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Specialista na senzo-
ry, komponenty pro zpra-
cování obrazu či signální 
a provozní osvětlení stro-
jů s LED od společnosti 
di-soric rozšiřuje svou na-
bídku o cenově výhodné 
a vysoce homogenní svě-
telné zdroje a klasické svě-
telné majáky v provedení 
se standardním spínáním 
i s ovládáním barvy RGB 
prostřednictvím připojení 
IO-Link.

Ovládání osvětlení 
a signálních svítidel

Režim výstupu signálu 
(konstantní světlo, blikání) 
a jas (od 10 do 100 %) lze 
snadno a rychle individuál-
ně konfigurovat pro různé 
barvy prostřednictvím in-
tegrovaného rozhraní IO-
-link. Programátor tak může 
přiřadit libovolnému seg-
mentu svítidla požadovanou 
barvu a funkci (obr. 1). Al-
ternativně je možné osvět-
lení ovládat pomocí tří digi-
tálních spouštěcích vstupů 
s osmi předdefinovanými 
nebo uživatelem navolený-
mi konfiguracemi.

Současně se vysíla-
jí provozní, varovná nebo 
nouzová hlášení, což při-
spívá k nepřerušovanému 
chodu výrobních a logis-
tických procesů. Kromě 
klasických stavových in-
dikátorů mohou uživatelé 
vizuálně zobrazit upozor-
nění o naplnění a obsaze-
ní podávacích dopravníků, 
využít funkci počítání, sle-
dovat dobu cyklu a mnoho 
dalších parametrů.

Vítaným doplněním 
je možnost přidat vlastní 
barvu pozadí a tím defino-
vat specifický firemní styl. 

Osvětlení strojů se signální funkcí od firmy Amtek

Rozsah těchto možností dovoluje rozvinout 
bezmeznou kreativitu.

Efektivita

Všechny světelné zdroje, osvětlovací i sig-
nální, jsou vyvinuty s ohledem na úsporu 
energie a je možné je ovládat nízkoenerge-
tickými výstupy. Půlkulový světelný zdroj 
chrání nárazuvzdorné polykarbonátové di-
fuzní stínidlo s průměrem pouhých 50 mm, 
takže je lze také použít ve stísněných prosto-
rách (obr. 2).

Všechna signální svítidla jsou z výroby 
naprogramována tak, že je lze po vybale-
ní bez dalších úprav použít pro běžnou sig-
nalizaci.

Nyní již zákazník nepotřebuje skladovat 
různá svítidla a barevné moduly jako u kon-
venčních signálních svítidel, což mu ušet-
ří náklady na skladové zásoby a jejich skla-
dování.

Všestrannost

Inovativní systém signálních svítidel 
a osvětlení je vhodný pro různé zobrazovací, 
informační a výstražné úkoly v mnoha obo-
rech průmyslu: např. ve strojírenském, auto-
mobilovém nebo farmaceutickém průmys-
lu a obecně v automatizaci (obr. 3). Je velmi 
užitečný nejen v oblasti výroby, ale i v logis-
tice, laboratořích a pro plnicí a balicí stroje.

Nová generace signálních svítidel SB-
-RGB (obr. 4) je uzpůsobena nejen pro pa-
rametrizaci, nýbrž i pro ovládání prostřed-
nictvím rozhraní IO-Link a podporuje kro-
mě acyklických i cyklické telegramy. Těmi 

Spojit do jedné lišty osvětlení stroje, rozváděče nebo jednotlivých segmentů celého tech-
nologického zařízení se signalizačními světly? Jde to snadno: s ovládáním přes oblíbený 
a jednoduchý IO-Link a s možností chytrého rozvodu po rozsáhlé výrobní lince sběrnicí 
AS-Interface. K tomu je možné na kritické uzly zařízení doplnit všestranný majáček a vše 
je přehledné a dobře viditelné i z dálky. Zvláště když projektant linku doplní flexibilními 
konstrukcemi z hliníkových profilů Maytec.

Obr. 1. Světelná lišta di-soric SBP-RGB LED s ovládáním barvy 
světla na obráběcím stroji

Obr. 2. Barevné signální světelné zdroje di-soric SBP-RGB LED

Obr. 3. Inovativní systém signálních svítidel a osvětlení je vhodný pro různé zobrazovací, informační a výstražné 
úkoly v mnoha oblastech průmyslu
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lze světelný zdroj ovládat 
v režimu spínání, zobraze-
ní segmentu a úrovně.

