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nové produkty

 MasterLogic PLC
MasterLogic PLC je kompaktní řídicí jednotka vyznačující se vel-

kým výkonem, modulárností, rozšiřitelností a distribuovatelností. Ří-
dicí program je vykonáván s periodou 42 ns na instrukci, včetně kom-
plexních. Aby se této rychlosti dosáhlo, doplňují činnost hlavního 
procesoru řadič pro sběrnici I/O a další prvky. Programuje se podle 
standardu IEC 61131-3. Podporovány jsou jazyky LD, SFC, ST a IL. 
Program lze modularizovat až 
do 256 podprogramů a součas-
ně je podporováno několik pro-
gramů spouštěných při výskytu 
události. Vedle protokolu Mod-
bus jsou podporovány i protoko-
ly Profibus-DP a DeviceNet, ser-
ver OPC-DA apod., na fyzické 
úrovni rychlý Ethernet, optický 
kabel a linky RS-232/422/485. K dispozici je rozmanitá nabídka mo-
dulů I/O a podpora komunikace peer-to-peer, přičemž rychlé a spo-
lehlivé spojení mezi řídicími jednotkami zajišťují modul vysokorych-
lostního Ethernetu nebo volitelný optický modul. Zárukou eliminace 
všech nezávislých poruch v systémové architektuře pro kritické úlohy 
je redundance zahrnující CPU, napájecí zdroje pro CPU a vany I/O 
a systémovou sběrnici. Jednotky MasterLogic PLC jsou integrovány 
do struktury systému Experion. Připojují se přímo k systémové sběr-
nici FTE nebo ethernetové síti systému Experion PKS či k etherne-
tovým sítím systémů Experion HS a Experion LS. Integrované inže-
nýrské prostředí SoftMaster poskytuje projektantům v jednom oknu 
vše potřebné k programování v jazyce LD, konfigurování a nastavo-
vání CPU i komunikačních a dalších modulů, ladění, monitorování, 
hledání chyb, dokumentování, údržbě atd.
Honeywell, spol. s r. o., e-mail: stanislav.susta@honeywell.com
tel.: 242 442 111

 Průmyslový počítač Kontron ThinkIO-Solo
Nový průmyslový počítač Kontron ThinkIO-Solo je mimořádně 

kompaktní a bezúdržbový. Je vybaven procesorem Intel Celeron M 
s taktovací frekvencí 1,06 GHz, 1 GB RAM, až 4 GB interní paměti 
flash a 512 kB permanentní paměti.

Stejně jako ThinkIO-Duo, má i ThinkIO-Solo robustní hliníko-
vý kryt, slot pro paměť compact flash, běžná počítačová rozhraní, 
možnost volby rozhraní pro různé provozní sběrnice včetně průmys-

lového Ethernetu a mož-
nost modulárního připo-
jení I/O. Umožňuje sou-
časně realizovat dálkový 
přístup a napojení na pod-
nikový informační systém 
(např. ERP) i řídicí úlo-
hy na provozní úrovni. In-
terní vstupy s přerušením 
mohou být použity jako 

spoušť s rychlou odezvou na události, např. pro vybavení 10ms zálož-
ního modulu (podle IEC 61131-2 Programovatelné řídicí jednotky – 
Část 2: Požadavky na zařízení a zkoušky, stupeň PS2) při výpadku ex-
terního 24V napájení nebo pro zastavení při přejetí koncového spína-
če. Součástí je též časový zdroj pro watchdog a hodiny reálného času.

Vestavné průmyslové počítače Kontron ThinkIO s pasivním chla-
zením jsou spolehlivá zařízení, odolná proti vibracím a rázům. Střední 
doba mezi poruchami MTBF je v základní variantě 22 let. K dispozi-
ci jsou i verze s rozšířeným rozsahem provozních teplot. 

