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nové produkty

 Zařízení HMI pro graficky náročné 
aplikační programy 

Phoenix Contact rozšiřuje svou nabídku produktů v oblasti HMI 
o zařízení s velkým výpočetním výkonem: operátorské panelové po-
čítače řady TP 5000. Kromě výkonného procesoru Intel® Atom™ 

1,6 GHz se tato zařízení 
vyznačují také bohatou 
nabídkou funkcí. 

Operátorské panely TP 
5000 používají runtime 
prostředí Visu+. V nabíd-
ce jsou tři velikosti disple-
je: o úhlopříčce 30,73 cm 
(12,1"), 38,1 cm (15") a 
43,2 cm (17"). Pro připo-
jení k řídicímu systému je 

zařízení vybaveno integrovaným serverem OPC nebo ethernetovými 
ovladači. Tato zařízení mohou být také připojena do sítě Profinet. Díky 
tomu může uživatel využívat funkce, jako je automatické přiřazování 
IP adres z řídicí stanice nebo z PLC pro snadné uvedení do provozu, 
monitorování komunikace pro hladký provoz a identifikaci polohy 
jednotky pro rychlý servis a podporu. Kromě standardních rozhraní, 
jako jsou Ethernet (dvě), USB (čtyři) a RS-232, je zařízení vybaveno 
také rozhraním VGA. Připojením externího monitoru je možné zřídit 
několikaterminálové ovládání. 

Tato řada HMI je vhodná zejména pro velké stroje a zařízení, kde 
je nutné zajistit funkce HMI a SCADA. Díky vysoce kvalitnímu hli-
níkovému krytu odolnému proti prachu a vodě s krytím IP65 může 
být zařízení použito v podstatě v jakémkoliv průmyslovém odvětví. 
PHOENIX CONTACT, s. r. o., tel.: 542 213 401, 
e-mail: obchod@phoenixcontact.com, www.phoenixcontact.cz

 Průmyslová tiskárna TSC ME-240E Basic
Průmyslová tiskárna čárových kódů TSC ME-240E Basic je na-

vržena tak, aby měla nejpotřebnější vlastnosti za co nejnižší cenu při 
zachování vysoké kvality. Tiskárna zabírá velmi malou plochu a je 
nízká; díky tomu nalezne uplatnění v provozech, kam větší průmys-
lové tiskárny čárových kódů umístit nelze. Hlučnost tisku nijak ne-

převyšuje standard pro kance-
lářské prostředí. Celokovová 
konstrukce tiskárny a tiskový 
mechanismus z hliníkové sli-
tiny snadno odolá i nejtvrd-
ším průmyslovým prostředím. 
K tiskárně je možné dokoupit 
bohaté příslušenství: odlepo-
vací mechanismus, samostat-
nou klávesnici, řezačku a para-
lelní rozhraní (umožňující in-
stalaci ve starších systémech). 

Tiskárna používá přímý ter-
mální tisk nebo termotrans-

ferový tisk v rozlišení 203 dpi, je vybavena paměťmi 4 MB flash a 
8 MB SDRAM a rozhraními RS-232, USB a Ethernet. Šířka tisku je 
až 104 mm. Tiskárna využívá příkazovou sadu TSPL-EZD (Eltron, 
Zebra, Datamax). Rozměry jsou 286 × 259 × 434 mm (š × v × d), 
hmotnost 11 kg. Na tiskárnu je poskytována nadstandardní záruka 
dva roky. Dodavatel tiskáren, firma Codeware, nabízí od 1. listopa-
du t. r. ke každé zakoupené tiskárně 7" tablet za 1 Kč bez DPH. Toto 
zvýhodnění platí pro prvních dvacet objednaných tiskáren. Zákazník 
může objednat maximálně pět tiskáren s tabletem, pro získání table-
tu je nutné při objednání uvést kód: TSC-TAB. 
CODEWARE, s. r. o., tel.: +420 222 562 444, fax: +420 222 561 904, 
e-mail: codeware@codeware.cz, www.codeware.cz