Cenová výhoda

Nejnovějšími přírůstky 
do sortimentu svítidel fir-
my di-soric jsou světelně 
homogenní kompaktní sví-
tidla řady MB-R v sedmi 
délkových variantách od 
235 do 1 585 mm (obr. 5) 
a klasické strojní světel-
né majáky v provedení 
SBT-F s pevnými barva-
mi (obr. 6) či SBT-RGB 
(obr. 7) s RGB segmen-
ty a ovládáním prostřed-
nictvím rozhraní IO-Link, 
volitelně s bzučákem nebo 
bez něj.

O konstrukcích z hliníkových profilů 
Maytec

Technici firmy Amtek pomohou projek-
tantům navrhnout nebo jim sami navrhnou 
konstrukce ze systému Maytec a dodají 
výrobcům profily a příslušenství nebo ce-

lou hotovou konstrukci na míru podle je-
jich požadavků. Konstrukce z hliníkových 
profilů může být doplněna podle potřeb 
zákazníka osvětlením a signalizací, ale 
také dopravníky, pohony, senzory, kame-
rovými systémy pro strojní vidění a dal-
šími systémy.

Skvělá spolupráce sběrnice AS-Interface 
a ovládání po IO-Link

Již dlouho se firma Amtek podílí na dis-
tribuci komponent s rozhraním AS-Interface 
od jednoho ze zakladatelů této sběrnice, firmy 
Bihl+Wiedemann. Od roku 2022 je pro Česko 

a Slovensko jejím autorizovaným distributo-
rem. Právě rozvod napájení a signálů po roz-
sáhlých technologických zařízeních je hlavní 
předností této sběrnice. Do detailu technicky 
i z hlediska nákladů je domyšlena koexisten-
ce s připojením prvků prostřednictvím IO-
-Link. Další využití je pro připojení pohonů, 
a to i s funkční bezpečností do kategorie SIL 
3/PL e, přičemž nejsou třeba drahá a složi-
tá bezpečnostní PLC ani bezpečnostní relé.

Více informací zájemci najdou na webo-
vých stránkách www.amtek.cz/vyrobci/di-so-
ric/, www.amtek.cz/vyrobci/maytec a www.
amtek.cz/vyrobci/bw. Odkaz a adresa jsou také 
v inzerátu na titulní straně.

(AMTEK, spol. s r. o.)

Obr. 4. Nová generace signálních svítidel SB-RGB

Obr. 5. Kompaktní svítidlo řady MB-R

Obr. 6. Světelný maják SBT-F s pevnými barvami

Obr. 7. Světelný maják SBT-RGB s možností 
nastavení barev v barevném prostoru RGB
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y   Sdružení PICMG 
ratifikovalo rozšíření  
COM-HPC FuSa

Sdružení PICMG, konsorcium pro vý-
voj specifikací vestavných počítačů, ozná-
milo významné rozšíření standardu COM-
-HPC ratifikací doplňku COM-HPC 1.15 
pro funk ční bezpečnost (FuSa). Standard 
COM-HPC 1.15 podporuje vysoce výkon-
né systémy se smíšenou kritičností a kon-
solidovanou zátěží, určené pro servery edge 
a klienty se schopností práce v reálném 
čase, které musí realizovat nejen bezpeč-
nostní řídicí funkce, ale také úlohy strojo-

vého vidění, umělé inteligence a IIoT, nebo 
dokonce komunikaci 5G založenou na TSN.

Standard COM-HPC 1.15 obsahuje sadu 
bezpečnostních rozšíření, která jsou k dispo-
zici na všech formátech COM-HPC – včetně 
připravovaného COM-HPC Client Mini. Defi-
nují vyhrazený signál SPI, který spojuje funk-
ce sledování stavu jednotlivých bloků s „bez-
pečnostním řadičem“ FuSa umístěným na nos-
né desce COM-HPC, jenž zpracovává případné 
detekované události pro externí použití.

Architektura COM-HPC 1.15 tak umožňu-
je konstruktérům robotů, průmyslových strojů 
a zařízení, zařízení v železniční dopravě, au-
tonomních vozidel, avioniky a dalších kritic-
kých systémů vytvářet vícejádrové vestavné 

systémy s kombinovanou kritičností tím, že 
poskytuje přímou cestu k redundanci a imple-
mentaci procesů zabezpečení proti selhání.

Tvorba specifikace COM-HPC 1.15 je 
sponzorována společnostmi ADLINK, con-
gatec a Kontron.

Další informace o specifikaci COM-HPC 
FuSa lze nalézt na adrese www.picmg.org/
openstandards/com-hpc nebo si od www.pic-
mg.org/product/com-hpc-module-base-speci-
fication-revision-1-15 zakoupit celou specifi-
kaci za 750 amerických dolarů.

Více o řadě otevřených standardů PICMG 
pro modulární výpočetní techniku je možné 
zjistit na adrese https://www.picmg.org.

(Bk)




