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 Aplikace easyParameter App umožňuje 
ovládat stroje chytrým telefonem

Společnost Eaton Elektrotechnika přichází s novou aplikací easy-
Parameter App, určenou pro komunikaci s řídicími relé easy800. Jejím 
prostřednictvím lze vytvářet individuální uživatelská ovládací rozhraní 
s různými úrovněmi uživatelských práv a stanovit, které parametry (da-

tum, čas, aktuální hodno-
ty a parametry funkčního 
bloku, týdenní či roční spí-
nací hodiny, stav bitu) bu-
dou ke čtení a které k zápi-
su. Stavy vstupů a výstupů 
jsou k dispozici vždy pou-
ze ke čtení. Konstruktéři 
mohou vytvořit až 25 růz-
ných operátorských strá-
nek, z nichž každá obsa-
huje až 250 prvků. Pro za-

bránění neautorizovanému přístupu k řídicímu relé je možné aplikaci 
zabezpečit osmimístným číselným kódem.

Aplikace je navržena pro chytré telefony a tablety s OS Android 
(verze 2.2 a vyšší) vybavené rozhraním pro Bluetooth. Relé easy800 
musí být vybaveno adaptérem EASY800-BLT-ADP; dosah komuni-
kace je až 10 m.

Aplikace je dostupná bezplatně na play.google.com pod klíčovým 
slovem „easy800“. Zároveň je nutné stáhnout excelový soubor (ea-
syParameter_Configuration_Vxx.xlsm), který je k dispozici na adre-
se www.eaton/eu/easy. Prostřednictvím tohoto souboru lze následně 
vytvořit ovládací uživatelské rozhraní.
Eaton Elektrotechnika s. r. o., tel.: +421 248 204 311, 
e-mail: LubosRevilak@eaton.com, www.eatonelektrotechnika.cz

 Moduly s protokolem HART 
pro systém X20 I/O

Úspěšná řada decentralizovaných komunikačních modulů X20 je 
rozšířena o dva dvoukanálové analogové moduly, jeden typu AI a jeden 
typu AO, umožňující přenášet údaje přímo mezi snímači nebo akčními 
členy s rozhraním HART a řídicí jednotkou při použití protokolu Ether-

net Powerlink v reálném 
čase. Řídicí jednotka může 
dále posílat údaje z přístrojů 
po provozní sběrnici k vy-
hodnocení do pracovních 
stanic údržby, které obsa-
hují software s funkcí FDT 
Container, např. B&R Au-
tomation Studio, PACTware 
nebo FieldCare.

V opačném směru lze 
přístroje s rozhraním HART 
naopak parametrizovat. 
K tomu je určen ovladač 

TCP/IP Communication DTM od B&R, který mapuje stromovou struk-
turu hardwaru řídicí sítě, včetně provozních přístrojů. Server DTM v ří-
dicí jednotce poté pracuje jako brána umožňující zapisovat i číst veškeré 
informace určující stav přístrojů s rozhraním HART v síti.

K co nejlepšímu využití širokopásmové sběrnice Ethernet Power-
link má každý jednotlivý kanál vlastní modem HART, takže poměr-
ně pomalé kanály HART nejsou dále zpomalovány dosud obvyklým 
multiplexováním. Moduly HART řady X20 umožňují použít cyklic-
ký režim i zapojení v režimu multidrop s až pěti přístroji s rozhraním 
HART v jedné společné proudové smyčce.
B+R automatizace, spol. s r. o., tel.: 541 420 311,
e-mail: office.cz@br-automation.com, www.br-automation.com

 Ruční snímače čárového kódu 
Cognex Dataman 8050

Společnost Cognex uvádí na trh řadu průmyslových snímačů čá-
rového kódu DataMan® 8050. Při dostupné ceně se tyto přístroje vy-
značují značnou rychlostí a přesností snímání. Přínosem patentova-
ného algoritmu čtení 1DMax a technologie Hotbars™ je velká rych-
lost čtení i poškozených nebo nízkokontrastních čárových kódů, ať již 

jsou vyznačeny na štítcích nebo 
jsou nanášeny barvou či lase-
rem přímo na výrobek. Díky 
špičkovým algoritmům pro 
2D kódy dokáže snímač 8050 
rychle dekódovat nejrůznější 
typy kódů, včetně DataMatrix, 
QR, PDF417 a Aztec. 

Patentované snímače Data-
Man 8050 a 8050X opatřené 
odolným krytem jsou ideální 
ke snímání ve výrobním pro-
středí např. v automobilovém 
průmyslu, spotřební elektroni-
ce, letectví a balicí technice. 

Modulární provedení dovoluje snímače řady DataMan 8050 přizpů-
sobovat měnícím se komunikačním potřebám zákazníka. Snímače 
mohou být vybaveny kabelovými i bezdrátovými komunikačními 
moduly pro standardní průmyslovou komunikaci, včetně USB, USB 
Keyboard, RS-232 a bezdrátové komunikace Blue tooth se základo-
vou stanicí. Snímače jsou dodávány s průmyslovými kabely a dal-
ším příslušenstvím.
Cognex, kancelář pro Českou republiku a Slovenskou republiku, 
www.cognex.com/dataman8050-industrial-handheld-readers.aspx

 Oceněné manuální sklíčidlo ROTA-S flex
Flexibilní, nízké a mimořádně lehké – za toto unikátní spojení 

bylo ruční sklíčidlo ROTA-S flex od firmy SCHUNK oceněno v ka-
tegorii průmysl v renomované soutěži iF product design award 2014.

Svou promyšlenou konstrukcí, přitažlivým vzhledem a typickými 
konstrukčními prvky přesvědčuje mnohostranně použitelné sklíčidlo 

od předního výrob-
ce v oboru upína-
cí techniky a ucho-
povacích systémů, 
firmy Schunk, jak 
funkčně, tak i vi-
zuálně. Sklíčidlo 
je vhodné zejména 
pro uživatele, kteří 
chtějí opracovávat 
na frézovacích stro-
jích širokou škálu 
obrobků. 

Cena iF product 
design award patří 
již 60 let mezi ce-
losvětově uznávaná 
ocenění za vynika-

jící design. Ke kritériím hodnocení odborné poroty patří kvalita tvarů 
a zpracování, volba materiálu, stupeň inovace, šetrnost k životnímu 
prostředí, funkčnost, ergonomie, snadné použití, bezpečnost, hodnota 
a vnímání značky, jakož i aspekty univerzálního designu.
SCHUNK Intec s. r. o., tel.: +420 531 022 061, 
e-mail: info@cz.schunk.com, www.cz.schunk.com


