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 WAGO I/O SYSTEM a linux 
Málokterý z malých linuxových řídicích systémů je natolik do-

konale „zasazen“ do světa automatizace jako volně programovatelný 
linuxový procesorový modul 750-860 firmy Wago. Jde o volně pro-
gramovatelný procesorový modul s komunikačním rozhaním Ether-
net. Zařízení se dodává s operačním systémem uClinux (verze jádra 
2.6), jenž je velmi vhodný pro vývoj vlastních aplikací. Pro mapování 
procesních proměnných do uživatelských aplikací je k dispozici apli-

kační programové rozhraní (API). 
Další předností je rozhraní webo-
vého serveru CGI (Common Gate-
way Interface), jehož prostřednic-
tvím lze vytvářet výkonné webové 
aplikace s plným přístupem k pro-
cesním datům.

Linuxový procesorový modul 
Wago je součástí sortimentu mo-
dulů WAGO-I/O-SYSTEM 750, 
jednoho z nejkompaktnějších mo-
dulárních systémů I/O na trhu. Mo-

duly jsou z hlediska mechanických a elektrických vlastností dimenzo-
vány na průmyslové podmínky. Na procesorový modul lze v téměř li-
bovolném pořadí přímo „nacvaknout“ až 64 modulů I/O řad 750 a 753, 
přičemž pro začlenění do komunikační sítě je modul vybaven etherne-
tovým i sériovým rozhraním. Modul má 32bitový procesor s taktovací 
frekvencí 44 MHz. Paměťová výbava se skládá z 16 MB RAM, 32 kB 
NOVRAM a paměti flash o velikosti 4 MB. Paměť flash je vybavena 
souborovým systémem JFFS2 o velikosti 2,5 MB. Výkonové spekt-
rum završují integrované hodiny reálného času (RTC).

Součástí balíčku Board Support Package (BSP) pro Linux-FBK, 
který se s modulem dodává, je základní image systému pro rychlý pří-
stup k linuxové konzole prostřednictvím Ethernetu i sériového roz-
hraní, zdrojový kód kernelu 2.6, ARM-elf Toolchain pro systémy x86 
a mnoho vzorových uživatelských aplikací.
WAGO Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 142, 
e-mail: ondrej.dolejs@wago.com, http://www.wago.cz

 Mobilní operátorský panel s displejem �0,�"

Nový mobilní operátorský panel s typovým označením Sima-
tic Mobile Panel 277 od společnosti Siemens je vybaven displejem  
s úhlopříčkou délky 10,4". Displej má rozlišení 800 × 600 obrazo-
vých bodů a uživateli nabízí funkci dotykového ovládání. Díky tomu 
přístroj umožňuje zobrazovat a řídit komplexní procesy probíhající ve 

velkých výrobních závodech. 
Simatic Mobile Panel 277, kte-

rý patří k přístrojům řady 270, na-
bízí ve standardní verzi vysoký 
stupeň krytí IP65, dotykové ovlá-
dání, tlačítko pro zastavení ovlá-
daného zařízení a tlačítko pro po-
tvrzení události. Rozhraní USB 
dovoluje velmi rychle přenášet au-
tomatizační projekty i zálohovat 
receptury. Nový mobilní panel je 
možné konfigurovat ve vývojovém 
prostředí Simatic WinCC flexible 
2008. Všechny ostatní komponenty 
(např. připojovací skříňky či pro-

pojovací kabely) jsou stejné jako u dosavadních mobilních panelů 
značky Siemens. V daném provozu je tedy možné podle potřeby kom-
binovat různé typy mobilních panelů systému Simatic.
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552,
e-mail: adprodej.cz@siemens.com, http://www.siemens.cz/ad 

Potřebujete přesný a výkonný hladinoměr?
Pro firmu KROHNE to není žádný problém.

Firma KROHNE je průkopníkem používání radarů 
na principu FMCW pro měření v průmyslu a vždy 
 inspiruje své zákazníky novátorským a spolehlivým 
řešením aplikací měření výšky hladiny. 
Řada výrobků, které jsou nyní považovány za průmy- 
slové standardy, byla vyvinuta právě ve spolupráci 
s našimi zákazníky.

Pro spojité měření výšky hladiny nabízíme radarové, 
TDR, ultrazvukové a mechanické hladinoměry.  
Kompletní řada hladinových spínačů pro kapaliny,  
prášky a hygienické aplikace doplňuje portfolio 
hladinoměrů KROHNE.

Přístroje firmy KROHNE se vyznačují vysokou 
spolehlivostí i za obtížných provozních podmínek – 
při výskytu pěny, rozhraní dvou kapalin nebo silně 
zvlněné hladiny.

KROHNE – technologie pro měření výšky hladiny 
je náš svět.

Podrobnosti najdete na našich internetových stránkách.

Pro nejvyšší 
úroveň kvality


