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komunikační systémy

Solid67 (obr. 1) jsou nové kompaktní I/O 
moduly společnosti Murrelektronik určené 
pro instalaci v provozních podmínkách, tj. 
přímo u zařízení. Mají osm portů IO-Link, 
které umožňují připojení i klasických I/O.

Díky plně zalitému kovovému pouzd-
ru (krytí IP67) a odolnosti proti vibracím 
a nárazům (15g a 5g) jsou moduly vhodné 
pro použití v drsných průmyslových pro-
středích, a to v teplotním rozmezí od –20 do 
+70 °C. Tyto vlastnosti jim otevírají dveře 
do mnoha oblastí využití. Vzhledem k roz-
sáhlým diagnostickým možnostem a infor-
macím přístupným přímo na modulu, pro-
střednictvím řídicího systému nebo integro-
vaného webového serveru je hledání závad 
velmi snadné.

Zjednodušení skladových zásob

Moduly Solid67 jsou multiprotokolové, 
podporují protokoly Profinet a EtherNet/IP. 
Podle typu komunikačního systému se jedno-
duše přepne přepínač přímo na modulu. Sni-
žuje se tím množství variant, na skladě může 
být uloženo méně různých modulů.

Využití všech slotů

Sloty modulů IO-Link master jsou multi-
funkční; lze je použít pro senzory a akční čle-
ny s rozhraním IO-Link, ale mohou být na-
konfigurovány také jako klasický vstup nebo 

Solid67: změna protokolu v mžiku

výstup. Konfigurace se přepíná kanálem C/Q 
(komunikace/spínání) na pinu 4 konektoru 
IO-Link master. Protože všechny sloty jsou 
konfigurovatelné samostatně, je možné s je-
diným modulem shromažďovat signály nej-
různějšího druhu.

Zkrácení doby instalace

Kompaktní napájecí kabely s pětipino-
vými konektory M12 (L-kódované) snáše-
jí velké proudové zatížení, až 16 A. Napá-
jení je možné propojit přes několik modulů. 

To usnadňuje instala-
ci a redukuje kabelové 
trasy. Profibus Interna-
tional, uživatelská orga-
nizace Profibus a Profi-
net, považuje L-kódo-
vaný konektor M12 za 
budoucí standard pro 
napájecí konektory.

Minimalizace 
zástavbového 
prostoru

Moduly Solid67 jsou 
dodávány ve dvou va-
riantách, široké a úzké. 
Úzké varianty Solid67 
s konstrukční šířkou 
pouhých 30 mm jsou 

vhodné pro osazení v instalacích s omeze-
ným prostorem. Moduly lze umístit v bez-
prostřední blízkosti zařízení, kde probíha-
jí technologické procesy, a senzory a akční 
členy pak lze připojit velmi krátkými spo-
jovacími kabely.

Další informace

Pro více informací mohou zájemci navšti-
vit www.murrelektronik.cz.

(ed)

Obr. 1. I/O moduly Solid 67

kr
át

ké
 z

pr
áv

y   První evropská BACnet 
Airport Conference 

Manažeři technického vedení letišť se 
sejdou 27. a 28. září 2018 v konferenčním 
centru na letišti ve Frankfurtu nad Moha-
nem (Německo) na první evropské konferen-
ci BACnet Airport Conference. Světový ko-
munikační standard BACnet (ISO 16484-5) 
hraje ve správě a řízení technického vyba-
vení letištních budov stále větší roli. Účast-
níci konference si budou moci vyměnit své 
strategické a technické zkušenosti s automa-
tizací provozu letištních budov využívající 
otevřenou a na výrobci nezávislou komuni-
kaci BACnet.

Konferenci pořádá sdružení BACnet Inte-
rest Group Europe (BIG-EU). Zájemcům jsou 
další informace k dispozici na https://airport-
conference.org. (ed)

  Endress+Hauser slaví 65 let 
od svého založení

Za 65 let své existence se společnost En-
dress+Hauser rozrostla z malé firmy na glo-
bální skupinu s více než 13 000 zaměstnanci. 
Tato dodnes rodinou vlastněná firma je před-
ním dodavatelem provozních a laboratorních 
měřicích přístrojů, automatizačních řešení  
a služeb. Historie společnosti je poznamená-
na jak velkými proměnami, tak i kontinuitou.

Firmu založili švýcarský mladý inženýr 
Georg H. Endress (29 let) a německý bankéř 
Ludwig Hauser (58 let) dne 1. února 1953. 
Vznikla malá firma v Německu, prodávající ino-
vativní kapacitní hladinoměry vyrobené ve Vel-
ké Británii. Zakladatelé využili mezeru na trhu 
a zanedlouho vyvinuli i vlastní přístroje a začali 
pronikat také do jiných oborů snímací a měřicí 
techniky a na další trhy. Již v roce 1955 zare-

gistrovali první patent ve Švýcarsku. V sou-
časnosti dodává Endress+Hauser do 125 zemí 
své snímače, systémy a služby pro měření 
hladiny, průtoku, tlaku a teploty i analytické 
přístroje. Firma vyrábí ve všech hlavních hos-
podářských oblastech světa. V poslední době 
skupina posílila v oboru laboratorní analytiky 
převzetím německé společnosti Analytik Jena. 
Významným motorem rozvoje společnosti je 
v současnosti digitalizace.

Endress+Hauser uplatňuje svou techni-
ku v chemickém, petrochemickém, potra-
vinářském a lodním průmyslu, ve vodáren-
ství, energetice, papírenství atd. Od roku 
2014 je generálním ředitelem Matthias Al-
tendorf, který nahradil Klause Endresse – 
ten nyní působí jako předseda dozorčí rady 
a společně se svým bratrem Hansem-Pe-
trem Endressem reprezentuje svou rodi-
nu ve vedení společnosti, jejíž ústředí síd-
lí v Reinachu ve Švýcarsku. (ev)


