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nové produkty

 Univerzální ethernetové přepínače 
v kompaktním provedení

Nová řada přepínačů pro sítě průmyslového Ethernetu Scalan-
ce XM-400 obsahuje dva základní moduly pro připojení až šestnác-
ti (Scalance XM416-4C), popř. osmi (Scalance XM408-8C) síťových 

zařízení. Oba základní mo-
duly mají současně elektric-
ké porty s konektory RJ45 
i sloty pro moduly s optic-
kými transceivery typu SFP, 
obojí pro rychlost přenosu 
až 1 Gb/s. S jednovidovými 
transceivery SFP lze překle-
nout vzdálenosti až 200 km. 
Řada dále obsahuje rozšiřu-
jící moduly, umožňující při-
pojit celkem až 24 zařízení. 
Moduly se instalují bez po-

užití nástrojů, takže je možné na místě snadno sestavovat specifické 
přepínače podle potřeby.

S volitelným hardwarovým klíčem (Key-Plug) lze v přístrojích ak-
tivovat funkce na úrovni Layer 3, podporující zejména statické a dy-
namické směrování. Na podporu redundance jsou v přístrojích Sca-
lance XM-400 k dispozici různé protokoly, jako je např. RSTP, MSTP, 
a protokoly kruhové redundance, včetně mechanismu HRP. Přístroje 
lze použít také k realizaci virtuálních sítí VLAN.

Přístroje řady Scalance XM-400 jsou určeny ke strukturování sítí 
průmyslového Ethernetu včetně systémů pro řízení nespojitých i spo-
jitých průmyslových procesů. Díky kompaktní konstrukci ve stylu 
Simatic S7-1500 je lze snadno přidat k sestavě S7-1500 v rozváděči.
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, 
e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com, www.siemens.com

 Nová vlajková loď programovatelných 
automatů Panasonic

Programovatelné automaty (PLC) řady FP7 vynikají efektivním 
provozem a značným výkonem. Novou řadu programovatelných au-
tomatů charakterizuje sedm parametrů přispívajících k lepší účin-
nosti: velmi malé rozměry, lokální i dálková konektivita, bezpečnost 

a spolehlivost, jednoznačné, 
přímé a otevřené prostředí, 
bezúdržbový provoz, vyso-
ký výkon a promyšlené říze-
ní pohonů. Díky své modula-
ritě a malým rozměrům jsou 
PLC řady FP7 vhodná pro ši-
roké spektrum automatizač-
ních úloh. Rychlostí zpraco-
vání 11 ns na jeden krok pro-
gramu patří k nejrychlejším 
na světě. Programová paměť 

pojme 220 tisíc kroků. Operační paměť má základních 500 tisíc slov 
s možností rozšiřovat kapacitu až na 32 GB. Rozsáhlé možnosti ko-
munikace jsou samozřejmostí. Přímo v procesorové jednotce je roz-
hraní Ethernet, které umožňuje programování PLC na dálku, výmě-
nu dat nebo přímé řízení procesů. Další význačnou předností je mo-
dernizované řízení pohonů, které se uplatní v širokém rozsahu úloh, 
od pohybu kamer až po řízení převodovek a spojek. Při zpracovávání 
návrhu tohoto průmyslového PLC bylo uplatněno know-how jak zku-
šených návrhářů výrobních linek, tak odborníků na projektové pláno-
vání, kteří dokážou v praxi zohlednit potřeby zákazníků.
Panasonic Electric Works Europe AG, tel.: +420 541 217 001, 
www.panasonic-electric-works.cz

 Vestavné zařízení pro studenty NI myRIO 
Společnost National Instruments představuje NI myRIO, vestavné 

zařízení, které pomůže studentům při navrhování technických systémů 
s nižšími náklady a za kratší dobu, než bylo dosud možné. 

Systém NI myRIO je založen na stejné technice jako NI Com-
pactRIO, jeho rozměry jsou však menší a je přizpůsoben pro studen-
ty. Obsahuje nejnovější SoC (System on a Chip) Zynq® od společnosti 
Xilinx s dvoujádrovým procesorem ARM Cortex-A9 a programova-
telným obvodem FPGA s 28 000 programovatelných logických blo-
ků. Studenti mohou FPGA programovat prostřednictvím grafického 
vývojového prostředí LabVIEW. 

Systém NI myRIO 
má deset analogových 
vstupů, šest analogo-
vých výstupů, vstupně-
výstupní audiokanály 
a až čtyřicet kanálů pro 
digitální vstupy a výstu-
py, vestavěný WiFi adap-
tér, tříosý akcelerometr 
a několik programova-
telných LED indikátorů.

NI myRIO je kompa-
tibilní se všemi systémy z řady NI miniSystems a lze k němu připo-
jit i snímače a akční členy jiných výrobců. Je možné jej programovat 
v různých programovacích prostředích, včetně LabVIEW a C/C++. 
Výukové materiály jsou k němu dodávány bezplatně. Učitelé mají 
možnost tento systém zařadit do předmětů týkajících se řízení, me-
chatroniky a vestavných systémů.

Systém bude dostupný v září t. r. Podrobnosti zájemci naleznou 
na adrese ni.com/myrio.
National Instruments (Czech Republic), s. r. o., tel.: 800 267 267 (ČR),
0800 182 362 (SR), e-mail: ni.czech@ni.com, http://czech.ni.com

 Programovatelný automat instalovaný 
na stroji zjednodušuje architekturu řídicího 
systému 

Výrobci a konstruktéři strojních zařízení, kteří se snaží zjednodu-
šit architekturu řídicích systémů strojů a zmenšit prostor, který řídi-
cí systém zabírá v rozváděči, dozajista uvítali, že byl na trh uveden 

nový bezpečnostní programova-
telný automat (PAC) Allen-Brad-
ley Armor GuardLogix s krytím 
IP67, určený k montáži přímo 
na stroj. Lze jej použít v úlo-
hách, kde je vyžadována úroveň 
funkční bezpečnosti SIL 3 nebo 
úroveň vlastností PL e. Uživate-
lé mají k dispozici 4 MB pamě-
ti pro aplikační program. PAC 
má dvě plnohodnotná připojení 
EtherNet/IP s možností realizo-

vat síť s kruhovou topologií. Rychle propojitelná kabeláž usnadňu-
je zapojení. Systém lze snadno instalovat, uvést do provozu i udržo-
vat. To může být důležité pro výrobce strojů a zařízení pro zkrácení 
dob uvedení výrobků na trh, jejich testování a uvedení do provozu. 

K dispozici je také port USB a paměťová karta Secure Digital 
(SD). PAC má výstup napájecího napětí 24 V DC k napájení dalších 
automatizačních komponent instalovaných přímo na stroji. Montáž-
ní patky lze otáčet ve svislém nebo vodorovném směru, což zvyšuje 
flexibilitu montáže. 

PAC se programuje v prostředí Rockwell Software Studio 5000.
Rockwell Automation s. r. o., tel.: +420 221 500 111, 
e-mail: raczecontact@ra.rockwell.com, www.rockwellautomation.com 


