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Obr. 3. Robustní připojení k přepínači 
Scalance

Mezi výhody přepínačů značky Siemens 
patří variabilita jejich instalace. Lze je insta-
lovat na standardní lišty typu DIN i S7, v pří-
padě potřeby i přímo montovat na stěnu téměř 
v jakékoliv pracovní pozici. Samozřejmostí je 
možnost redundantního napájení. Uvedené 
přepínače lze diagnostikovat pouze na místě 
(on-site). Diody LED indikují stav napájení, 
přenos dat, stav každého z portů apod. 

V instalacích, kde bude vyžadována vzdá-
lená diagnostika, nastavování nebo kruhová 
redundance, je nutné použít přepínače typu 
Scalance X-200 a vyšší. V nabídce produktů 
X-200 jsou přepínače s malým počtem portů, 
nově jsou k dispozici rovněž přepínače s šest-
nácti a 24 porty. Zmínit lze i přepínač Scalance 
X212-2 s dvanácti porty RJ45 a dvěma porty 
pro připojeni optického vlákna typu multimo-
de. Je-li nutné propojit přístroje na větší vzdále-
nosti, lze použít variantu X212-2LD – ta může 
díky skleněnému optickému vláknu single-
mode komunikovat až na vzdálenost 26 km.

Právě možnost přístroj na dálku diagnos-
tikovat i nastavovat poskytuje největší kom-
fort. Je možné sledovat stav jednotlivých por-
tů a nastavovat mód vysílání. Dále lze zjišťo-

vat, zda použité optické kabely mají v daném 
okamžiku dostatečné parametry pro přenos. 
Nejdůležitější vlastností produktů Scalance  
X-200 je možnost použít je v redundantním 

kruhovém zapojení (rekonfigurace je kratší 
než 300 ms). Nově lze přístroje X-200 využí-
vat přímo pro řízení redundantního kruhového 
zapojení (redundancy manager). Porty, které 
budou zvoleny jako kruhové, lze nastavit např. 
prostřednictvím webového rozhraní.

Je-li třeba vytvořit páteřní síť s gigabi-
tovým přenosem, je nutné zařadit produk-
ty typu Scalance X-300 a Scalance X-400. 
Díky podpoře standardů kancelářských sítí 
je navíc možné propojit těmito přepínači 
kancelářské a automatizační sítě. Obě tyto 
řady produktů podporují paměťové médi-
um v provedení C-plug, na němž je mož-
né uchovat konfiguraci přístroje pro případ 
výměny zařízení. 

Závěrem

Jaké jsou tedy základní výhody přepínačů 
Scalance X? Všechny komponenty jsou dodá-
vány v provedení vhodném pro využití v prů-
myslu. Při kruhové redundanci lze dosáhnout 
vysoké spolehlivosti a odolnosti proti poru-
še. Zařízení je možné díky technice C-plug 
snadno vyměnit bez ztráty konfigurace. Pře-
pínače řady Scalance z produkce společnos-
ti Siemens jsou tedy schopny vyhovět speci-
fickým požadavkům zákazníků. 

Vladimír Ševčík,
Siemens, s. r. o.

  Genesis�� – nová 
generace vizualizačního 
softwaru

Na veletrhu SPS/IPC/Drives 2007, který 
se konal v listopadu loňského roku v Norim-
berku (SRN), představila společnost Iconics 
poprvé v Evropě svůj nový software HMI/ 
/SCADA s názvem Genesis64. Software je 
určen pro výkonné 64bitové systémy. Přitom 
je zajištěna plná kompatibilita s verzí Gene-
sis32. Stejně jako Genesis32, tak i Genesis64 

je založen na modulární koncepci: jednotlivé 
moduly jsou určeny pro vizualizaci, dlouho-
dobé ukládání dat, správu alarmů, tvorbu pro-
vozních deníků a zpráv atd. 

Genesis64 sází na produkty a metody spo-
lečnosti Microsoft, jako jsou Office 2007, 
.NET, Share Point, Windows Server 2008 
a především na operační systém Windows Vis-
ta. Protože se společnost Iconics podílela na 
vývoji tohoto operačního systému, může Ge-
nesis64 již nyní využívat funkce, které tento 
nový operační systém nabízí. Například s pou-
žitím Windows Presentation Foundation (WPF) 

lze vytvářet vektorovou grafiku ve 2D i 3D 
s mnoha interaktivními prvky a efekty. Speci-
álně pro vytváření vizualizací rozlehlých sys-
témů je v Genesis64 zaveden geografický in-
formační systém (GIS) Virtual Earth. 

K připojení na zdroje dat je určen ná-
stroj Windows Communication Foundati-
on (WCF) a rozhraní OPC-UA.

Účinnou správu přístupu k informacím 
zajišťuje User Account Control (UAC). 
Tento nástroj zabraňuje neoprávněným 
změnám systému, ať se o ně pokouší uži-
vatel nebo škodlivý software.  (ed)

krátké zprávy 

Průtokoměry

Teploměry

Tlakoměry

pH, vodivost, vlhkost, zákal

Hladinoměry

m
ěř

en
í •

 k
on

tr
ol

a 
• a

na
lý

za

eeeeplplplplplplomomomomomoměrěrěrěryyyyy

TTTT

p
KOBOLD Messring GmbH
Reprezentativní kancelář
Hudcova 78, 612 00  Brno
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