
4 AUTOMA 4/2018

nové produkty

 Servomotory MINAS A6SX s pokročilými 
bezpečnostními funkcemi podle EN 61800-5-2

Průmysl zaznamenal v několika posledních letech významné změ-
ny v oblasti pohonů. Splnit bezpečnostní požadavky je nyní nároč-
nější než kdy jindy. Pro naplnění bezpečnostních funkcí musí pohony 
splňovat zvláštní požadavky, zejména jestliže mají vyhovovat normě 
ČSN EN 61800-5-2 (Systémy elektrických výkonových pohonů s na-
stavitelnou rychlostí – Část 5-2: Bezpečnostní požadavky – Funkční). 

Při navrhování stro-
jů bývá prioritou bezpeč-
nost obsluhy. Optimální ná-
vrh z hlediska bezpečnos-
ti však může vést k vyšším 
nákladům nebo potřebě vět-
šího prostoru. Řešení, jež 
poskytuje firma Panasonic, 
zaručují minimální nákla-
dy a požadavky na prostor 
v kombinaci s maximální 
bezpečností obsluhy a stro-

je. Servopohon v základní verzi Minas A6SX je vybaven dvanácti nej-
běžnějšími bezpečnostními funkcemi (chystá se rozšíření na sedmnáct) 
a devíti bezpečnými I/O. Přímo v pohonu lze realizovat funkce bez-
pečného zastavení SS1 a SS2, bezpečně omezené rychlosti, zrychlení 
a momentu SLS, SLA a SLT, bezpečného rozsahu rychlosti, zrychlení 
a momentu SSR, SAR a STR, bezpečného sledování rychlosti SSM, 
bezpečného zastavení provozu SSO, bezpečně omezeného inkrementu 
SLI, bezpečného směru SDI, bezpečného omezení polohy SLP, bez-
pečné vačky SCA, bezpečného odpojení momentu STO, bezpečného 
řízení brzdy SBC a bezpečné teploty motoru SMT.
Panasonic Electric Works Europe AG, organizační složka, 
tel.: +420 541 217 001, www.panasonic-electric-works.cz

 Siemens představuje novou řadu flexibilních 
průmyslových switchů

Společnost Siemens představuje novou generaci kompaktních switchů 
průmyslového Ethernetu řady Scalance XB-100. Jsou vhodné pro použi-
tí jak v průmyslové automatizaci, tak v automatizaci moderních budov.

Přednostmi jsou zejména velký počet portů a rozhraní a odlehče-
né provedení v plastovém krytu, ideální pro montáž v rozváděčích se 
stísněným prostorem. Switche jsou navrženy pro metalické i optické 
sítě s liniovou i hvězdicovou topologií.

Jsou testovány a schváleny i pro 
prostředí s nebezpečím výbuchu 
(zóna 2, ATEX/IECEx). Switche 
jsou ve shodě s komunikačním 
standardem Profinet CC-A. 

Switche Siemens Scalance 
XB-100 jsou dostupné v pěti pro-
vedeních, a to až s 24 porty RJ45, 
popř. až dvěma porty ST/BFOC, 
nebo dvěma porty SC, umožňu-
jícími připojení optickým kabe-

lem (multimode) na vzdálenost až 5 km. Všechny switche mají mož-
nost redundantního 24V napájení ze stejnosměrných nebo střídavých 
zdrojů, což zajistí jejich provoz i při výpadku jednoho zdroje napájení.

Design průmyslových ethernetových switchů dovoluje jak mon-
táž na klasickou 35mm lištu DIN, tak i kompatibilitu s průmyslovými 
ethernetovými switchi Scalance XB-200 a prostředím plně integrova-
né automatizace (Totally Integrated Automatian – TIA). 

Na nové switche řady Scalance XB-100 se vztahuje záruka pět let, 
stejně jako na všechny produkty Scalance.
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/scalance
e-mail: industrial-communication.cz@siemens.com, 

 Vyšší výpočetní výkon procesoru PFC200
Společnost Wago oznámila navýšení výpočetního výkonu svých 

procesorových modulů řady PFC200. Zvýší se frekvence procesoru 
a zvětší paměť RAM i flash. Navíc bude k dispozici podpora protoko-
lu MQTT, umožňujícího připojení k webovým službám a ke cloudu 
(AWS, MS Azure, IBM Bluemix). Programování procesoru usnadní 

nová verze vývojového pro-
středí e!COCKPIT 1.4.

Tato inovace rozšíří mož-
nosti použití procesoro-
vých modulů řady PFC200 
ve strojní i procesní výro-
bě. Již při konstrukci modu-
lu byl brán zřetel na hledis-
ka kybernetické bezpečnos-
ti, a modul proto podporuje 
protokoly SSL i TLS 1.2, 
standard SSH, komunikaci 
prostřednictvím VPN a prá-
ci s firewallem.

Nová verze e!COCKPIT 1.4 obsahuje rozhraní pro jazyk Python, 
které umožňuje např. automatické nahrávání aplikací do procesoro-
vého modulu. Rozšíření funkcí Static Analysis a Profiler, která jsou 
k dispozici separátně, dovolují rychleji a snáze najít nekonzistence 
v programu a odhalit úzká místa jeho zpracování. Uživatelé mohou 
také využívat aplikace z obchodu 3S Online Store, který je pohodlně 
dostupný přímo z uživatelského rozhraní e!COCKPIT.

Inovovaný modul bude k dispozici od druhé poloviny května 2018.
WAGO-Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 143, 
e-mail: automatizace@wago.com, www.wago.cz

 Nadproudová ochrana integrovaná  
do systému EtherCAT I/O

Terminály systému EtherCAT I/O EL922x od firmy Beckhoff mají 
přímo integrovanou elektronickou nadproudovou ochranu chránící 
systémové komponenty 24 V DC. Ve srovnání s aktuálně dostupnými 

ochrannými prvky je 
tak možné snížit ná-
klady a požadavky 
na prostor v rozvá-
děčích, aniž by mu-
sel být použit běžný 
samostatný systém 
ochran.

Řada terminá-
lů EL922x pro nad-
proudovou ochranu 
má z hlediska kanálů 
EtherCAT devatenáct 
variant. K dispozici 
jsou jedno- a dvou-

kanálové verze pro různá zatížení do 10 A. Kromě toho se tato řada 
dělí na:
– terminály EL9221 a EL9222 s běžnými funkcemi, jako je sledo-

vání jmenovitého proudu, které lze parametrizovat nejen pomocí 
softwaru TwinCAT System Manager, ale také pomocí tlačítka na 
modulu,

– terminály EL9227-XXXX s rozšířenými funkcemi, které lze para-
metrizovat v softwaru TwinCAT System Manager – jde např. o vý-
běr charakteristické křivky, nastavení předběžné výstražné prahové 
hodnoty, signalizaci podpětí, hlášení o výpadku napájení, protoko-
lování událostí nebo softwarovou plombu chráněnou heslem.

Beckhoff Česká republika s. r. o., tel.: +420 511 189 250, 
e-mail: info.cz@beckhoff.com, www.beckhoff.cz/el922x


