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technické novinky

 Rozšiřovací jednotky pro mimořádně odolné 
operátorské panely Simatic HMI

Společnost Siemens doplňuje svou řadu operátorských panelů 
Simatic HMI s krytím IP65 ze všech stran o modulární rozšiřovací 
jednotky. Tyto nové komponenty lze sestavit podle individuálních po-

žadavků kladených 
na sledování a ří-
zení jednotlivých 
konkrétních stro-
jů či zařízení. Ob-
sahují např. tlačít-
ka (běžná i se svě-
telnou signalizací), 
světelné kontrolky, 
vypínače, rozhraní 
USB, nouzové vy-
pínače apod.

Nové rozšiřova-
cí jednotky je možné použít se všemi operátorskými panely řady Sima-
tic HMI s celkovým krytím IP65. Podle potřeby je lze upevnit na pra-
vý, levý nebo na oba boky panelů typu Multi Panel 377 Pro 15", Thin 
Client Pro 15" a Flat Panel Monitor Pro 15". Kompletní sestava operá-
torského panelu s rozšiřovacími jednotkami má rovněž ze všech stran 
stupeň krytí IP65 a operátorovi nabízí doplňkové řídicí prvky a funk-
ce ovládané přímo z jeho stanoviště u stroje nebo zařízení. Kabely pro 
připojení rozšiřovacích jednotek jsou vedeny mimo operátorský panel 
přímo do nosného ramene. Při údržbě nebo výměně operátorského pa-
nelu je tak není třeba rozpojovat.
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, 
e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com

Freelance 800F. Namířeno přesně na cíl.

Nový člen Freelance systému AC700F nabízí 
četné výhody DCS ve srovnání se standardními 
PLC při zachování malé velikosti. Integrované 
řešení řídicího systému zjednodušuje návrh 
aplikací. Na rozdíl od standardních PLC 
je vizualizace integrována v systému. 
Ekonomická výhoda: stejné vývojové a operá-
torské nástroje pro všechny uzly závodu. 
Více informací o Freelance 800F a AC 700F 
najdete na www.abb.cz/controlsystems

 Indukční snímače pro potravinářský průmysl
Švýcarská firma Contrinex se specializuje na výrobu indukčních sní-

mačů. Jako první přišla mimo jiné s řadou celokovových snímačů, je-
jichž přední strana je z nemagnetické korozivzdorné oceli, čímž se vý-
razně zlepšuje jejich mechanická odolnost. Od těchto snímačů je odvoze-
na nová řada LX-7XX, která byla vyvinuta speciálně pro potravinářský 

průmysl. Snímače jsou vyráběny 
ve velikostech M12, M18 a M30, 
ve vazebním a nevazebním prove-
dení, s kabelem nebo s konektoro-
vým výstupem. Celé pouzdro včet-
ně čelní strany je z korozivzdorné 
oceli pro potravinářské účely (V4A/ 
/AISI 316L/DIN 1.4435). Používa-
né kabely jsou z materiálu TPE-S, 
určeného pro styk s potravina-
mi. Snímače jsou s krytím IP68 
a IP69K a vynikají vysokou odol-

ností proti agresivním čisticím a dezinfekčním prostředkům a rovněž 
proti organickým kyselinám. Snímače v provedení s kabelem mohou 
fungovat v prostředí o tlaku až 8 MPa (M12). Velký pracovní dosah je 
nutné korigovat při snímání nemagnetické korozivzdorné oceli fakto-
rem 0,35, má-li snímaný plech tloušťku 1 mm, a faktorem 0,6 u plechu 
tloušťky 2 mm. Hodnoty se mohou měnit po dle typu snímaného koro-
zivzdorného materiálu. Snímače se uplatní v podstatě kdekoliv v po-
travinářství: při výrobě mléka, masa, v konzervárenství, při výrobě ná-
pojů, v pivovarech atd. Vzhledem k odolnosti proti organickým kyse-
linám jsou ideální k použití např. v automatizovaných chovech zvířat 
a všude tam, kde v agresivním prostředí standardní snímače selháva-
jí. Snímače Contrinex dodává v ČR a na Slovensku firma Infrasensor.
Infrasensor s. r. o., tel. a fax: 241 940 989, 
e-mail: senzory@infrasensor.cz, http://www.infrasensor.cz


