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  Rádiový systém I/O pro explozivní zónu �
S novými jednosměrnými rádiovými pojítky systému RAD-Line 

IO lze nyní realizovat přímý rádiový přenos technologických dat 
z explozí ohrožené zóny 1. S použitím přístroje RAD-Line IO, mo-
del RAD-ISM-2400-SET-UD-RPS-NAM-EX, je možné snímat jis-
krově bezpečně v prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 0, 1 
a 2 dva digitální řídicí signály a jeden analogový signál ze sníma-
če (4 až 20 mA). Signály se přenášejí k přijímači umístěnému v bez-

pečném prostředí, popř. v explozivní 
zóně 2. Model RAD-ISM-2400-SET- 
-UD-RPS-EX umožňuje přenášet pouze 
analogový signál 4 až 20 mA.

Rádiové systémy, napájecí zdroj 
a jiskrově bezpečný oddělovací zesi-
lovač jsou pevně zapouzdřeny v krytu 
typu ex d vybaveném bezpečnostní ex-
bariérou pro vysokofrekvenční napájecí 
anténní vedení. Tím se zamezuje mož-
ný průnik iniciační energie přes antén-
ní napáječ. Výhodou je, že k bariéře lze 
připojit pasivní standardní antény. Do-
sah a rychlost rádiové komunikace tím-
to nejsou omezeny.

Rádiová technika Trusted Wireless, vyvinutá speciálně k použití 
v průmyslu, navíc nabízí bezpečné a bezporuchové bezvodičové spoje-
ní na vzdálenost až několika kilometrů. Díky použité metodě přeskoku 
kmitočtu lze provozovat až sto systémů paralelně. Systém RAD-Line 
IO dovoluje realizovat v pevném pouzdru také moduly na zakázku.
Phoenix Contact, s. r. o., tel.: +420 542 213 401, 
fax: +420 542 213 701, http://www.phoenixcontact.cz

 Nový záložní zdroj Sitop UPS�00S 
s prodlouženou životností

Nový zdroj Sitop UPS500S pro nepřetržité napájení napětím 
24 V DC používá moderní velkokapacitní dvouvrstvé kondenzátory ne-
vyžadující údržbu. Ty mění klasický napájecí zdroj v jednotku s vlast-
nostmi zdroje nepřerušovaného napájení (UPS). Zdroj UPS500S lze 
zcela bez údržby provozovat při teplotě až 60 °C. Například po osmi 
letech provozu při teplotě 50 °C klesne jeho kapacita pouze o 20 %. 

To je velká přednost v porovnání s olo-
věnými akumulátory, jejichž kapacita 
při okolní teplotě 40 °C průběžně kle-
sá tak rychle, že musí být každoročně 
vyměněny za nové. Důležitá je také 
krátká doba nabíjení, které trvá něko-
lik minut, zatímco u olověných aku-
mulátorů jde řádově o hodiny. Zdroj 
UPS5000S navíc není třeba nákladně 
větrat, protože kondenzátory neuvol-
ňují vodík. Při poruše napájení zdroj 
zajistí pokračování chodu připojených 

spotřebičů, např. průmyslových PC, PLC apod., po dobu závislou na 
odebíraném proudu a celkové kapacitě kondenzátorů v jednotce.

Šířka základní jednotky Sitop UPS500S je 125 mm. Její kondenzátory 
mohou uchovávat buď 2,5 nebo 5 kWs elektrické energie a dodávat vý-
stupní proud až 15 A. Dobu dodávky proudu lze prodloužit přidáním do-
plňkových modulů o šířce 70 mm s jednotlivou kapacitou 5 kWs. Základ-
ní modul zdroje má reléový kontakt a rozhraní USB pro přenos stavových 
zpráv. Na internetové adrese http://www.siemens.com/sitop je k dispozici 
program pro další zpracování stavových hlášení v počítači. Zdroj Sitop 
UPS500S se stupněm krytí IP20 je uzpůsoben k montáži na lištu DIN.
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, http://www.siemens.cz/ad,
e-mail: adprodej.cz@simens.com

(přepínače, tlačítka, indikátory). Kromě katalogových verzí se vy-
rábějí i desítky speciálních provedení přesně podle požadavků kon-
krétního zákazníka a projektu. Oblíbené jsou např. fóliové klávesni-
ce vyráběné na zakázku, v barvách používaných zákazníkem a s je-
ho logem. Je-li třeba jen jeden nebo několik panelů, lze je sestavit ze 
stavebnic, které obsahují neosazený kryt ovládacího panelu. K tomu 
si zákazník může vybrat z bohaté nabídky komponent firmy Euch-
ner (kabely, tlačítka, přepínače, konektory apod.) nebo si panel osa-
dit vlastními prvky.

Flexibilní řešení pro malé série

Panel Euchner HBA 096 692 (obr. 2) byl vyvinut speciálně pro 
použití v malých sériích. Je vybaven povolovacími tlačítky, tlačít-
kem nouzového zastavení a fóliovou klávesnicí se čtrnácti klávesa-
mi. Každá je vybavena bílou diodou LED. Pod klávesnici se zevnitř 

panelu vkládá vložka, na kterou 
lze pomocí dodávaného softwa-
ru natisknout libovolné symboly 
na místa kláves. S využitím ba-
revné tiskárny lze také potisknout 
místa, pod kterými jsou umístěny 
bílé podsvětlovací diody –dosáh-
ne se toho, že indikátor ke každé 
klávese bude v požadované bar-
vě. Všechna tlačítka a LED jsou 
vyvedeny do 35bodového konek-
toru, takže je lze zcela nezávisle 
vyhodnocovat a nastavovat např. 
z PLC.

Nové miniaturní ruční kolečko HKB

Zejména pro ovládací panely je určeno nové ruční kolečko HKB 
(obr. 3) miniaturních rozměrů, malé zástavbové hloubky a velmi malé 
hmotnosti. Přesto je vybaveno magnetickým detenčním (přídržným) 
mechanismem (100 poloh na otáčku) s téměř neomezenou životností. 
Kolečka jsou dodávána ve verzích s výstupním tranzistorovým signá-
lem push-pull nebo s RS-422. Jako příslušenství lze dokoupit kovový 
ovládací kolík se stupnicí.

Souhrn

Firma Euchner nabízí široký sortiment operátorských panelů jak 
typových, tak i zákaznických. Euchner se zaměřuje zejména na ro-
bustní panely „bez inteligence“ s elektromechanickými komponen-
tami, připojené vícežilovými kabely k řídicím systémům. Více než 
dvacet let zkušeností s vývojem a výrobou těchto zařízení je zárukou 
dlouholeté trvanlivosti a kvality.

 (Euchner)

Obr. 3. Ruční kolečko HKB
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 Symboly pro rádiový přenos v automatizaci
Organizace ISA (nyní International Society for Automation) při-

stoupila na základě mnohých požadavků na doplnění symboliky pro 
rádiový přenos v automatizačních systémech k revizi normy ISA 5.1 
Instrumentation Symbols and Identification. Konstatovala, že v součas-
né normě ISA 5.1, část 6.2 (8), je zaveden symbol přerušované sinu-
sovky s významem „elelektromagnetický nebo akustický signál (vol-
ně se šířící)“ s poznámkou, že zahrnuje i rádiový přenos. Vedle toho 
je v současném návrhu revize normy počítáno se symbolem blesku, 
který se v praxi již v mnoha případech používá. Organizace ISA má 
za to, že uvedené dva symboly jsou pro obor průmyslové automatiza-
ce dostačující, a nehodlá přidávat do normy již žádné další.
[ARCwire, 26. září 2008.] (sk)


