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technické novinky

 Radioizotopové hladinoměry Protrac
Společnost Level Instruments CZ – Level Expert s. r. o., která je vý-

hradním zástupcem německé společnosti VEGA Grieshaber KG pro čes-
ký a slovenský trh, nabízí široký sortiment měřicí techniky. Ten nyní 
rozšířila o radioizotopové hladinoměry. Tyto hladinoměry vy užívají 

již dlouho známou skutečnost, že inten-
zita radioaktivního záření klesá úměrně 
s tloušťkou stěny mezi materiálem a de-
tektorem. Vyhodnocuje se zeslabení svaz-
ku ionizujícího záření při jeho přechodu 
měřeným prostorem. Měřicí zařízení se 
skládá z radioaktivního zářiče a detekto-
ru záření s elektronickými obvody. Jako 
radioaktivní zářiče se používají zdroje 
záření gama, které velmi dobře pronikají 
materiálem, ale vyvolávají jeho radiaok-
tivitu. Aby nebyly nutné časté kalibrace, 
používají se izotopy s delším poločasem 
rozpadu, např. 60Co (poločas 5,5 roku) 

nebo 137Cs (30,5 roku). Zářič musí být opatřen olověným ochranným 
krytem o tloušťce několika centimetrů. K detekci záření se používá buď 
Geigerův-Müllerův detektor (při provozních teplotách vyšších než 60 °C 
je elektronická část oddělena od detektoru) nebo detektor s fotonáso-
bičem. Tyto detektory jsou citlivé na teplotu, která by neměla překro-
čit limitní hodnotu přibližně 55 °C. Intenzita záření dopadající na de-
tektor závisí na tloušťce měřeného materiálu. Snímače výšky hladiny 
s využitím radioaktivního záření se používají při bodovém nebo spo-
jitém měření a tam, kde je většina jiných měřicích metod neúspěšná.
Level Instruments CZ – Level Expert s. r. o., tel.: 599 526 776, 
mobil: 774 464 125, e-mail: info@levelexpert.cz, www.levelexpert.cz

 Systém zpracování obrazu CV-5000: rychlý, 
přesný, flexibilní

V systému pro zpracování obrazu Keyence CV-5000 je imple-
mentován bezpočet nových funkcí. K dispozici jsou barevné i mo-
nochromatické kamery s rozlišením 310 000 pixelů (doba přenosu 

4,7 ms), dva miliony pixelů (doba pře-
nosu 29,2 ms) a pět milionů pixelů. Po-
sledně jmenovaná kamera snímá obráz-
ky v rozlišení s 2 432 × 2 050 pixelů 
a doba přenosu je 61,2 ms. Dohroma-
dy je k dispozici čtrnáct typů kamer. 
K jednomu systému je možné připojit 
až čtyři kamery různých typů.

Systém je vybaven procesorem 
RISC ve funkci CPU, který doplňují 
dva procesory DSP určené speciálně 
pro zpracování obrazu. Implemento-
vaný nástroj pro detekci barev Advan-
ced Colour Extraction Engine II po-
užívá barevný model, který se blíží 

lidskému vnímání barev. Dále jsou k dispozici funkce jemného zpra-
cování barev (fine colour processing), filtr ke korekci stínů, detekce 
chyb profilu (otřepů, cizích tělísek) pro nepravidelné tvary atd. Kom-
pletní řízení osvětlení umožňuje současně používat až osm světel-
ných zdrojů s LED.

Do paměti přístroje je možné uložit až 20 000 hodnot a počítat 
z nich maximum, minimum, průměr, standardní odchylku nebo počet 
neshodných kusů, a to vše bez připojení k externímu PC. 

Data je možné přenášet prostřednictvím RS-232, Ethernetu nebo 
USB a ukládat je na externí disk, popř. je přitom třídit do složek (např. 
vyhovuje-nevyhovuje). Na počítači je možné také zálohovat měřicí 
programy. Součástí systému jsou dva sloty pro karty SD.

Obchodní a technickou podporu poskytuje pražská kancelář fir-
my Keyence.
Keyence Deutschland GmbH, tel.: +420 222 191 483, 
fax: +420 222 191 505, e-mail: j.kavka@keyence.de, www.keyence.com

 Multifunkční operátorský panel s brilantním 
displejem

Společnost Siemens rozšiřuje svou řadu přístrojů typu Multi Panel 
určených pro náročné úlohy operátorského sledování a ovládání jednotli-
vých strojů nebo celých technologických celků. Nový Simatic Multi Pa-
nel 177 má velmi kvalitní displej typu TFT s úhlopříčkou o velikosti 6" 
a 64 000 barev. Přístroj je vybaven mnoha různými komunikačními roz-
hraními od USB a Ethernetu 10/100 Mb/s až po RS-485 a Profibus-DP. 

Vedle operátorského ovládání a sle-
dování strojů a technologických cel-
ků je Multi Panel 177 vhodný i pro 
další automatizační úlohy.

Do přístroje lze integrovat soft-
warový programovatelný automat 
(PLC) Simatic WinAC MP 2008 
ve verzi WinAC MP177, který přes 
vzdálené vstupy a výstupy řídí au-
tomatizované technologické zaří-
zení. Jako konfigurační nástroj pro 

tento softwarový PLC se používá standardní vývojové prostředí Step 7. 
Operátorská část přístroje se konfiguruje při použití vývojového pro-
středí Simatic WinCC flexible 2008 SP1 ve verzi Compact nebo vyšší.

Nový Simatic Multi Panel 177 6" Touch neobsahuje rotační kom-
ponenty jako pevný disk nebo větrák, což je výhodné z hlediska údrž-
by. Přístroj je vhodný k použití v těsné blízkosti stroje nebo techno-
logického zařízení. Integrovaná trvalá paměť uchovává provozní data 
i při přerušení napájení panelu. Kombinace operátorského panelu 
a softwarového PLC je dostupná jako kompletní, předem zkonfiguro-
vaná sestava připravená k okamžitému použití. Tato kombinace také 
představuje vhodnou náhradu kompaktních přístrojů dosavadní řady 
Simatic C7, která již není nabízena.
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, 
e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com

 Signální sloupky PSD od firmy 
Phoenix Contact

Modulární signální sloupky řady PSD (Phoenix Signaling Devices) 
od společnosti Phoenix Contact umožňují díky velkému rozsahu sig-
nálů spolehlivě a jasně signalizovat stav strojů. Pouzdro s krytím stup-

ně IP65 je vhodné i pro nároč-
né provozní prostředí. Každý 
signální sloupek je možné osa-
dit až pěti světelnými signali-
začními prvky s maximálně 
jedním akustickým signálním 
prvkem. Světelné prvky jsou 
dostupné v pěti různých bar-
vách – červené, žluté, zelené, 
modré a čiré, a mohou vydá-
vat pět různých signálů (trva-
lé světlo, blikající světlo, ro-

tující světlo – maják, záblesky a náhodné záblesky). Světelné prvky 
jsou dostupné v klasické variantě se žárovkou, s xenonovou výbojkou 
nebo s LED s životností až 100 000 hodin bez údržby a velmi nízkým 
příkonem. Signální sloupky PSD a další produkty nejen z oblasti au-
tomatizace si mohou zájemci vyzkoušet v praxi v době od 15. do 17. 
září 2009 od 8 do 19 h na dnech otevřených dveří v nových prosto-
rách společnosti Phoenix Contact v Brně (více informací viz str. 15)
Phoenix Contact, s. r. o., tel.: +420 542 213 401, 
fax: +420 542 213 701, http://www.phoenixcontact.cz


