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nové produkty

 Nová gigabitová kamera Basler Ace nahradí 
analogovou kameru za velmi nízkou cenu

Populární řada miniaturních kamer Basler Ace pro strojové vi-
dění se rozšiřuje o nový model s označením acA750-30gm/gc. Ka-
mera s rozlišením 752 × 582 bodů 
a snímkovou frekvencí až 30 f/s je 
ideální pro širokou paletu testova-
cích a měřicích úloh nejen ve vý-
robním průmyslu.

Použitý senzor ICX409, pracu-
jící v prokládaném režimu, je díky 
vysoké citlivosti a nízké ceně vel-
mi populární zejména u analogo-
vých kamer (CCIR/PAL). Proto je 
kamera acA750-30gm/gc ideálně vhodná k náhradě těchto kamer za 
digitální, s využitím všech výhod, které digitální zpracování obrazu 
poskytuje. Hlavní předností kamery Basler Ace jsou rozměry pou-
hých 29 × 29 × 54 mm – je to nejmenší gigabitová kamera na světě. 
Kamera se připojuje k počítači prostřednictvím gigabitového Ether-
netu a může být z tohoto rozhraní i napájena (PoE).

Pro malé rozměry, vysokou kvalitu obrazu a nízkou cenu je vhod-
né kamery Basler Ace použít při vizuální inspekci, např. při detekci 
přítomnosti částí, při bezdotykovém měření rozměrů, kontrole potisků 
atd. Ke kameře se dodává ovladač a SDK pro vývoj vlastních aplika-
cí. Díky standardu GenICam je kamera kompatibilní s většinou pro-
gramů pro zpracování obrazu.
ELCOM, a. s., tel.: 558 279 944, www.elcom.cz, 
e-mail: sales.dvi@elcom.cz

 Zdokonalený inženýrink řídicího systému 
Cemat

 Siemens inovovala svůj systém Cemat určený k řízení technologic-
kých procesů v cementářském průmyslu a příbuzných oborech. Verze 
7.1 uživatelům nabízí např. zdokonalený systém správy výstražných 
hlášení, nové diagnostické funkce a další novinky umožňující dále 
zvýšit disponibilitu a produktivitu výrobního zařízení.

Systém Cemat vychází ze současného systému Simatic PCS 7 ver-
ze 7.1 pro řízení spojitých technologických procesů a nabízí všechny 
vlastnosti a funkce v něm ob-
sažené, např. nástroje pro po-
kročilé řízení technologických 
procesů (modul APC) a inte-
grovaný volně konfigurovatel-
ný systém pro správu výstraž-
ných hlášení Alarm Control 
atd. Nejvýznamnější z nových 
funkcí v oblasti údržby je pří-
stup k dia gnostickým informa-
cím prostřednictvím webového 
klientu a webového serveru, dovolující snadno přenášet údaje týkají-
cí se údržby prostřednictvím LAN, zpráv SMS či elektronické pošty.

Novými funkcemi v systému Cemat verze 7.1 jsou dále seznam 
signálů přemostěných provozních veličin, zobrazení všech provozních 
objektů podle příslušnosti k jednotlivým skupinám, resp. trasám, kvita-
ce výstražných hlášení po objektech a také sledování signálů a hodnot 
jejich stavových veličin přes hranice bloků, které umožňují operáto-
rovi rychleji reagovat na případné poruchy. Přepracovány byly i ovlá-
dací panely a zobrazení časových průběhů veličin. Verze 7.1 systému 
Cemat je zpětně kompatibilní se všemi jeho předchozími vývojovými 
stupni až po verzi 1.8, uvedenou na trh v roce 1978.
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, 
e-mail: iadtprodej.cz@simens.com

 Unifikovaná řada velmi stabilních 
převodníků tlaku

Výrobce tlakoměrné techniky GE Sensing (dříve Druck Ltd.) 
přichází na trh s unifikovanou řadou převodníků tlaku UNIK 5000. 
Převodníky se dodávají v provedeních se třemi úrovněmi přesnosti, 
od 0,25 až po 0,05 %. Výstupní signál je volitelný od 0 až 100 mV, 
přes 4 až 20 mA až po 0 až 5 nebo 10 V. Převodníky se dodáva-
jí jako relativní, absolut-
ní a také tlakové diferen-
ce, to v provedení wet-
wet i wet-dry. Nejmenší 
dodávaný měřicí rozsah 
je 0 až 7 kPa, největší 
0 až 90 MPa. V uvede-
ném rozmezí lze měřicí 
rozsah zvolit libovolně. 
Tlakové připojení je mož-
né volit ze širokého roz-
sahu závitů metrických, 
G a NPT. Mechanic ké 
provedení převodníků za-
hrnuje verzi s konekto-
rem DIN nebo integrálním kabelem a krytím IP65, ale i variantu pro 
hydrostatické měření výšky hladiny s krytím IP68. Náročné úlohy 
je možné obsloužit pouzdrem s bajonetovým konektorem. Garanto-
vaná roční stabilita převodníků je lepší než 0,1 % a u většiny rozsa-
hů dokonce lepší než 0,05 %, což ze senzorů řady UNIK 5000 činí 
nejstabilnější průmyslové převodníky tlaku dostupné na trhu. Běž-
ná dodací lhůta je asi do dvou týdnů.

V ČR a SR dodává převodníky řady UNIK 5000 výhradně spo-
lečnost Datacon MSI.
Datacon MSI s. r. o., tel. a fax +420 224 816 858, 
e-mail: martin.silhavy@datacon.cz, www.datacon.cz


