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PLC řady FP

PEW.jako.výrobce.velkého.množství.různo-
rodých.PLC.a.jejich.rozšiřujících.modulů.doká-
že.splnit.technické.požadavky.téměř.jakékoliv.
úlohy.v.různých.oborech.průmyslové.automa-
tizace..S.vývojovým.prostředím.FPWIN.PRO.

verze.6,.určeným.pro.všechny.typy.PLC.Pana-
sonic,. dostávají. vývojoví. pracovníci. do. ruky.
nástroj.k.opravdu.efektivnímu.řešení.projektů.

V.oblasti.PLC.naleznou.zájemci.v.sor-
timentu. PEW. systémy. všech. velikostí:.
od. nejmenších. systémů. řady. FP-e,. přes.
kompaktní. modulární. systémy. řad. FP0,.
FP-Σ.(Sigma).a.FP-X.až.po.výkonné.PLC.
řad. FP2. a. FP2SH,. které. svými. dobrými.
funkčními.vlastnostmi.a.mimořádnou.rych-
lostí.zpracování.při.velké.kapacitě.progra-
movací.paměti.splní.i.ty.nejnáročnější.poža-
davky..K.programovatelným.automatům.je.
k.dispozici.široká.paleta.rozšiřující.modulů..

Řízení procesů pomocí komponent jedné značky –
Panasonic

Velmi.efektivní.je.možnost.připojit.až.32.
programovatelných. automatů. k. jedinému.
operátorskému. panelu.. To. umožňuje. řídit.
a.kontrolovat.chod.i.vzdálených.
strojů.z.jednoho.místa.a.zároveň.
rozdělit. řídicí. pravomoci. nebo.
si. vytvářet. záložní. řídicí. systé-
my.pro.případ.výpadku..Součas-
ně. lze. také. připojit. až. 32. doty-
kových. panelů. k. jedinému. PLC.
a.mít.možnost.vstupovat.do.říze-
ní.prostřednictvím.operátorských.
panelů.rozmístěných.i.na.odleh-
lých.místech.

FPWIN PRO 6

PLC. lze. efektivně. programo-
vat. v. programovacím. prostředí.
FPWIN,.které.je.vyvinuto.v.sou-
ladu. s. mezinárodním. standar-
dem.IEC.61131-3.a.plně.podpo-
ruje.vytváření.programů.pěti.růz-
nými. jazyky:. seznamem. příkazů.
(IL),.kontaktními.schématy.(LD),.
funkčními. bloky. (FB),. sekvenčním. funkč-
ním.grafem.(SFC).nebo.vyšším.programova-
cím.jazykem..V.pořadí.šestá.verze.prostředí.
pro.programování.PLC.umožňuje.především.
plnohodnotně.využívat.znakovou.řadu.Uni-
code.a.klávesové.zkratky..Mezi.další.příno-
sy.patří.datově.úspornější.soubory.projektů.
oproti.předchozí.verzi,.neomezená.délka.pro-
měnných,.nová.možnost.zálohování.se.zvý-
šenou.ochranou.proti.neoprávněnému.použití.
a.mnoho.dalších.novinek.

Výběr operátorského dotykového panelu

Operátorské. dotykové. panely. PEW. jsou.
známy. svou. odolností.. Krytí. IP65. až. IP67.
do. náročných. průmyslových. provozů. a. vý-
borná.komunikace.s.PLC.společnosti.PEW.
i.jiných.výrobců.je.standardem.u.všech.mo-
delů.od.nejmenšího.GT01.až.po.největší.mo-
del.řady.GT.s.úhlopříčkou.6",.akustickým.vý-
stupem.a.možností.ovládání.prostřednictvím.
Ethernetu..GT05.je.první.3,5".panel.s.rozli-
šením.320.×.240.bodů.a.možností.zobrazo-
vat.4.096.barev..

