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 Ethernetový přepínač pro distribuční sítě
Společnost Advantech představila nový ethernetový přepínač 

EKI-4654R, navržený v souladu s normou IEC 61850-3 a určený spe-
ciálně pro řízení distribučních sítí. Přepínač (switch) je velmi odol-
ný proti rušení elektromagnetickým polem, a může proto bez pro-
blémů pracovat jako součást automatického řízení distribučních sítí 
elektrické energie.

Přepínač má 24 portů 10/100Base-T a dva sloty 1000Base-T SFP. 
Je vybaven dvěma vstupy napájecího napětí 100 až 240 V AC nebo 
100 až 240 V DC, a lze jej tedy připojit ke dvěma nezávislým zdro-
jům, a tak zajistit redundanci napájení. Navíc lze využít dvojité připo-
jení komunikační linky, takže 
může být několik přepínačů 
zapojeno do kruhu a při po-
ruše jednoho z nich probíhá 
komunikace náhradní cestou. 

Kromě standardních pro-
tokolů Spanning Tree (STP) 
a Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) podporuje EKI-4654R také 
proprietární ultrarychlý protokol X-Ring (Advantech), garantující 
zotavení za dobu kratší než 10 ms. Navíc je k dispozici funkce Dual 
X Ring, která přepínači umožňuje plnit funkci rozbočovače pro již 
existující síť X-Ring, takže uživatel potřebuje pro připojení redundant-
ního kruhu jen jediný přepínač. 

EKI-4654R má mnoho vlastností důležitých pro zamýšlené použi-
tí v distribučních sítích: zabezpečení IP a MAC, QoS, zrcadlení por-
tů, sledování (snooping) IGMP, zasílání SNMP trapů a nebo e-mailů 
prostřednictvím SMTP. Pro uživatelský přístup je podporována auten-
tifikace z centralizovaného serveru RADIUS. 

Popsaný přepínač je pasivně chlazený, o velikosti 1U, s připoje-
ním kabeláže ze zadní strany a s čelním panelem s LED. Rozsah pra-
covních teplot je –40 až + 85 °C.
AutoCont IPC a. s., tel.: 549 210 948, www.autocont-ipc.cz, 
e-mail: marek.cermak@autocont-ipc.cz

 Nový modul I/O s šestnácti kanály a plo-
chým kabelem

Nabídka komponent Wago-I/O-System byla rozšířena o digitální 
I/O moduly řad 750-14xx (DI) a 750-15xx (DO) s šestnácti kanály 
a šířkou pouze 12 mm. K malým rozměrům přispívá zejména připojení 
řídicích signálů plochým kabelem. Uživatelé mají v tomto provedení 
k dispozici pět variant modulů – s šestnácti vstupy nebo šestnácti vý-

stupy (spínací nebo rozpínací) 
a kombinovanou verzi vždy 
s osmi vstupy a osmi výstupy. 

Při vývoji tohoto typu I/O 
modulů bylo cílem nabídnout 
uživatelům na omezeném pro-
storu co nejvíce vstupů a vý-
stupů. Ve spojení s přenosový-

mi moduly (např. řad 289-614, 289-404) umožňují tyto I/O moduly 
realizovat také decentralizované připojení I/O. Je tak možné např. pře-
dem zapojit celý skříňový rozváděč a I/O připojit teprve bezprostřed-
ně před uvedením do provozu. Tento postup zkracuje dobu mnohdy 
hektické závěrečné montáže.

Další možností využití je připojení několika sériových zařízení 
nebo reléových modulů pro vysoké zátěže, určených k řízení technic-
kých zařízení budov nebo průmyslových zařízení. Lze tak kombino-
vat četné výhody relé, jako jsou např. možnost manuálního vybave-
ní nebo rychlá výměna relé v patici, s přednostmi moderního systé-
mu I/O. Moduly lze použít také při integraci pneumatických ventilů 
a ventilových terminálů do řídicího systému. 
WAGO Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 142, www.wago.cz, 
e-mail: ondrej.dolejs@wago.com

Ve stále náročnějším výrobním prostředí je jedním z nejdůležitějších 
cílů současného zpracovatelského průmyslu zvýšení provozní 
výkonnosti. Klíčem ke splnění tohoto úkolu je omezování tradiční 
potřeby uzpůsobovat aplikace tak, aby spolu mohly navzájem 
komunikovat, počínaje úrovní nástrojů, automatizovaných systémů 
přes řízení operací až po obchodní systémy. 

Odstranění této nutnosti uzpůsobování aplikací potřebám uživatelů 
(„customizace“) přinese mnoho důležitých výhod. Nejenže to usnadní 
integraci, ale také se sníží riziko lidské chybovatelnosti a zkrátí se 
čas potřebný ke zprovoznění zařízení. Pracovní síly navíc získají 
informace nezbytné ke zvýšení výkonnosti a provozuschopnosti 
výrobního závodu.

Společnosti jako Rockwell Automation® hrají při realizaci této 
změny hlavní roli. „Jsme přesvědčeni, že vazba společností, jako je 
Rockwell Automation, na procesní řízení je pevnější než kdykoli 
dřív,“ řekl Larry O’Brien, ředitel výzkumu v oblasti automatizace 
procesů ARC Advisory Group. „Společnost ušla během eliminace 
tohoto uzpůsobování aplikací velký kus cesty… Systém Rockwell 
Automation PlantPAx™  představuje ve vývoji velký krok vpřed a ve 
své podstatě spojuje veškeré odborné znalosti společnosti Rockwell 
Automation z procesního řízení.“

Konec zákaznického 
přizpůsobování aplikací 
v procesním řízení

Rockwell Automation s.r.o. 
Pekařská 16 Phone: + 420 251 084 001 
155 00 Praha 5 Mobile: + 420 724 088 218
Czech Republic http://www.rockwellautomation.cz

„Důležitou součástí hodnotové propozice 
pro zpracovatelský průmysl je 

odstraňování tradiční potřeby výrazného 
uzpůsobování aplikací.“
Larry O’Brien, ARC Advisory Group
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