Kontron ThinkIO-Solo byl představen na veletrhu Hannover Messe 
2010 a do sériové výroby bude zaveden ve třetím čtvrtletí letošní-
ho roku. 
Kontron East Europe, tel.: +420 378 775 477, +420 736 701 707,
e-mail: pavel.boehm@kontron.cz, www.kontron.com/thinkio

 Simatic Safety Matrix 6.2 s rozšířenými 
funkcemi

Společnost Siemens rozšířila funkční vlastnosti svého softwarové-
ho nástroje Simatic Safety Matrix pro řízení spojitých technologic-
kých procesů, který uvádí na trh v nové verzi 6.2. Systém Simatic Sa-
fety Matrix se používá při řízení spojitých technologických procesů, 
při projektování bezpečnostních 
funkcí a správě jejich životního 
cyklu v souladu s požadavky nor-
my IEC 61 1511. Jeho základem 
je metoda Cause&Effect (příčina 
a následek), umožňující snadno 
navrhnout a realizovat požadova-
né bezpečnostní funkce.

V nové verzi 6.2 může uživa-
tel s použitím volně konfigurova-
telné funkce předběžného zpraco-
vání dat provádět i složité výpočty 
a začleňovat je do bezpečnostní 
matice. Současně jsou rozšířeny a zdokonaleny ovládací funkce a pod-
pora činnosti operátora. Například při údržbě provozního přístroje 
může operátor při simulaci a v režimu překlenování údržby současně 
sledovat reálné hodnoty provozních veličin, hodnoty získané simula-
cí a vypočítané hodnoty. Další novou funkcí je možnost vytvářet vý-
strahy nebo bezpečnostní matice závislé na příčině nebo následku. 
Operátor je tak při obsluze technologického zařízení naváděn přímo 
k potřebnému údaji a navíc má bezprostřední přístup k souvisejícím 
provozním informacím, takže může rychle zasáhnout podle potřeby. 
Novinkou v softwaru Safety Matrix je také možnost volně vybírat bar-
vy pro zobrazení zpráv a výstražných hlášení, takže lze snadno vy-
hovět specifickým požadavkům uživatelů či regionálním zvyklostem.
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, 
e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com

 Automation Panel z korozivzdorné oceli 
do nepříznivého prostředí

Nový operátorský panel IP65 Automation Panel 920 je vyroben 
z korozivzdorné oceli a vybaven 19" displejem. Umožňuje nanejvýš 
pohodlně a spolehlivě ovládat stroje či zařízení i v krajně nepřízni-
vých provozních podmínkách. Díky jedinečné kombinaci hladkých 
vnějších tvarů a odolných, životní prostředí neohrožujících materiálů 
je nová ovládací jednotka značky B&R ideálním operátorským roz-
hraním pro průmyslové úlohy s přísnými požadavky na hygienu. Těm-
to požadavkům je přizpůsobena i speciální konstrukce panelu. Fólie 
pokrývající čelní stranu panelu je celistvá, beze škvír či spár náchyl-

ných k usazování nečistot. Pa-
nel je tudíž ideálně vhodný do 
provozů s nejvyššími požadavky 
na čistotu a sterilnost výrobní-
ho prostředí, jako je tomu např. 
v potravinářství nebo ve farma-
ceutickém průmyslu. Odolný 
dotykový displej umožňuje ob-
sluze bez problémů pracovat i v 

tlustých rukavicích. Vzhledem k vysokému stupni krytí, IP66 na čelní 
straně a IP65 na zadní straně přístroje, je možné panel rychle čistit ze 
všech stran současně. Periferní zařízení a paměťová média lze snadno 
připojit prostřednictvím portu USB s krytím IP65. Ke snadnému uvá-
dění panelů do provozu jsou k dispozici prefabrikované propojovací 
kabely s konektory a různé příslušenství k montáži panelů na stan-
dardně používané nosné konstrukce.
B+R automatizace, spol. s r. o., tel.: 541 420 311,
e-mail: office.cz@br-automation.com, www.br-automation.com