Pro. rychlejší. rozpoznání. zobrazovaných.
informací.je.možné.pomocí.připojeného.PLC.
zvolit.pro.monochromatické.terminály.zele-
né,. červené.a.oranžové.podsvícení..Tak. lze.
podle.zabarvení.panelu.okamžitě.rozpoznat.
různé.stavy.stroje.

Vedle.statických.textů.a.grafických.sym-
bolů.mohou.být.zobrazovány.např..také.dy-
namické.údaje,.jako.data.z.PLC,.grafy.tren-
dů,.složení.receptur.apod..Velmi.využívanou.
funkcí.je.Data.logging..Dotykový.panel.prů-

Řízení průmyslových provozů je již většinou vloženo do rukou automatizační techniky, 
konkrétně řídicích jednotek. Tato technika se uplatní i v automobilech, strojích a rovněž 
v budovách. Řídicí jednotka vydává pokyn k určité akci na základě vstupních informací. 
To platí pro řízení automatizované výrobní linky, automobilu, stroje, či dokonce chová-
ní každé inteligentní bytosti. U posledně zmíněného příkladu se automatizační technika 
nepoužívá (zatím), ale všude jinde je použití programovatelných automatů (PlC), do-
tykových panelů, pohonů a senzorů nevyhnutelné. Stejně důležité je zajistit spolehlivou 
komunikaci mezi nimi. Pojďme si nyní letmo prohlédnout sehranou skupinu automati-
zační techniky od společnosti Panasonic Electric Works (PEW).

Obr. 1. GT12 – operátorský dotykový panel 
4,7“, 320 × 120 bodů, svítivost 500 cd/m2, 
krytí IP67

Obr. 2. Minas A5 – nová řada servopohonů od 50 W 
do 5 kW

Komplexní sortiment 
výrobků pro automatizaci

Panasonic Electric Works Czech s.r.o.
Průmyslová 1, 348 15  Planá
Tel.: 374 799 990, Fax: 374 799 999
info-cz@eu.pewg.panasonic.com
www.panasonic-electric-works.cz
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běžně.sleduje.definovaná.data.z.řídicí.jednot-
ky.(PLC).a.ukládá.je.na.kartu.SD.do.soubo-
ru. .CSV.. Je-li. třeba. data. ihned. zpracovávat.
či.používat.v.režimu.on-line,.je.možné.zapo-
jit.do.systému.záznamník.dat.(Data.Logger),.
který.lze.programovat,.a.jenž.umožňuje.spe-
cifikovat,.které.proměnné.se.budou.sledovat.
a.jak.se.budou.používat.

K. přístrojům. lze. připojit. všechny. PLC.
Panasonic. nebo. jiných. výrobců,. ke. kterým.
PEW.nabízí.softwarové.ovladače.

Pro. úlohy,. kde. je. nezbytný. operátorský.
panel. větších. rozměrů,. nabízí. PEW. panely.
řady.GN,.které.velikostmi.7.až.15".a.rozliše-

ním.až.1.024.×.768.bodů.na.panely.řady.GT.
optimálně.navazují..

Senzory Sunx

Pro.získání.vstupních.informací.potřebných.
k.řízení.nabízí.PEW.rozsáhlý.sortiment.senzo-
rů,.navržených.pro.měření.vzdálenosti,.detekci.
barvy.či.pohybu,.tlaku,.intenzity.statické.elek-
třiny.atd..Samostatnou.kapitolou.jsou.světelné.
závory.či.prostorové.(3D).skenery..Tyto.bez-
pečnostní.prvky.mohou.zastavit.stroj.či.udě-
lat.jinou.naprogramovanou.operaci.při.naru-
šení.hlídané.zóny,.a.to.v.čase.přibližně.10.ms.