 Automation PC 910 od B&R s až pěti sloty
Průmyslový počítač Automation PC 910 od společnosti B&R je 

nyní k dispozici ve 2 000 variantách. Vedle dosavadních modelů s jed-
ním a dvěma sloty jsou nyní dodávána také pětislotová provedení. Je 
tedy možné zvolit skříň umožňující instalovat jednu, dvě nebo pět 
karet PCI nebo PCI Express, popř. jejich kombinaci. Výběrem vhod-

ného procesoru, kapacity paměti 
a skříně si uživatelé mohou zcela 
volně sestavit PC přesně odpoví-
dající jejich potřebám. Zákazní-
ci s velkými požadavky na výpo-
četní výkon (např. při zpracová-
ní obrazu) a bez potřeby dalších 
periferií mohou zvolit čtyřjádro-
vý procesor a skříň s jedním slo-
tem. Pro jiné úlohy mohou být 
účelnější sestavy PC s méně vý-
konnými procesory a většími po-
čty zásuvných karet. Základem 
takovéhoto výkonného průmys-

lového PC jsou procesory řady Intel®Core™ třetí generace. Proceso-
rové jednotky s procesory Core i3, Core i5 a Core i7 až se čtyřmi vý-
početními jádry představují společně s novou čipovou sadou QM77 
Express nejvýkonnější výpočetní prostředek nabízený v současnosti 
na trhu s průmyslovými počítači. Automation PC 910 má široký vý-
běr různých rozhraní, včetně čtyř rozhraní USB 3.0. Zásuvné karty 
umožňují integrovat do Automation PC funkce, k jejichž realizaci by 
jinak bylo třeba použít samostatné zařízení. Užitím průmyslového 
PC značky B&R k realizaci těchto úloh se uvolní místo v rozváděči 
a klesnou celkové náklady.
B+R automatizace, spol. s r. o., tel.: 541 420 311, 
e-mail: office.cz@br-automation.com, www.br-automation.com

 Bruska CNC nakulato s řídicím 
systémem B&R

Při konstrukci nové brusky využili vývojáři z Fermat Machine 
Tool, s. r. o., moderní systémy HMI a CNC a servopohony od firmy 
B&R. Pro komunikaci byl zvolen protokol Powerlink. Bruska navrže-
ná na základě dlouholetých zkušeností výrobce byla letos v září před-
stavena na největším světovém veletrhu obrábění kovů, EMO 2013 

v Hannoveru v Ně-
mecku. Otevřené říze-
ní CNC umožňuje uži-
vatelům realizovat své 
vlastní obráběcí cykly 
za pomoci grafické vi-
zualizace. Ovládání je 
intui tivní a obsluha ne-
musí mít žádné znalos-
ti programování CNC. 

Řídicí systém spo-
lečnosti B&R umožňu-

je firmě Fermat Machine Tool nabízet zákazníkům flexibilní a spoleh-
livé brousicí stroje s maximálním výkonem a minimálními náklady 
na údržbu. Stroj dosahuje výjimečné přesnosti povrchového broušení 
– až 1 μm. To se podařilo použitím pohonu ACOPOSmulti pro řízení 
pohybu a externího lineárního měřicího systému Heidenhain. Snad-
nou migraci z předchozího systému umožnila otevřená systémová 
knihovna určená k překladu vstupního kódu NC (tzv. NC interpreter). 
Univerzální bruska BUB E 40/1000 CNC, určená pro přesné podél-
né i čelní broušení, je vybavena pevným nebo oscilujícím stolem. Je 
vhodná pro kusovou a malosériovou výrobu.
B+R automatizace, spol. s r. o., tel.: 541 420 311, 
e-mail: office.cz@br-automation.com, www.br-automation.com


