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  Kontron Concept Box: vestavné počítače 
s flexibilní konfigurací

Kontron Concept Box je nová řada kompaktních vestavných počítačů 
s pasivních chlazením. Dodávají se v různých velikostech (od nejmen-
šího 40 × 200 × 200 mm) a jejich konfiguraci a rozhraní lze pružně při-
způsobit požadavkům zákazníka na velikost, výkon a výbavu. Výrob-
cům strojů a zařízení, jejichž součástí tyto počítače budou, to umožňu-
je výrazně zkrátit dobu potřebnou k uvedení nového produktu na trh, 

a to v souladu se službou 5-5-5: 
simulace systému je připravena za 
pět dní, první plně funkční proto-
typ za pět týdnů a sériová výroba 
může začít za pět týdnů po schvá-
lení prototypu. 

Rozšiřující karty mohou být 
umístěny, jak a kde je třeba: kol-
mo do rozšiřujícího slotu nebo 
naplocho za použití adaptéru 

nebo prostřednictvím kabelu vedle základní desky, před ní, za ní 
nebo pod ní. Použít lze rozšiřující karty PCI nebo PCI Express. Pří-
kladem jednoduché konfigurace je počítač se základní deskou a dis-
kovým polem Slim RAID, kde pevné disky mohou být umístěny buď 
vedle sebe (plochá varianta s velkou šířkou), za sebou (plochá varianta 
s velkou hloubkou), nebo nad sebou (varianta s malou šířkou a velkou 
výškou) – podle toho, jaký prostor a možnosti montáže jsou k dispo-
zici v zařízení. Také modul rozhraní základní desky mini-ITX může 
být vpravo, vlevo, nahoře nebo dole.

Základní verze počítače jsou určeny tím, jaká základní deska mini-
-ITX a jaký procesor budou použity. Výběr je široký, od procesorů 
Intel Atom Z5xx až po Intel Core2 Duo a AMD. Pasivní chlazení je 
dostačující při rozsahu okolních teplot do +50 °C. 
Kontron East Europe, tel.: +420 378 775 477, 
e-mail: pavel.boehm@kontron.cz, http://www.kontron.com

 Přesné přístroje pro regulaci a měření tlaku

Firma Marsh Bellofram Europe dodává přesné přístroje k regulaci 
a měření tlaku pro všeobecné použití i specializované produkty pro 
zdravotnické laboratoře, letectví a rozvody ropy a plynu. Elektropneu-
matické převodníky řady 3000 ve dvou 
výkonových úrovních jsou vhodné pro 
průmyslové  i výzkumné účely. Model 
3200 dokáže z elektrických řídicích sig-
nálů generovat proporcionální výstupní 
tlak a používá se pro tlakový vzduch či 
jiné plyny nebo nepřímo i pro hydraulic-
ká zařízení. Digitální model 3500 je vše-
strannější, má mnoho uživatelsky konfi-
gurovatelných parametrů. Jeho mikropro-
cesorová jednotka umožňuje dosáhnout 
přesnosti tlaku až ±0,1 %.

Všechny modely jsou napájeny napě-
tím 15 až 24 V DC, některé z nich jsou opatřeny pouzdrem odolávají-
cím nepříznivým povětrnostním vlivům a teplotám 0 až 60 °C. Mohou 
být instalovány v libovolné poloze na lištu nebo do panelu. K dispo-
zici jsou také regulátory tlaku napájené ze smyčky nebo modely cer-
tifikované do nebezpečného prostředí apod.

Řada BelGAS je navržena pro použití ve výrobě plynových po-
trubí i v rozvodných sítích. Regulátory tlaku řady P39 pro ropovo-
dy a rozvody plynu snižují vysoký vstupní tlak na nižší dodávací tlak 
vhodný pro přesnou regulaci. Lze je využít i pro regulaci a měření tla-
ku stlačeného vzduchu a jiných nekorozivních plynů. V nabídce jsou 
i měřiče vysokého tlaku splňující požadavky na přesnost, spolehlivost  
a trvanlivost. Dodavatel uvedených přístrojů nyní hledá distributora 
pro země východní Evropy. 
Marsh Bellofram Europe Ltd., tel.: +44(0)115 993 3300, 
e-mail: bellofram@aol.com, http://www.marshbellofram.com

 Nové moduly pro X67
Protokol CANopen byl navržen pro sítě CAN, v současnosti je však 

provozován i v jiných sběrnicových systémech. Jeho výkon vynikne 
zvláště v kombinaci se sběrnicí Ethernet Powerlink.