Závěr

Optimalizované. programovatelné. auto-
maty.i.operátorské.panely.společnosti.Pana-
sonic.Electric.Works. jsou.použity.v.mno-
ha. systémech. po. celém. světě.. Řídí. nej-
náročnější. průmyslové. výrobní. linky,. ale.
také. třeba. jen. topení.v. rodinných.domech.
nebo.čističku.odpadních.vod..Spousta.řídi-
cích.úloh.je.již.vyřešena.a.některé.na.řeše-
ní.teprve.čekají.

Luděk Barták,
Panasonic Electric Works Czech s. r. o.

Společnost. Intel. (www.intel.cz). předsta-
vila.4..února.2010.procesory.Intel®.Core™.
vPro™. pro. rok. 2010.. Reaguje. tím. na. po-
ptávku.uživatelů.po.výkonnějších.a.flexibil-
nějších.procesorech,.lepším.zabezpečení.dat.
proti.krádeži.a.po.úspoře.nákladů..Proceso-
ry.Intel.Core.vPro.přicházejí.v.době,.kdy.se.
s.nástupem.videa,.internetového.telefonování.
a.sociálních.sítí.výrazně.mění.požadavky.na.
výkon.firemních.„kancelářských“.počítačů..

„Zejména.ty.firmy,.které.si.dlouho.nepo-
řizovaly. nové. počítače,. mají. nyní. zastaralé.
počítačové.prostředí..V.něm.není.možné.pra-
covat.s.aplikacemi,.které.si.osvojují.někteří.
pracovníci.a.počítačové.odvětví.jako.celek,“.
prohlásil.Rick.Echevarria,.viceprezident.In-
tel.Architecture.Group.a.generální.manažer.
divize.Business.Client.Platform.

Platforma. postavená. na. procesorech. In-
tel.Core.vPro.pro.rok.2010.zahrnuje.novou.
čipovou.sadu.Intel.Q57.Express,.nové.síťové.
zařízení.Intel.82577LM.Gigabit.pro.noteboo-
ky.a.Intel.82578DM.pro.stolní.počítače..Nové.
počítače.s.procesory.Intel.Core.vPro.pro.rok.
2010.aktuálně.uvádějí.na.trh.všichni.význam-
ní.výrobci,.včetně.značek.Acer,.ASUS,.Dell,.
HP,. Lenovo. či.Toshiba,. a. společnosti. jako.
Bomgar,.Kaseya,.LANDesk,.Level.Platforms,.
LogMeIn,.Microsoft,.RealVNC,.Spiceworks,.
Symantec.a.WinZip.budou.podporovat. tyto.
funkce.ve.svých.nově.chystaných.produktech..

Rychlost především

Procesory.Intel.Core.vPro.jsou.postaveny.
na. mikroarchitektuře. Intel. Nehalem. a. jsou.
vyráběny. 32nm. procesem.. Intel. integroval.
do.procesorů.vůbec.poprvé.grafiku. s.vyso-
kým.rozlišením.a.rovněž.je.osadil.tranzisto-
ry.druhé.generace.High-K.Metal.Gate,.kte-

Nové procesory Intel Core vPro pro profesionální 
„kancelářské“ počítače 

ré.přispívají.k.vyšší.rychlosti.a.prodlužují.ži-
votnost.baterie.

Procesory.Intel.Core.vPro.i7.a.i5.pro.rok.
2010. jsou. vybaveny. funkcemi. Intel.Turbo.
Boost.a. Intel.Hyper-Threading.. Intel.Turbo.
Boost.automaticky.upravuje.rychlost.proce-
soru,. jakmile. zaregistruje. změnu. pracovní-
ho.zatížení.–.např..zrychluje.při.souběžném.
provozu.několika.aplikací.nebo.při.sledová-
ní.videa..Naopak.dokáže.snížit.výkon,.když.
si.uživatel.odskočí.pro.kávu.nebo.odejde.na.
poradu.a.na.počítači.běží.pouze.aplikace.na.
pozadí.. K. vysokému. výkonu. a. energetické.
efektivitě.procesorů.výrazně.přispívá.funkce.
Intel.Hyper-Threading,.která.propojuje.jed-
notlivá.procesorová.jádra.vlákny.umožňují-
cími.rychlejší.paralelní.zpracování.instrukcí..

