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Novinky v nabídce společnosti Moeller
Na veletrh Amper 2008 si firma Moeller 

připravila četné novinky, kterými chce oslovit 
nové i stávající zákazníky. Článek ukazuje ně-
které nové produkty v řadě napájecích zdrojů 
EasyPower, systémů vzdálených I/O, operá-
torských panelů a průmyslových PC.

Napájecí zdroje

Řada spínaných napájecích zdrojů Easy-
Power byla rozšířena o dva nové typy, 
Easy500-POW a Easy600-POW (obr. 1), 

které jsou optimalizovány pro řídicí techni-
ku řad EasyRelay, EasyControl a EasySafe-
ty. Nové typy doplňují již existující mode-
ly Easy200-POW a Easy400-POW (tab. 1). 
Zdroje je možné namontovat na standardní 
lištu DIN (45 mm).

Systém vzdálených vstupů a výstupů 
XI/ON

Po úspěchu s decentrálními periferiemi 
v klasickém, modulárním provedení přichá-
zí Moeller s mírnou úpravou komunikačních 

bran. Tato úprava vedla ke snížení ceny, takže 
nyní mohou komunikační brány velmi dobře 
konkurovat ostatním výrobkům a budou na-
bízeny např. výrobcům strojů – OEM. 

Brány jsou k dispozici s komunikačními 
rozhraními CANopen (obr. 2) a Profibus-DP. 
Na rozdíl od klasických bran, které dovolují 

připojit až 72 modulů, jsou nové brány navr-
ženy pouze pro patnáct modulů, což pro pře-
vážnou většinu řídicích úloh stačí. (Po při-
dání napájecích modulů je možné tento po-
čet mírně zvýšit.) Zachována zůstala možnost 
snadné konfigurace bran pomocí softwaru I/O  
Assistant.

Dále je v nabídce nová brána s komuni-
kačním rozhraním Modbus/TCP, které umož-
ňuje přenášet klasický protokol Modbus pro-
střednictvím fyzické vrstvy Ethernetu. K této 
bráně je možné připojit všechny moduly XI/ 

/ON ze současného sortimentu 
a díky firmwaru uloženému na 
paměti flash je připravena i pro 
budoucí moduly – k jejich při-
pojení stačí udělat změnu ve 
firmwaru.

Konfigurace bran, vytváření 
souborů .eds, popř. .gsd pro da-
nou sestavu probíhá v pomoc-
ném softwaru IO Assistant. 
Konfigurace postupuje uživatel-
sky přívětivou cestou – všechny 
možnosti jsou v hlavním okně 
programu IO Assistant pře-
hledně rozvrženy. Je možné na-
stavovat citlivost analogových 
vstupů, rozlišení, ale i nejrůz-
nější parametry technologic-
kých modulů apod.

Aktuální hodnoty vstupů a výstupů lze 
přenášet z programu IO Assistant a zpět. V la-
dicím módu lze i přepisovat hodnoty digi-
tálních a analogových výstupů. Program IO 
Assistant je zdarma ke stažení na stránkách 
http://www.microinnovation.com

Nové operátorské panely

Nové patnáctipalcové operátorské pane-
ly s infračervenou dotykovou vrstvou jsou 
vybaveny rozhraními Ethernet a podle typu 
také Profibus-DP a CANopen. Panely jsou 

vhodné pro větší technologické celky v růz-
ných odvětvích. Pro použití v potravinářském 
průmyslu je navržen panel z leštěné korozi-
vzdorné oceli. Uživatel má možnost aktivo-
vat softwarový PLC, mít spuštěné síťové služ-
by (server FTP, webový server) a zakompo-
novat panely do podnikové informační sítě. 

Panely jsou vybaveny displeji TFT s rozli-
šením 1 024 × 768 bodů a disponují 65 536 
barvami.

Průmyslová PC

Novinkami v nabídce firmy Moeller jsou 
průmyslová PC, která lze použít jako nadřa-
zený systém ve složitém technologickém pro-
cesu. Moeller nabízí tyto dvě základní řady:
– PC integrovaná v dotykovém panelu (kom-

binované řešení),
– samostatná PC s dotykovým panelem při-

pojeným prostřednictvím rozhraní DVI.
Kombinovaná PC lze rozdělit do dvou řad, 

XP300 a XP600/800. Panely XP300 jsou vy-
baveny operačním systémem Windows CE, 
zatímco na panelech XP600/800 lze bez pro-
blémů provozovat Windows XP, popř. Win-
dows XP Embedded.

Panely (obr. 3) jsou vybaveny infračer-
venou dotykovou vrstvou a je možné je do-
dat s displejem TFT ve velikostech 5,7 až 19 
palců. Výhodou je, že všechny panely (kromě 
řady XP600) vystačí s pasivním chlazením. 
Uživatel má možnost rozhodnout, zda bude 
jako paměťové médium používána paměťová 
karta typu CF nebo 2,5palcový pevný disk.

Průmyslová PC mají vždy jedno rozhra-
ní Ethernet a linku RS-232 a navíc je možné 
zvolit jednu z průmyslových sběrnic – CAN, 
nebo Profibus-DP.

Pro vytváření masek se používá software 
Galileo, který splňuje všechny požadavky 

Tab. 1. Spínané zdroje řady EasyPower

Zdroj Napájecí napětí, 
frekvence (V, Hz)

Výstupní napětí 
DC (V)

Zatížitelnost
(A)

Rozměry
š × v × h (mm)

Easy200-POW

85 až 264,
50 až 60

24 0,25
35,5 × 90 × 58

12 0,02
Easy400-POW 24 1,25 71,5 × 90 × 58
Easy500-POW 24 2,50 71,5 × 90 × 58
Easy600-POW 24 4,20 107,5 × 90 × 58

Obr. 1. Napájecí zdroje EasyPower Obr. 2. Nová komunikační brána s rozhra-
ním CANopen
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Obr. 3. Patnáctipalcový operátorský panel

kladené na tento druh softwaru. Softwarové 
PLC lze programovat pomocí programovací-
ho prostředí Mxpro, založeného na systému 
CoDeSys od společnosti 3S.

