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snímače a měřicí technika

nimalizaci potřebného skladovacího prosto-
ru se skladovací místa využívají flexibilně. 
V praxi to znamená, že tytéž montážní díly 
jsou v regálu uloženy pokaždé na jiném mís-
tě. Skladník je pro zrychlení práce naváděn 
světelným signálem optického naváděcího 
systému na místo v regálu, kde požadovaný 
produkt nalezne. Standardní optické navádě-
cí systémy typu pick-by-light se ovšem buď 
musí připojit kabelem, což znamená nesná-
ze při instalaci, nebo jejich baterie mají pří-
liš malou výdrž. Při řešení projektu Pick-by-
-Local-Light (PbLL) je v ústavu IIS vyvíjen 
zcela nový vychystávací systém založený na 

bezdrátové snímačové síti, jejímž základem 
je i zde technika s-net®.

Závěr

Všechna zařízení a metody prezentova-
né Fraunhoferovým ústavem IIS na veletr-
hu Hannover Messe 2018 již byly podrob-
ně vyzkoušeny v laboratořích ústavu (obr. 1) 
a dosáhly natolik vysokého stupně zralos-
ti, že bylo možné začít s jejich ověřováním, 
spojeným s další optimalizací, v pilotních 
projektech v průmyslu. V současnosti běží 
pilotní projekty v automobilce BMW a vý-

zkumné a vývojové projekty ve společnos-
ti Siemens AG a u dalších partnerů, kteří 
všichni v části své výroby a logistiky zavedli 
digitální techniku za účelem cíleně podpo-
rovat své pracovníky asistenčními systémy 
k dosažení efektivní interakce se strojem. 
Další informace lze nalézt na adrese https://
www.fraunhofer.de/de/presse/presseinforma-
tionen/2018/Februar/kognitive-sensorik-in-
-der-produktion.html.
[Kognitive Sensorik in der Produktion. Pressemit- 
teilung Fraunhofer IIS, 6. 2. 2018.]

(Kab.)

Společnost ServisControl představila 
15. června 2018 na odborném semináři ve 
svém sídle v Ovčárech u Kolína zcela nový 
systém groov EPIC® od americké společnos-
ti Opto 22. Účastníci semináře mohli vidět 
také ukázky širokého využití tohoto systému 
v průmyslové automatizaci. Úroveň semináře 
výrazně pozvedla i skutečnost, že nový sys-
tém představoval nejen zástupce společnos-
ti Opto 22 pro Evropu Gerhard Kreiling, ale 
rovněž viceprezident firmy Opto22 z USA 
Benson Hougland.

EPIC je zkratka, která vyjadřuje funkci 
nového systému: Edge Programmable Indu-
strial Controller. Je to zcela nový modulární 
systém PLC a I/O s funkcí edge computing, 
který může funguvoat i jako brána pro sítě 
průmyslového internetu věcí – IIoT. Edge 
znamená, že systém sbírá a zpracovává data 
a odesílá je do sítě internetu věcí. V případě 
systému EPIC je může též lokálně zobrazo-
vat na obrazovce s vysokým rozlišením. Pro-
grammable znamená programovatelný – za-
tím v prostředí PAC Control prostřednictvím 
vývojových diagramů (jde o americký pro-
dukt, tam je to nejpopulárnější metoda pro-
gramování PLC) s budoucí podporou všech 
jazyků podle IEC 61131-3. Industrial zna-
mená odolné průmyslové provedení, vhod-
né i do provozního prostředí. Controller je 
automat – tedy řídicí modul schopný plnit 
logické úlohy v reálném čase. K tomu vyu-
žívá quad-core procesor ARM a open sour-
ce operační systém reálného času založený 
na OS Linux.

Systém je dále vybaven dotykovou ob-
razovkou s velkým rozlišením, dvěma ne-

Systém groov EPIC, modulární programovatelný 
automat s rozhraním pro IIoT, byl představen 
českým zákazníkům

závislými síťovými rozhraními, porty pro 
USB (prostřednictvím USB je možné připo-
jit např. adaptér WiFi) a HDMI a softwarem 
včetně programovacího prostředí, prostředí 
groov View pro návrh responsibilních obra-
zovek, nástroje Node-RED pro správu spoje-
ní zařízení v síti internetu věcí, nástroje Ig-
nition Edge pro ovladače OPC UA a nástro-
je pro komunikaci MQTT/Sparkplug. To vše 
ve vysoké kvalitě, na kterou se mohou uži-
vatelé spolehnout.

Protože tento skutečně unikátní systém 
bude v časopise Automa na podzim podrob-
něji představen, uvedeme zde jen výčet něko-

lika technických parametrů, vlastností a funk-
cí v bodech:
– možnost použití v prostředí s nebezpečím 

výbuchu (certifikace podle UL je hotová, 
certifikace podle ATEX je připravena),

– rozsah pracovních teplot od –20 do +70 °C,
– šasi z korozivzdorné oceli se čtyřmi, osmi 

nebo šestnácti I/O moduly,
– hustota až 24 kanálů na jednom modulu,
– možnost galvanického oddělení jednotli-

vých kanálů,
– dvě nezávislá rozhraní pro gigabitový 

Ethernet.
(Bk)

Obr. 1. Systém groov EPIC – modulární programovatelný automat s I/O moduly a funkcí edge 
computing


