí pa-
nely a díky svým parametrům 
spolehlivě funguje i v průmyslo-
vém prostředí. Dotyková obrazov-
ka s krytím IP65 umožňuje uživa-
telům prohlížet snímky a grafické 

vrstvy až devíti systémů In-Sight nebo DataMan zároveň, aniž je nutné 
mít k dispozici PC na základní provozní úrovni. Kromě prohlížení vý-
sledků inspekce na obrazovce mohou operátoři snadno modifikovat pa-
rametry inspekce, měnit zaostření kamery a nahrávat či ukládat zakáz-
ky dříve nakonfigurované v systému strojového vidění. Mohou rovněž 
ukládat snímky a podle nich následně odstraňovat chyby a optimalizovat 
proces buď po síti Ethernet, nebo prostřednictvím některých ze zabudo-
vaných rozhraní USB. Heslem je regulován přístup operátorů k různým 
oblastem zájmu a parametrům. Obnovovací frekvence obrazu displeje 
VisionView 900 nyní umožňuje kontrolovat výrobní linky s rychlostí až 
600 dílů za minutu. Obrazovka VisionView 900 je doplněním součas-
né sady vizualizačních prvků společnosti Cognex, jako jsou software 
VisionView, softwarová varianta VisionView CE, program VisionView 
VGA nebo adaptér VisionView VGA, podporující dotykové obrazov-
ky a displeje VGA s různými rozlišeními.
Cognex, kancelář pro ČR a SR, e-mail: info.cz@cognex.com, 
www.cognex.com/visionview

 Evidence pracovních ochranných pomůcek 
v systému SAP 

Společnost KCT Data, poskytující služby v oblasti podnikových in-
formačních systémů, nabízí možnost využít systém SAP k optimali-
zaci a kontrole výdajů za pracovní pomůcky. Zaměstnavatelé tak mo-
hou nejen ušetřit, ale zároveň mít jistotu dodržení platných zákonných 

předpisů i firemních směrnic či norem. 
Vzhledem k rostoucím cenám osob-
ních ochranných pracovních prostřed-
ků (OOPP) a zvyšujícím se požadav-
kům na bezpečnost práce tak vzniká 
organizacím stále větší finanční zátěž. 
Zákazníci KCT Data mají nyní mož-
nost využít pro evidenci a kontrolu vý-

deje OOPP současné moduly sytému SAP, aniž by si museli pořizovat 
dodatečné licence. Systém pracuje tak, že porovnává evidenci poža-
davků na osobní ochranné pomůcky se skutečným přidělením OOPP 
zaměstnanci. Pro vyhodnocení tohoto srovnání jsou připravena hláše-
ní, která umožní na základě zadaných parametrů porovnat požadavek 
a přidělení. Tato hlášení poskytující i další informace jako neoprávněné 
čerpání OOPP, plán jejich nákupu, seznam přidělených i nevyzvednu-
tých pracovních pomůcek i seznam odcházejících zaměstnanců, kteří 
by je měli odevzdat. Hlavními přínosy softwaru jsou přesné stanove-
ní potřeb ochranných pomůcek na profesi a pracovní místo, zrychlení 
a zpřehlednění procesu přidělování OOPP, úspora nákladů zavedením 
evidence a kontroly, přehledná evidence a získání kontroly nad tou-
to agendou. Řešení je určeno především pro společnosti s větším po-
čtem zaměstnanců, kde je riziko neefektivního přidělování pomůcek. 
Je vhodné rovněž pro společnosti s detašovanými pracovišti a obtíž-
nou kontrolou přidělování OOPP.
KCT Data s. r. o., tel.: 241 776 895, 
e-mail: info@kctdata.cz, www.kctdata.cz

 Operátorské panely v přímém spojení 
s chytrými telefony i tablety

Chytré telefony a tablety poskytují široké možnosti zobrazení, 
ovládání i bezdrátové komunikace. Díky těmto vlastnostem nacháze-
jí uplatnění také v průmyslovém prostředí. Schneider Electric proto 
přichází na trh s produktem Vijeo Design’Air, který je součástí řady 
softwarových produktů pro HMI Magelis. Vijeo Design’Air je určen 

pro tablety a telefony s operačním 
systémem Android (min. 2.3.3) nebo 
iOS (min. 6.0).

K operátorským panelům Magelis 
se mobilní terminály, tj. tablety nebo 
chytré telefony, připojují prostřed-
nictvím bezdrátové sítě v režimu 
klient-server. Mezi panelem (server) 
a tabletem (klient) lze zvolit komu-
nikaci typu WiFi, 3G, 4G nebo LTE. 

V inženýrském nástroji Vijeo Designer si může uživatel pro zvolený 
terminál nastavit automatické připojení. Externí mobilní zařízení ná-
sledně automaticky detekuje cílový panel a naváže komunikaci. Pří-
stup lze omezit zadáním unikátní IP adresy panelu nebo potvrzením 
externího připojení obsluhou terminálu. Nad rámec běžného projektu 
pro Magelis dokáže Vijeo Designer vytvořit speciální stránky s rozli-
šením vhodným právě pro tablety nebo chytré telefony. 

Varianta softwaru Design’Air Plus obsahuje navíc grafický editor 
pro tvorbu a editaci provozních snímků přímo na míru konkrétnímu typu 
mobilního zařízení. Vijeo Design’Air a Vijeo Design’Air Plus si lze 
stáhnout prostřednictvím Google Play nebo App Store iTunes. Aktuál- 
ní verze softwaru Vijeo Designer je na www.schneider-electric.cz.
Schneider Electric CZ, s. r. o., Zákaznické centrum, 
tel.: 382 766 333, www.schneider-electric.cz

 Nová modulární řada bezpečnostních modulů
Nová typová řada bezpečnostních modulů Sirius 3SK1 obsahu-

je v porovnání s předchozí řadou menší počet variant přístrojů, což 
znamená jednodušší výběr a projektování. Není nutné rozlišovat mezi 
elektromechanickými a elektronickými snímači ohledně požadav-

ku na bezpečnostní funkci, po-
něvadž ke všem základním jed-
notkám řady 3SK1 lze připojit 
snímače obou typů. Nové bez-
pečnostní moduly jako součást 
platformy Safety Integrated spo-
lečnosti Siemens pomáhají zvy-
šovat produktivitu projektování 
a provozní bezpečnost automati-
zovaných zařízení.

Bezpečnostní moduly Sirius řady 3SK1 jsou určeny k realizaci 
menšího počtu jednoduchých bezpečnostních funkcí, např. funkce 
nouzového zastavení stroje nebo sledování polohy ochranných kry-
tů na stroji apod. na úrovni až SIL 3 (IEC 61508/IEC 62061) a PL e 
(EN ISO 13849-1).

Typová řada 3SK1 je konstruována jako přehledný modulární sys-
tém umožňující optimálně sestavit bezpečnostní systém pro dané stroj-
ní zařízení. Základní moduly Standard a Advanced mají buď reléové, 
nebo polovodičové bezpečnostní výstupy, takže lze pro každou úlohu 
zvolit vhodné propojení se souvisejícími obvody. Počet bezpečnost-
ních signálů (tj. počet I/O) je možné podle potřeby zvětšit pomocí roz-
šiřovacích modulů. Součástí řady Sirius 3SK1 je systémový napájecí 
zdroj k připojení k rozvodu 110 až 240 V AC/DC, popř. 24 V AC/DC. 
Modularita systému Sirius 3SK1 zmenšuje náklady související s ná-
kupem, skladováním i údržbou.
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, 
e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com, www.siemens.cz/sirius


