
� AUTOMA  11/2007

technické novinky

 Měřicí a kontrolní relé Zelio Control
Základní funkcí měřicích a kontrolních relé je včas informovat 

o neobvyklých stavech řídicí úlohy, tím zajistit včasný zásah, a tak 
předcházet vážným a nákladným haváriím v provozech. Společnost 
Schneider Electric v rámci značky Telemecanique a jejího motta „Jed-

noduše inteligentní!“ připravila 
na podzim letošního roku ino-
vaci v nabídce měřicích a kont-
rolních relé Zelio Control podle 
požadavků uživatelů na prove-
dení, funkce a rozsahy jednot-
livých typů. Cílem bylo dosáh-
nout vhodných funkcí a sou-
časně i snadného používání. 
Bylo optimalizováno napájecí 

napětí relé, díky čemuž se zpřehlední široká nabídka typů. Přístroje 
byly doplněny novými funkcemi pro domovní i průmyslové použití 
a jsou nyní dodávány v účelném modulárním provedením v pouzdrech 
dvou šířek, 17 nebo 35 mm. Pouzdra jsou opatřena průhledným kry-
tem, který se osvědčil u modulárních časových relé Zelio Time. Nová 
skupina Zelio Control s označením RM17 a RM35 obsahuje relé pro 
hlídání parametrů třífázových sítí, jako jsou sled, výpadek a asyme-
trie fází, dále proudová a napěťová relé, relé pro hlídání změn frek-
vence elektrického signálu, rychlosti otáčení či posunu dopravníků. 
Patří sem také relé pro hlídání teploty v úlohách s použitím výtahů, 
pro hlídání úrovně nejen hladiny kapalin a relé pro kontrolu provozu 
čerpadel (předcházení chodu naprázdno). Uvedené inovace poskytu-
jí široký prostor výběru správného prvku pro hlídání daného provo-
zu, což umožní včasný zásah při poruše.
Schneider Electric CZ, s. r. o., Zákaznické centrum, 
tel.: 382 766 333, http://www.schneider-electric.cz

 Ultrazvukový hladinoměr pro použití  
ve vodohospodářství

Společnost Siemens přichází s pokročilým ultrazvukovým pře-
vodníkem Sitrans LUC500 pro měření stavu hladiny. Tento přístroj je 
vhodný zejména pro řízení čerpadel ve vodohospodářství a při čištění 
odpadních vod. Přímo v převodníku jsou integrovány i základní funk-
ce logického řízení. Sitrans LUC500 nahrazuje převodník Milltronics 
EnviroRanger ERS 500 při zachování jeho osvědčených vlastností.

Sitrans LUC500 dokáže měřit stav hladiny tekutin až do hloub-
ky patnáct metrů a rovněž spolehlivě měří průtoky v otevřených ka-
nálech, na přepadech hrází apod. Sitrans LUC500 též nabízí funkce 
pro sledování chybových stavů a ověřování dat pro výpočet trendu – 
jsou zaznamenávány datum, čas, průtok, popř. další fyzikální veliči-
ny. Přístroj může prostřednictvím integrovaného telemetrického roz-
hraní Modbus RTU/ASCII na dálku předávat nadřazeným systémům 
(SCADA, DCS) údaje o proteklém objemovém množství, době čer-
pání či stavu čerpadla.

Přístroj má šestnáct digitálních vstupů pro kontrolu zabezpečení 
čerpadla, poruch čerpadla (nadměrná teplota, porucha těsnění), vý-
padků proudu, provozního stavu čerpadla a stavu přepínače H/O/A  
(Hand/Off/Auto). 

Uživatelé ocení i funkci optimalizace spotřeby energie, jež využívá 
vestavěné hodiny pracující v reálném čase. Funkce sledující výkonnost 
a účinnost čerpadla vyšle výstražné hlášení, poklesne-li účinnost čer-
padla pod zadanou mez nebo nastane jeho úplný výpadek. 

