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nové produkty

 Modicon M238 – řídicí systém s přirozenou 
inteligencí

Schneider Electric uvádí na trh programovatelný automat (PLC) 
Modicon M238. Tento PLC je určen pro řízení strojů a technologic-
kých zařízení do 248 I/O. Základní jednotka se dodává v řadě modifi-
kací s volbou napájení 24 V DC nebo 100 až 240 V AC. Má integrova-
né diskrétní signály, čtrnáct vstupů, z toho osm v režimu rychlý čítač 
100 kHz, a deset tranzistorových (0,5 A) nebo reléových (5 A) výstupů.

Základní výbava je doplněna o funkce pro řízení synchronních 
servomotorů nebo krokových motorů. Jde o připravené funkční blo-
ky např. pro řízení PTO − pulzy/směr, řízení s pulzně šířkovou modu-
lací − PWM nebo reflexní výstupy. 

PLC Modicon M238 je velmi 
kompaktního provedení. Jeho mož-
nosti konektivity a lokálního i dis-
tribuovaného rozšíření počtu I/O 
pomocí jednotek TM2 jsou široké: 
standardní nabídka 27 typů TM2 
uspokojí veškeré běžné požadav-
ky na připojení analogových i dis-
krétních signálů. 

Port USB mini je určen k programování a připojení PC. Navíc je 
možné využít dvě sériové, volně konfigurovatelné linky s volbou růz-
ných protokolů. Primární sběrnice pro připojení vzdálených jedno-
tek I/O Advantys nebo externích inteligentních přístrojů (např. měni-
čů frekvence) je CANopen. Volitelně lze připojit AS-Interface, Pro-
fibus-DP nebo Ethernet. Systém se může propojit s operátorským 
panelem Magelis a využít transparentní režim ve vývojovém prostře-
dí SoMachine. Rozšířená paměť a výkonný procesor umožňují PLC 
Modicon M238 vykonávat komplexní výpočtové operace. Robustní 
provedení doplňuje i pracovní teplota od –10 do +55 °C.
Schneider Electric CZ, s. r. o., Zákaznické centrum, 
tel.: 382 766 333, www.schneider-electric.com
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Jednoduchá nastavení pracovního rozsahu:  
Měřicí rozsah: 100…1 000 mm
Přesnost: 0,001 mm
Opakovatelnost: 10 µm
Teplotní drift: 0,0001 %/K

Výstupy:  0…10 V
 4…20 mA
 IO-Link
 SSI

zvýšená přesnost �
mechanická odolnost �
odolnost vůči magnetickým  �
polím Modul AdvancedMC od firmy Kontron 

s quad-core procesorem 
Kontron AM5030 je jeden z prvních modulů typu Advanced Mez-

zanine Card (AMC) s tzv. quad-core procesorem, konkrétně s proceso-
rem Intel Xeon LC5518, založeným na 45nm mikroarchitektuře. Díky 
tomu má procesor při velkém výkonu a vysokém stupni integrace jen 
malý příkon. Modul Kontron AM5030 je zajímavý zejména pro servery, 
které mají k dispozici jen malý prostor. Typicky jsou to oblasti vojen-

ské a letecké techniky, komunikační 
infrastruktury pro přenos hlasu a ob-
razu prostřednictvím internetu, řízení 
rádiových přenosů dat nebo síťového 
ukládání dat (NAS, SAN).

Na použitém procesoru LC5518 
s integrovaným můstkem I/O Con-

troller Hub (ICH) jsou poprvé přímo integrovány I/O PCIe Gen. 2.0. 
Navíc jsou zde k dispozici 8MB sdílená paměť Last Level Cache, pod-
pora Intel Hyper-Threading pro správu vláken a Intel Turbo Boost 
pro optimalizaci práce s více jádry, dále doplňující příslušenství Plat-
form Controller Hub (PCH) Intel 3420 a rozhraní Direct Media Inter-
face (DMI). Pro úložiště dat je důležitý vestavěný akcelerátor RAID.

Na modulu Kontron AM5030 je dále až 24 GB paměti (DDR3) 
s funcí opravy dat ECC s tříkanálovým rozhraním 1 066 MHz pro 
rychlý přístup k datům a dvě rozhraní pro Ethernet 10 Gb/s (XAUI) 
podle AMC.2. Po doplnění o 10GbE řadič MicroTCA Carrier Hub 
(MCH), např. Kontron AM4910, vznikne multijádrová platforma 
MicroTCA s obzvláště masivní datovou propustností. Rovněž jsou 
k dispozici čtyři rozhraní GbE a čtyři SATA.
Kontron East Europe, tel.: +420 378 775 477, +420 736 701 707, 
e-mail: pavel.boehm@kontron.cz