V nabídce společnosti B&R jsou nové moduly systému X67 s funkcí 
řadiče sběrnice (bus controller) pro CAN nebo Ethernet Powerlink.

CAN Bus Controller odpovídá specifikacím CiA DS 301 a DS 40. 
Podporuje automatické rozpoznání rychlosti komunikace, funkci PDO 

Linking pro pokročilé řízení komunikace, po-
užití objektů Emergency, monitorování přítom-
nosti a stavu účastníků apod. Další moduly lze 
připojit prostřednictvím rozhraní X2X Link. 
Funkce AutoMapping automaticky rozpozná 
připojené rozšiřující moduly a údaje o nich 
zařadí do obrazu vstupů a výstupů. Každý ze 
šestnácti digitálních kanálů vyvedených na ko-
nektory M8 může být nakonfigurován buď jako 
vstup, nebo jako výstup.

Powerlink Bus Controller má integrova-
ný rozbočovač (hub) pro snadné připojení do sítě, jehož signály jsou 
vyvedeny na dva konektory M12. Další konektor M12 je určen pro 
připojení rozšiřujících modulů. Navíc je i zde přímo součástí modulu 
šestnáct digitálních kanálů, nastavitelných jako vstupy nebo výstupy, 
které jsou, podle provedení, vyvedeny buď jednotlivě na konektory 
M8, nebo po dvojicích na konektory M12.

Díky T-konektoru pro CAN nebo rozbočovači pro Ethernet šetří 
oba moduly náklady. Integrované rozhraní pro lokální vstupy a výstu-
py umožňuje připojit další moduly z řad X20, X67 a XV.
B+R automatizace, spol. s r. o., tel.: 541 420 311, 
e-mail: office.cz@br-automation.com, http://www.br-automation.com

 Převodník pH/ORP Smart Wireless
Nový bezdrátový převodník Rosemount Analytical® Model 6081-P pro 

měření pH a ORP umožňuje sledovat tyto veličiny v prostředí průmys-
lových provozů bez nutnosti vést k měřicím místům kabeláž. Zabez-
pečenou rádiovou komunikaci s převodníkem obstarává systém Smart 

Wireless, v principu samoorganizující se bez-
drátová síť mesh v pásmu 2,44 GHz spojená 
s řídicím systémem prostřednictvím bezdráto-
vé ústředny 1420 Wireless Gateway. Rádiový 
přenos dat v síti je dostatečně rychlý a spo-
lehlivý (technika DSSS). Doba života bate-
rie v převodníku pH je tři až pět let (u ostat-
ních převodníků systému Smart Wireless pět 
až patnáct let).

Otevřené rozhraní podle standardu Wire-
lessHART™ Communication Specification 
(HART 7.1) umožňuje převodník 6081-P na 
dálku parametrizovat, ovládat a nepřetržitě 

diagnostikovat. Přístroj má krytí IP65 a dobře čitelný displej. Ovlá-
dat ho lze i místně klávesami nebo přes komunikátor HART. Je kom-
patibilní se systémem pro správu zařízení AMS.

Převodník 6081-P lze koupit samostatně i jako součást předkonfi-
gurované sady Wireless SmartPack™ Starter Kit, dovolující okamžitě 
realizovat robustní bezdrátovou síť mesh. Sada zahrnuje ústřednu 1420, 
licenci k použití programu AMS Device Manager (25 proměnných), 
instalační služby a pět bezdrátových přístrojů podle volby. Součástí 
systému Smart Wireless jsou dále převodníky polohy hladiny, tlaku, 
teploty, diskrétních signálů a vibrací.
Emerson Process Management, s. r. o., tel.: 271 035 600, 
fax: 271 035 665, http://www.emersonprocess.cz


