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 Zařízení ke čtení čárových a maticových 
kódů v průmyslu

Nové stacionární čtečky čárových a maticových kódů (1D/2D) typu 
Simatic MV440 s krytím IP67 jsou určeny ke čtení maticových kódů vy-
tvořených přímo na sledovaných objektech (Direct Part Mark – DPM) 
v provozních podmínkách v průmyslu. Čtečky MV440 se dodávají v ně-
kolika verzích: s vestavěným osvětlovačem ke čtení kódu na vzdále-

nost do 80 cm, s externím osvětlovačem 
a čtecí vzdáleností až 3 m, s verifikací pře-
čteného údaje nebo bez ní či s rozlišením 
640 × 480 nebo 1 024 × 768 obrazových 
bodů. Čtečka přečte až 80 kódů za sekun-
du a spolehlivě rozpozná až patnáct typů 
kódu předem vložených do zařízení, při 
hromadném čtení přečte v každém sejmu-
tém obrazu až 50 jednotlivých kódů. Dal-
ší speciální funkcí je „samospoušť“ (auto 
trigger). Čtečka má rozhraní pro Profinet 

IO, průmyslový Ethernet a linku RS-232. Pro připojení ke sběrnici Pro-
fibus-DP vyžaduje komunikační modul umožňující realizovat i smíše-
ný provoz se systémy RFID.Čtečka MV440 se parametrizuje a uvádí 
do provozu přes vestavěný webový server s použitím PC nebo progra-
movacího zařízení se softwarem Internet Explorer. Pro většinu úloh se 
parametry přednastaví automaticky. Webové uživatelské rozhraní nabízí 
operátorovi celý komplex detailních řídicích, vizualizačních, diagnos-
tických, záznamových, vyhodnocovacích a statistických funkcí. Speci-
ální uživatelská rozhraní se vytvářejí pomocí vizualizačního softwaru, 
např. Simatic WinCC nebo WinCC flexible.
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, 
e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com

 Skeye – přenosné terminály pro obchod, 
logistiku a pokladní systémy

Společnost Skeye, jež patří do skupiny firem Hoeft & Wessel, je 
jedním z největších evropských výrobců mobilních terminálů pro ob-
chod, logistiku a pro pokladní systémy POS. 

Produkty typových řad skeye.allegro (na obrázku), skeye.integral 
a skeye.dart jsou flexibilní a uživatelsky přívětivé přenosné terminá-
ly pro širokou paletu úloh, od sběru dat v logistice až po vstup dat pro 
systémy ERP. Na terminálech je možné přehledně a názorně zobrazit 
i komplexní informace. Uživatel má na výběr komunikaci WiFi, GPRS/ 

/EDGE nebo Bluetooth. K dispozici je 
čtecí zařízení pro RFID i laserový skener.

 Skeye.pad je řada tabletových PC 
s dotykovým displejem, zvláště vhod-
ných jako cenově efektivní a ergonomic-
ký nástroj pro mobilní terminály POS, 
ale i pro jiné úlohy v logistice a také jako 
přenosné terminály pro servis zařízení 
v průmyslových provozech. 

Terminály skeye.dart, společně s pla-
tebními kiosky skeye.quickpay, jsou 
vhodné pro samoobslužná prodejní mís-

ta. Společnost dodala tato zařízení pro jeden z největších projektů sa-
moobslužných pokladen v Německu. 

K terminálům se dodává také systémový a aplikační software, včet-
ně nástrojů pro aplikace back-office.

Společnost Skeye hledá partnery, kteří by měli zájem stát se její-
mi českými distributory. 
Skeye/Hoeft & Wessel AG, tel.: +49 511 6102 512, 
e-mail: info@skeye.com, www.skeye.com