Sitrans LUC500 je možné rozšířit o I/O moduly, paměť RAM pro 
záznam dat, další měřicí kanál a rozhraní Profibus-DP. Na objednáv-
ku lze dodat software Dolphin Plus pro jednoduchou konfiguraci a di-
agnostiku systému. 
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, 
e-mail: adprodej.cz@siemens.com, http://www.siemens.cz/ad 

 Ruční terminál RFID pro snadný zápis a čte-
ní dat

Společnost Siemens rozšiřuje typovou řadu Simatic RF300 pro 
RFID o mobilní ruční terminál Simatic RF310M, který čte data ze 
všech datových nosičů (tagů) řady Simatic RF300 a také je na ně zapi-
suje. Mobilní terminály pomohou při uvedení do provozu, provozování 
a údržbě systémů RFID ve výrobním průmyslu nebo logistice. Typic-
ky se uplatní při identifikaci objektů v transportních systémech nebo 

na výrobních linkách. Robustní 
terminál se stupněm krytí IP64 
je možné používat v náročných 
provozních podmínkách. Údaje 
zobrazované na podsvíceném 
displeji jsou dobře čitelné i za 
špatných světelných podmínek. 
Terminál obsahuje výkonný ruč-
ní počítač Psion Workabout Pro 
a jednotku pro čtení a zápis sys-
tému RF300. Data z nosičů lze 

uložit do souborů na ručním terminálu (paměť 1,8 MB). Díky operač-
nímu systému Windows CE a rozhraním USB, Bluetooth a WLAN 
je možné terminál snadno integrovat do již existující infrastruktury. 
Předinstalovaný uživatelský program umožňuje vedle pohodlného čte-
ní a zápisu do datové paměti RF300 i vymazat celou datovou paměť 
a vyplnit ji zvolenými znaky, zobrazit číslo ID paměti nebo nastavit 
heslo. K jednotce Psion Workabout Pro lze dále připojit doplňková 
zařízení pro čtení a zápis do datových nosičů RFID systémů Moby 
D, E a I společnosti Siemens.
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, e-mail: adprodej.cz@siemens.com, 
http://www.siemens.cz/ad

 Průmyslové počítače VersaView
VersaView je řada nenákladných a robustních průmyslových po-

čítačů a operátorských panelů, které jsou konstruovány tak, aby vy-
hovovaly potřebám v podstatě jakékoliv průmyslové úlohy, ať už je 
to vizualizace, řízení, zpracování informací a nebo údržba v čistých 
prostorech ve farmaceutickém průmyslu nebo při výrobě elektroniky, 
ve strojírenských provozech, v automobilovém průmyslu, ale i v těž-
kém chemickém průmyslu či při těžbě surovin.

Speciálně pro petro-
chemii, potravinářské 
provozy, těžební prů-
mysl a podobné obo-
ry je určen VersaView 
200R. Jeho procesor 
Celeron M s taktova-
cí frekvencí 1 GHz ne-

vyžaduje aktivní chlazení ventilátorem. Okolní teplota přitom může 
být až +50 °C. Pevný disk je u nové verze polovodičový (SSD) s ka-
pacitou 4 GB (současně je v sortimentu i verze s HDD 40 GB). Po-
čítač je vybaven operačním systémem Microsoft Windows XP, má 
1 GB RAM, čtyři porty USB 2.0, slot pro kartu CompactFlash a dva 
porty pro 10/100 Ethernet. Napájení může být 90 až 264 V AC (47 
až 63 Hz) i 9 až 36 V DC. 

VersaView 200R je počítač bez monitoru, určený pro montáž na 
lištu DIN, přímou zástavbu do zařízení nebo pro montáž na zadní stra-
nu vhodného monitoru z řady VersaView Industrial Monitor, s nímž 
potom tvoří kompletní panelový počítač.

S výhodou lze využít skutečnost, že produkty VersaView jsou sou-
částí platformy Integrated Architecture, a jejich spolupráce s ostatní-
mi produkty i softwarem Rockwell Autiomation je proto zcela bez 
problémů.
Rockwell Automation, s. r. o., tel.: +420 251 084 002,
http://www.rockwellautomation.cz




