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 Displej s ultravysokým rozlišením 
s úhlopříčkou 64"

Společnost Sharp uvedla na trh displej LCD s úhlopříčkou 64" 
a s rozlišením 4 × HD, tj. 4 096 × 2 160 obrazových bodů (nazývaný 
proto též 4k2k). Displej s typovým označením LK636R3LA19 má vy-
soké rozlišení díky nové kompaktní konstrukci zobrazovacích bodů. 
Ve srovnání s 65" panelem s běžným rozlišením je hustota obrazu 
dvojnásobná: 85 ppi (obrazových bodů na palec). Displej je schopen 

zobrazit více než miliardu ba-
rev a metoda ASV (Advanced 
Super View) zaručuje pozorova-
cí úhel 176° ve všech směrech.

Primární určení těchto dis-
plejů je oblast e-signage, tedy 
pro proměnné informační a re-
klamní tabule ve veřejných pro-
storech. Uplatnění najde ale také 

ve velínech a dispečincích, zvláště tam, kde je třeba zobrazovat na jed-
nom displeji několik videozáběrů v plné kvalitě (řízení dopravy, řízení 
rozsáhlých provozů a distribučních sítí, zabezpečení objektů apod.). Jak je 
zřejmé z obrázku, vysoké rozlišení se uplatní také v medicínské technice. 

Kompletní monitory vybavené tímto displejem jsou již nyní do-
stupné ve firmě Eyevis. Monitor EYE-LCD6400-4K má čtyři vstupy 
DVI-D. Speciální karta EYE-4SYNC, vestavěná v monitoru, umož-
ňuje připojit jej přímo k běžnému počítači, resp. několika počíta-
čům, bez nutnosti instalovat do nich speciální grafickou kartu. Karta  
EYE-4SYNC synchronizuje několik zdrojů DVI do jednoho signálu, 
přičemž automaticky rozeznává formát vstupního signálu.
Sharp Electronics GmbH, tel.: +49 180 507 35 07, 
www.sharp.eu, e-mail: e-signage.europe@sharp.eu

 Nový modul pro Wago-I/O-System 
s protokolem HART

Systém Wago-I/O-System umožňuje začlenit snímače a akční čle-
ny do řídicího systému či systému pro řízení údržby pomocí nové-
ho dvoukanálového modulu analogových vstupů 4 až 20 mA s pro-
tokolem HART. 

Modul funguje jako komunikační 
brána pro DTM (Device Type Mana-
ger), umožňující přenášet informace 
v protokolu HART mezi vzdáleným 
provozním zařízením a komunikač-
ním systémem založeným na Pro-
fibus-DP V1. DTM může pracovat 
ve všech nosných (frame) aplikacích 
FDT. Navíc mohou být dynamicky se 
měnící proměnné z I/O cyklicky čte-
ny a namapovány do struktury pro-
měnných řídicího systému. To umož-
ňuje přenášet do vyšší vrstvy řízení 
až čtyři dodatečné analogové hodno-
ty bez použití externích převodníků.

Základní oblasti použití jsou che-
mický a petrochemický průmysl, vodní hospodářství, čistírny odpad-
ních vod a distribuční sítě. 

Wago-I/O-System je nyní tedy možné využívat k přenosu údajů 
o stavu I/O a diagnostických dat z provozních zařízení prostřednictvím 
modulu HART do systému řízení údržby. Moduly HART je možné 
využít také k nastavování parametrů, pro diagnostiku a servis provoz-
ních zařízení. Moduly s označením 750-482 (běžná verze) a 753-482 
(s připojitelným konektorem) jsou již dostupné na trhu.
WAGO Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 142, 
e-mail: ondrej.dolejs@wago.com, www.wago.cz

NAVŠTIVTE AUTOMATION UNIVERSITY 
A ZÍSKEJTE KONKURENČNÍ VÝHODU. 
Automation University se koná v termínu 24. – 25. června
2009 v areálu BVV v Brně. Veškeré detailní informace
naleznete na webových stránkách
www.rockwellautomation.com/events/au

Chcete získat 
konkurenční výhodu?
Držet krok s aktuálními trendy v oblasti
automatizace není jednoduché. Automation
University, která se v červnu uskuteční v Brně,
může pomoci.

Automation University je nejvýznamnější akcí, kterou
společnost Rockwell Automation pravidelně pořádá pro své
evropské zákazníky. Jejím cílem je poskytnout odborníkům
z oblasti managementu, strojírenství, údržby, nákupu či IT
příležitost seznámit se s aktuálními trendy v oblasti
průmyslové automatizace. Jde o setkání zástupců všech
profesí zabývajících se automatizací v přátelském prostředí. 

Tato výjimečná dvoudenní akce spojuje odborníky z mnoha
odvětví, jako jsou farmacie, automobilový průmysl, spotřební
zboží a další. Napomáhá
expertům z jednotlivých oborů
mezi sebou sdílet praktické 
i teoretické informace, jak řešit
nejnáročnější výrobní
problémy. 

Oba dny, po které Automation
University probíhá, si můžete
naplánovat a přizpůsobit
přesně podle svých představ
tak, aby program co nejvíce
odpovídal Vašemu profesnímu
zaměření. Akce nabízí celou
řadu praktických “hands-on”
seminářů a přednášek. 

Ať už je to Vaše první návštěva
nebo jste se Automation University zúčastnili již dříve,
přesvědčíme Vás, že tato akce Rockwell Automation vždy
přináší nejnovější informace a trendy, sbližuje lidi 
i technologie a pomáhá držet krok s aktuálním vývojem. 

• Ideální akce pro obchodní 
manažery a techniky

• Představuje nejnovější trendy 
v oblasti automatizace 

• Nabízí příležitost setkat se 
s odborníky, kolegy i konkurencí 
a sdílet osobní zkušenosti

• Je zaměřena na širokou škálu
průmyslových oborů včetně

    obnovitelných zdrojů energie,
farmacie, automobilového
průmyslu, spotřebního zboží 
a dalších
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