
27AUTOMA  1/2010

komunikační systémy

Organizace. Profibus. CZ,. zástupce. or-
ganizace. Profibus. &. Profinet. International.
(PI). pro. Českou. republiku,. uspořádala. dal-
ší.ze.seminářů.pro.odbornou.veřejnost..Ten-
tokrát. se. seminář. uskutečnil. 18.. listopadu.
2009.na. téma.nadstavbového.komunikační-
ho.profilu.Profisafe.a.bezpečnosti.jeho.pou-
žití.ve.strojních.zařízeních..Na.semináři.vy-
stoupili.přední.odborníci.z.České.republiky.
i.ze.zahraničí.v.oboru.bezpečnostních.systé-
mů..Členové.organizace.Profibus.CZ.dostali.
na.semináři.velký.prostor.k.prezentaci.svých.
služeb,.produktů.a.technologií.

Distribuované bezpečnostní systémy

Značná.pozornost.byla.věnována.princi-
pům.distribuované.architektury.bezpečnost-
ních.systémů,.které.je.možné.realizovat.právě.
s.využitím.profilu.Profisafe..Tento.nadstavbo-
vý.komunikační.profil.využívá.stejný.proto-
kol,.jenž.je.určen.pro.přenos.dat.ve.výrobním.
procesu,. typicky.Profibus-DP.nebo.Profinet.
IO,.nebo.i.pro.systémy.založené.na.bezdráto-
vých.komunikačních.sítích.WLAN..Díky.této.
integraci. lze.využít. existující. infrastrukturu.
komunikačních. sítí. a. dosáhnout. maximální.
flexibility. celého. řídicího. systému..Součas-
ně.lze.využívat.i.funkce,.které.nejsou.možné.
při.klasickém.řešení.bezpečnostního.systému.
založeném.na.bezpečnostních.relé..Jde.např..
o.funkce.související.s.řízením.polohy,.kdy.je.
možné.využívat.pohony.odpovídající.určité.
bezpečnostní.kategorii..S.využitím.komuni-
kačního.profilu.Profisafe.tak.lze.zajistit,.aby.
měl.pohyb.omezenou.rychlost,.jestliže.je.na-
rušena.bezpečnostní.zóna,.nebo.aby.se.stroj.
bezpečně.zastavil,.aniž.by.bylo.nutné.odpojit.
napájení.výkonových.obvodů.pohonu.apod.

Nový přístup k projektování 

Projektování. distribuovaných. bezpeč-
nostních.systémů.vyžaduje.nový.přístup..Zá-

Distribuované bezpečnostní 
systémy na semináři Profisafe

kladem.je.používání.certifikovaných.funkč-
ních.bloků,.které.vykonávají.určité.bezpeč-
nostní.funkce..Bezpečnostní.logiku.je.možné.
realizovat. s. využitím. tzv.. bezpečnostních.
PLC..Tak.lze.dosáhnout.flexibilního.řešení.
bezpečnostního. systému,. které. plně. odpo-
vídá.požadavkům.příslušných.norem..Pro-
jektování. byla. na. semináři. věnována. vel-
ká.pozornost,. ať. už. z. pohledu.konfigurace.
a.návrhu.softwaru,.nebo.z.pohledu.bezpeč-
nostních.norem,.které.platí. od.konce. roku.
2009.. Bylo. zde. také. uvedeno. několik. pří-
kladů.využití.komunikačního.profilu.Profi-
safe.v.České.republice.

Prezentace.členů.organizace.Profibus.CZ.
byly.zaměřeny.na.výrobky.pro.bezpečnost-
ní. systémy,. které. tyto. firmy. v. současnos-
ti. nabízejí,. ať. už. jde. o. distribuované. vstu-
py. a. výstupy. pro. připojení. bezpečnostních.
senzorů.či.akčních.členů,.operátorské.pane-
ly. s. integrovanými.bezpečnostními. funkce-
mi,. bezpečnostní. PLC,. pohony. nebo. vývo-
jářská.prostředí.

Další semináře

I. na. rok. 2010. jsou. plánovány. semináře.
na. témata,.o.která.projevili.zájem.účastníci.
dosavadních.seminářů.nebo.která.jsou.dlou-
hodobě.atraktivní..Profibus.a.Profinet.jsou.ce-
losvětově.nejrozšířenější.komunikační.proto-
koly.v.průmyslové.automatizaci.a.organizace.
PI,.potažmo.Profibus.CZ,.se.věnují.aktivitám,.
které. zvyšují. informovanost.odborné.veřej-
nosti. v. této. oblasti..V. České. republice. pů-
sobí.kompetenční.centra.pro.Profibus,.Profi-
net.i.Profisafe,.certifikovaná.školicí.střediska.
i.certifikovaná.testovací.laboratoř..Více.infor-
mací.je.na.www.profibus.cz.
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Profibus CZ
organizace se silným zázemím
Zástupce mezinárodní organizace 
PROFIBUS & PROFINET International 
pro Českou republiku

Děkujeme Vám 
za spolupráci 
v roce 2009

WWW.PROFIBUS.CZ

20 let v oblasti průmyslové a procesní automatizace

ČVUT v Praze,
Fakulta 
elektrotechnická

15 % SLEVA
pro členy

ZDARMA 
pro členy

Na jaře 2010 připravujeme 
seminář o diagnostice 
PROFIBUS DP

Nadále pořádáme kurzy 
o technologiích PROFIBUS 
a PROFINET

VUT_inz_58x298_08.indd   2 9.12.09   14:51:46

krátké zprávy 
  Konektor M12 pro 
10GHz Ethernet 

Společnosti. Phoenix. Contact. a. Harting.
spojily.své.síly.a.zkušenosti.v.oblasti.prů-
myslových.konektorů.a.přenosu.vysokofre-
kvenčních. signálů,. aby. společně. vyvinuly.
nový.konektor.M12.Cat.. 6A.podle.normy.
IEC.PAS.61076-2-109.pro.ethernetové.sítě.
s.přenosovou.rychlostí.až.10.Gb/s..Konek-
tor.robustního.provedení.má.kompaktní.tvar..

Na.rozdíl.od.předchozí.čtyřkolíkové.verze.
má.nový.konektor.osm.kolíků.(pinů),.a.od-
povídá. tak.standardu.pro.vysokorychlost-
ní.ethernetovou.kabeláž..Data.lze.přenášet.
maximální.rychlostí.10.Gb/s.až.na.100.m..
Inovovaný.systém.stínění.zaručuje.spoleh-
livý.přenos.dat.i.v.prostředí.se.silným.elek-
tromagnetickým.rušením.

Obě. společnosti. budou. tyto. konektory.
vyrábět.a.uvádět.na.trh.pod.vlastními.znač-
kami.
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