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technické novinky

 Nové přepínače pro průmyslový Ethernet
Sortiment přepínačů pro průmyslový Ethernet byl  rozšířen o no-

vou řadu Scalance XB-000 bez možnosti správy a Scalance XF-200 
s plochou konstrukcí. Řada X-100 je rozšířena o kompaktní přepínač 
X108PoE s funkcí napájení po Ethernetu (Power over Ethernet – PoE).

Kompaktní přístroje řady Scalance XB-000 umožňují hospodárně 
realizovat malé sítě typu hvězda nebo linie. Mají stupeň krytí IP20, 
montují se na lištu DIN a jsou vhodné do skříňových rozváděčů 

v průmyslovém prostředí. Ver-
ze XB005, XB008, XB004-1 
a XB004-1LD mají až osm 
metalických portů s konek-
tory RJ45, popř. čtyři meta-
lické porty RJ45 a jeden port 
optický.

Prvním přístrojem z nové, 
prostorově nenáročné řady 
Scalance XF-200 je model 
XF204IRT. Stejně jako ostat-

ní přepínače řady XF-200 může pracovat v redundantním kruhovém 
zapojení (High Speed Redundancy Ring – HSR, Media Redundancy 
Protocol – MRP) a navíc může být použit k propojení dvou takových 
redundantních segmentů pracujících v zálohovaném režimu (standby). 
Konfiguruje se přes integrované webové rozhraní.

Do řady Scalance X-100 byl  přidán přepínač X108PoE k připojení 
až dvou zařízení podporujících standard PoE (např. Scalance W788). 
Pracuje v topologiích typu linie nebo hvězda. Vyžaduje  pouze stan-
dardní zdroj 24 V. Zdroj 48 V není nutný, což znamená menší nákla-
dy. Stejně jako ostatní přístroje řady, má i X108PoE porty typu RJ45 
upravené pro konektory IE FC RJ45 (FastConnect). Přístroj je uložen 
v odolném kovovém pouzdru, stupeň jeho krytí je IP30 a instaluje se 
na lištu DIN nebo přímo na stěnu.
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, 
e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com

 Převodník teploty s programovatelnými 
vstupy

Firma Smaris, s. r. o., uvedla na trh novou řadu vícevstupových 
inteligentních převodníků 6xS. Konfiguraci jednotlivých vstupů lze 
naprogramovat pro sběr dat ze snímačů teplot různých typů (Pt100, 
Pt1000, Ni100, Ni1000 a termočlánků) nebo pro analogové unifiko-
vané signály (4 až 20 mA, 0 až 10 V atd.). Pro přenos dat je převod-
ník vybaven rozhraním RS-485 a 
může využívat protokoly ASCII , 
Modbus RTU nebo Arion. Uživatel 
může využít šest analogových vý-
stupů 4 až 20 mA a šest reléových 
výstupů. Všechny výstupy jsou od 
sebe galvanický odděleny. Převod-
ník je vybaven digitálním zobra-
zovačem, aby bylo možné přímo 
v provozu kontrolovat měřené hod-
noty. Firma Smaris připravuje verzi s komunikací prostřednictvím 
Ethernetu, která bude založena na protokolu Modbus TCP. Jednot-
livé části převodníku, měřicí, napájecí a komunikační, jsou od sebe 
vzájemně galvanicky odděleny. K elektrickému oddělení jednotlivých 
vstupů je použit analogový multiplexor. Uvedené opatření zabrání 
např. u termočlánků protékání svodových proudů mezi jednotlivými 
vstupy. Převodník může pracovat v prostředí o teplotě –20 až 70 °C. 
Použitím několikavstupového převodníku pro sběr naměřených hod-
not se výrazně sníží náklady na jedno měřené místo.
SMARIS s. r. o., tel.: 572 570 667, fax: 572 553 723, 
e-mail: info@smaris.cz, www.smaris.cz
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První konektor, který informuje,  
že je správně utěsněn.

Odolnost vůči prachu a vlhkosti 
dle IEC60529

Nasazení bez nářadí a utěsnění 
rukou

Bezpečné průmyslové použití

Standardní délky  
kabelů

Konektory M12 
s definovaným 
utahovacím  
momentem

R

Kamerový 
senzor 
iVu seriesTG

✔ Plně kompaktní obrazový 
senzor, bez nutnosti PC

✔ Intuitivní GUI s možností 
výběru jazyka (angličtina, 
francouzština, němčina, 
italština, španělština…)

displej (320 x 240 pixelů) 

✔ Konektor M12 pro 

a PNP nebo NPN výstupy

✔ Robustní pouzdro 
IP67 s integrovaným 
osvětlením (červené, 
modré, zelené nebo 
infračervené)

✔ K dispozici vstupy pro 
externí trigger, TEACH 
a STROBE

✔ USB port pro ukládání 
a nahrávání inspekčních 
a záložních souborů

✔ 68,5mm dotykový LCD 

napájení 10 – 30 V DC 