Ochrana dat

Funkce.Intel.Anti-Theft,.kterou.jsou.nové.
procesory. Intel.vPro.vybaveny,.představuje.
značnou.frustraci.pro.zloděje.dat,.neboť.au-
tomaticky.zablokuje.přístup.k.počítači,.jest-
liže.server.nebo.integrovaná.funkce.v.počí-
tači.dojde.k.názoru,.že.počítač.byl.ztracen.či.
odcizen..Nová.funkce.Intel.Anti-Theft.verze.
2.0.umožňuje.hardwarovými.prostředky.ode-
přít.přístup.ke.kryptografickým.klíčům.a.zce-
la.znemožnit.přístup.k.datům..Rovněž.usnad-
ňuje.reaktivaci.počítače,.jakmile.se.opět.do-
stane.do.správných.rukou..

Správa počítačů

S.procesory.Intel.Core.i5.a.i7.vPro.spo-
lupracuje.nové.dálkové.ovládání.Intel.KVM.
Remote.Control..Je.plně.propojeno.s.integro-
vanou.grafickou.kartou,.takže.administráto-
ři.se.konečně.zbaví.nekonečného.dotazová-

ní. „a. co.na.obrazovce.vidíte?“..Místo. toho.
se.jim.zobrazí.displej.uživatele.a.budou.mít.
nad.počítačem.plnou.kontrolu,.a.to.i.v.přípa-
dě,.že.operační.systém.nebude.aktivní..Dříve.
bylo.pro.zajištění.KVM.nutné.použít.nástro-
je,.které.stály.přes.200.dolarů.na.jedno.PC.

Vzhledem. k. tomu,. že. u. profesionálních.
počítačů.je.stále.častější.šifrování.dat,.vyba-
vil. Intel.své.nové.procesory.funkcemi,.kte-
ré. se. dokážou. vyhnout. snížení. produktivi-
ty.práce..Přímo.do.hardwaru.byly.začleněny.
nové.instrukce.pro.standard.pokročilého.šif-
rování.(Advanced Encryption Standard),.kte-
ré.urychlují.šifrování.a.následné.dešifrování..

Nové.procesory.jsou.vybaveny.funkcí.Intel.
Remote.Encryption.Management..Ta.umožňu-
je.pracovníkům.oddělení.IT.na.dálku.spravo-
vat.počítače. se. zašifrovanými.pevnými.disky.
a.bezpečněji.tyto.disky.otevírat..Další.zajíma-
vou.funkcí.je.PC.Alarm.Clock,.která.dokáže.po-
čítač.v.předem.nastavený.čas.„probudit“.a.spus-
tit.údržbu,.bezpečnostní.úkony.a.další.úkoly.

Pro bezdrátové sítě 

Intel.představil.také.dva.nové.adaptéry.pro.
802.11n.WLAN,.které.jsou.nabízeny.pod.ty-
povými. označeními. Intel. Centrino. Ultima-
te-N.6300.a.Intel.Centrino.Advanced-N.6200..
Adaptéry. nabízejí. funkce. multi-stream. ve.
standardu.802.11n,.podporu.dvoupásmového.
spojení,.konzistentní.pokrytí.a.vysokou.rych-
lost.(model.6300.až.450.Mb/s,.model.6200.
300. Mb/s).. Intel. rovněž. představil. adaptér.
Intel. Centrino.Advanced-N+WiMAX. 6250.
pro.WiMAX.až.20.Mb/s.a.WiFi.802.11abgn.
až.300.Mb/s..Všechny.tři.adaptéry.podporují.
procesory.Intel.vPro.
[Tisková.zpráva.společnosti.Intel,.4..2..2010.]
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