Internetové školicí centrum

Před mezinárodním veletrhem Amper 2008 
přichází Moeller s aktualizovanou verzí in-
ternetového školicího centra OTC (Online 
Tranining Center). V centru (http://www. 
moeller.cz/OTC) se mohou zákazníci sezná-
mit s programovatelnými relé Easy a nejjed-

nodušším PLC EasyControl. Funkce jsou vy-
světleny na jednoduchých příkladech, které 
jsou objasňovány krok za krokem. Na webové 
stránce je dále ke stažení demonstrační verze 
programovacího prostředí EasySoft, ve kte-
rém lze vyzkoušet (pomocí simulace) všech-
ny uvedené příklady. 

Školicí centrum je ideálním odrazovým 
můstkem pro všechny, kdo se chtějí dozvědět 
více o inteligentních přístrojích Moeller.

Ing. Jan Beránek, 
Moeller Elektrotechnika s. r. o.
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y   Konference Robtep �008
Strojnícka fakulta Technickej univerzity 

v Košiciach a Slovenská asociácia automa-
tizačnej techniky a robotiky ve spolupráci 
se Společností robotické chirurgie – Česká 
republika zvou na mezinárodní konferenci 
Robtep 2008 – Automatizácia/robotika v te-
órii a praxi, která se uskuteční v Novém 
Smokovci ve dnech 9. až 11. června 2008, 
a na navazující dvoudenní návštěvu výsta-
vy Automatica 2008 – Assembly, robotics, 
vision v Mnichově.

Cílem konference Robtep 2008 je umož-
nit výměnu teoretických poznatků a zkuše-
ností z praxe získaných v rámci výzkumu 
a vývoje v oboru robotiky a příbuzných ob-
lastech se zaměřením na nejnovější pokro-
ky v oborech průmyslové robotiky, výrobní 
techniky, inteligentních výrobních systémů 
a mobilní a servisní robotiky. Konference 
bude mít poprvé sekci Robotická chirurgie 
s přenosem on-line z operace prováděné ro-
botem da Vinci.

Hlavní tematické okruhy konference 
Robtep 2008 jsou:
– vývojové trendy v robotice,
– robotika: teorie, nové konstrukce, modu-

ly pro robotickou a výrobní techniku,
– design při konstruování robotické a vý-

robní techniky,
– robotické buňky,
– inteligentní výroba, rekonfigurovatelné 

výrobní systémy,

– servisní a mobilní robotika,
– provoz výrobních a robotických systémů, 

údržba, diagnostika,
– nové metody výuky a tréninku v robotice,
– zvláštní sekce: robotická chirurgie, robo-

tika ve zdravotnictví.
Pro zájemce je v návaznosti na konferenci 

organizován zájezd autobusem do Mnichova 
na dny 12. a 13. června 2008, přičemž cílem 
je navštívit výstavu výrobní techniky a roboti-
ky Automatica, popř. také závod Kuka.

Uzávěrka příjmu úplných příspěvků a při-
hlášek na konferenci i na zájezd na výsta-
vu Automatica je 31. března 2008. Infor-
mace o konferenci Robtep 2008 lze získat 
přes webovou stránku http://www.sjf.tuke.
sk/kvtar/1/pgs. (sk)

  Konference Riadenie 
v energetike – CPS ’08

V hotelu Baník na Štrbském Plese se 11. až  
13. června 2008 uskuteční osmá mezinárodní 
konference Riadenie v energetike – Control of 
Power Systems – CPS ’08. Organizátory jsou 
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU 
v Bratislavě, Slovenská elektrizačná preno-
sová sústava, a. s., Slovenské elektrárne, a. s.,  
Fakulta aplikované informatiky Univerzity  
T. Bati ve Zlíně, ČEZ, a. s., a ČEPS, a. s.

Konference se koná od roku 1994 každé 
dva roky střídavě v ČR a SR. Jejím hlavním cí-
lem je umožnit výměnu informací a zkušeností 
v oblasti provozu a řízení elektroenergetických 

a tepelných systémů a navázání, popř. pro-
hloubení spolupráce mezi odborníky v oblas-
ti energetiky z průmyslu i z výzkumné a aka-
demické obce. Hlavní tematické okruhy nad-
cházejícího ročníku konference jsou:
– provozní zkušenosti z výroby, přenosu 

a spotřeby elektrické energie,
– provoz a řízení jaderných elektráren,
– provoz distribučních sítí,
– informatika v energetice,
– použití moderních metod teorie řízení 

v energetice,
– výzkumné a vývojové programy v ener-

getice,
– dispečerské systémy pro řízení a sledo-

vání energetických soustav,
– optimalizace provozu zdrojů elektrické 

a tepelné energie,
– řízení teplárenských soustav,
– zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti 

energetických zařízení,
– netradiční zdroje energie,
– komplexní řízení energetického hospo-

dářství významných odběratelů energií,
– provozní zkušenosti ze spolupráce se sys-

témem UCTE,
– měření a diagnostika v energetice,
– ekonomické a ekologické aspekty ener-

getiky.
Podrobné informace o konferenci včetně 

seznamu přihlášených účastníků a referátů 
lze nalézt na webové stránce http://urpi.fei.
stuba.sk/akcie/2008_cps.  (sk)


