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Společnost RS Components (RS) začleni-
la do své nabídky vývojovou sadu pro průmy-
slový internet věcí (IIoT) určenou pro počí-
tače edge Harting MICA (Modular Industry 
Computing Architecture – modulární průmy-
slová výpočetní architektura).

Sada Harting MICA CISS (Connected In-
dustrial Sensor Solution) pro průmyslový in-
ternet věcí IIoT (č. dílu RS 176-2224) je jed-
noduchý systém plug-and-play umožňující 
rychlé digitální monitorování stavu několika 
vstupů snímačů umístěných na strojních zaří-
zeních. Sada komponent s krytím IP54 najde 
uplatnění při doplňování dosavadních zařízení 
novými diagnostickými a dohledovými funk-
cemi, ale i při výrobě prototypů a testování.

Monitorování stavu zařízení

Monitorování stavu na základě měření fy-
zikálních veličin, např. teploty a vibrací, před-
stavuje efektivní způsob, jak trvale sledovat 
a zajišťovat dokonalejší fungování strojního 
vybavení a výrobních provozů. Je tak možné 
rychle zjišťovat změny chování strojů a včas 
podniknout potřebné kroky k nápravě. Ovšem 
integrace vhodného vybavení pro sledování 
do stávajících průmyslových systémů může 
být nákladná.

Sada MICA CISS IIoT kit, vyvinutá ve 
spolupráci společností HARTING Techno-
logy Group a Bosch Connected Devices and 
Solutions, spojuje multisenzorickou jednot-
ku Bosch CISS s počítačem edge MICA. Ke 

Ucelená sada MICA CISS je dostupná 
prostřednictvím RS Components

spuštění softwaru stačí jen několik jedno-
duchých kroků, takže data ze snímačů jsou 
k dispozici v podstatě okamžitě.

Snadné použití

Malou snímací jednotku CISS s krytím 
IP54 lze připevnit na libovolný povrch. Umí 
měřit až osm fyzikálních veličin: teplotu, vlh-
kost, vibrace, změnu polohy, tlak, osvětlení, 

magnetické pole a akustické veličiny. Odol-
ný počítač s architekturou MICA a krytím 
IP67 je možné nainstalovat do bezprostřed-
ní blízkosti stroje bez rozváděče. Koncepce 
jednotek MICA zajišťuje spojení se snímací 
jednotkou a místní sítí při použití standard-
ních konektorů.

Data ze snímačů jsou prezentována ve for-
mátu MQTT pomocí dashboardu Node-Red 
(https://nodered.org/) integrovaného do prohlí-
žeče. Data je potom možné analyzovat a uklá-
dat v libovolném informačním systému nebo 
platformě IoT. Prostřednictvím Node-Red je 
předinstalována a nakonfigurována brána pro 
služby platformy Microsoft Azure Cloud.

Společnost RS nabízí několik možností na-
pájení sady MICA CISS IIoT, v závislosti na 

provozním prostředí. Tam, 
kde je přístup ke stolnímu 
napájecímu zdroji, stačí jed-
noduchý napájecí kabel M8 
s kódováním A (č. dílu RS 
111-3557); pokyny pro za-
pojení jsou součástí vývo-
jové sady. Není-li stolní na-
pájecí zdroj k dispozici, je 
třeba využít zástrčný na-
pájecí zdroj typu PoE (Po-
wer-over-Ethernet; č. dílu 
RS 765-3345, pro více ob-
lastí) a ethernetový ka-
bel RJ45 (č. dílu RS 843- 
-6511). Technikům ve vý-
robním prostředí, kteří mo-

hou využít napájecí zdroj s napětím 48 V, stačí 
pořídit si průmyslový rozbočovač s napájením 
DC/DC PoE (č. dílu RS 843-9190).

Společnost RS nyní sadu Harting MICA 
CISS IIoT dodává v oblastech EMEA, Asie 
a Tichomoří.
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Obr. 1. Sada Harting MICA CISS IIoT
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