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nové produkty

 VirtualBench – NI mění tradiční pojetí 
laboratorní přístrojové techniky

Společnost. National. Instruments. (NI). představila.VirtualBench,.
univerzální.přístroj,.který.v.sobě.spojuje.osciloskop.pro.smíšené.sig-
nály,.generátor.funkcí,.digitální.multimetr,.programovatelný.zdroj.stej-

nosměrného. napětí. a. jed-
notku. digitálních. vstupů.
a. výstupů.. Uživatelé. mo-
hou.s.tímto.přístrojem.pra-
covat.prostřednictvím.apli-
kačního. softwaru. pro. PC.
či.iPad..Zařízení.je.cenově.
dostupným.řešením.nejběž-
nějších.měřicích.úloh.a.ote-

vírá.technikům.nové.možnosti.v.oblasti.laboratorní.přístrojové.techni-
ky:.tam,.kde.dříve.bylo.nutné.použít.několik.zařízení,.nyní.stačí.jediné.

Protože.VirtualBench. využívá. běžně. dostupné. počítačové. plat-
formy,.mohou.uživatelé.použít.nejnovější. techniku,. jako. jsou.mul-
tidotykové.displeje,.procesory.s.několika.jádry,.bezdrátové.připoje-
ní.a.intuitivní.ovládací.rozhraní,.které.přispívá.k.efektivnímu.hledání.
chyb.a.validaci.při.navrhování.obvodů..Rozhodující.výhody.nového.
zařízení.jsou:
–. zařízení.na.pracovním.stanovišti.či.laboratorním.stole.fyzicky.za-

bírá.minimální.prostor,
–. konfiguraci.přístrojů.zjednodušuje.konzistentní.a.uživatelsky.pří-

větivé.rozhraní,
–. práci.se.zařízením.usnadňují.spojení.pohledu.na.několik.přístrojů.

do.jedné.obrazovky,.vizualizace.na.velkém.displeji.a.snadno.pří-
stupné.funkce.pro.ukládání.naměřených.hodnot.a.aktuálního.zob-
razení.(screenshots),.

–. velmi.jednoduchá.je.integrace.se.softwarem.LabVIEW.
National Instruments (Czech Republic), s. r. o., tel.: +420 
224 235 774, e-mail: ni.czech@ni.com, www.ni.com/virtualbench

 Přístup k systémům SCADA z mobilních 
zařízení

Společnost.Siemens.v.nejnovější.verzi.V7.3.svého.softwaru.Simatic.
WinCC. rozšířila. jeho. funkční. schopnosti. a. přidala. volitelnou. nad-
stavbu.Simatic.WinCC/WebUX.V7.3.pro.přístup.k.úlohám.SCADA.
z.mobilních.zařízení.

Nadstavba. Simatic.Win-
CC/WebUX.V7.3.jde.nad.rá-
mec.současných.běžných.dis-
pečerských. systémů,. jejichž.
funkce. rozšiřuje. o. možnost.
variabilního. přístupu. k. pro-
vozním. údajům. prostřed-
nictvím.internetu.a.z.mobil-
ních. zařízení.. Lze. ji. využít.
ve.všech.odvětvích.průmys-
lu. a. je. přínosná. pro. široké.
spektrum.uživatelů..Potřebné.

webové.stránky.se.konfigurují.v.prostředí.WinCC.Desig.ner,.k.jehož.
zvládnutí.není.nutné.žádné.zvláštní.školení..Uživatel.si.může.zvolit,.
které.informace.jsou.pro.něj.užitečné.a.v.jaké.podobě.mu.mají.být.
prezentovány,.a.to.nezávisle.na.tom,.zda.k.nim.přistupuje.z.tabletu,.
mobilního.telefonu.nebo.počítače..Nová.nadstavba.mimoto.umožňu-
je.obsluhovat.vzdálená.provozní.zařízení..Uživatel.pro.ně.může.na.
dálku. např.. určit. postup. spouštění,. zadat. žádané. hodnoty. řízených..
veličin.apod.

Nadstavba.Simatic.WinCC/WebUX.V7.3.není.závislá.na.výpočetní.
platformě.a.typu.webového.prohlížeče.a.nevyžaduje.instalaci.klient-
ského.programu..K.zabezpečení.komunikace.jsou.v.rámci.webových.
standardů. (HTML5,. SVG). zavedeny. mechanismy. HTTPS. a. SSL..
V.prostředí.WinCC.je.integrována.správa.uživatelů..
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, 
e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com, www.siemens.cz

 ACOPOSmotor udává standard 
v decentrálních pohonech

ACOPOSmotor™.od.B&R.slučuje.do.jednoho.zařízení.servomotor.
a.servoměnič..Dodáván.je.i.ve.variantě.s.integrovanými.bezpečnostními.
funkcemi..Díky.tomuto.decentrálnímu.pohonu.mají.konstruktéři.větší.
volnost.při.vývoji.strojů.a.navíc.mohou.ušetřit.cenné.místo.v.rozváděči.

K. síti. decentrálních. pohonů. na. stroji. je.Acoposmotor. připojen.
hybridním. kabelem,. který. do. jednotky. přivádí. napětí. meziobvodu.

z.centrálního.zdroje.a.komunikační.
síť.Powerlink..Existují.tři.velikos-
ti.jednotek.Acoposmotor.s.krouti-
cími.momenty.od.1,8.do.12.N·m..
Volitelně. je. možné. přidat. venti-
látor,.který.zvýší.výkon. jednotky.
o.až.100.%.

Kromě. bezpečnostních. funk-
cí.STO.(vypnutí.momentu).a.SS1.
(bezpečné.zastavení),.které.se.akti-
vují.digitálními.vstupy,.bude.Aco-
posmotor.k.dostání. i.s. integrova-
nými. bezpečnostními. funkcemi.

aktivovanými. po. síti. Powerlink. prostřednictvím. protokolu. open-
SAFETY™..Potom.bude.mít.uživatel.k.dispozici.funkce.STO,.SOS,.
SS1,.SS2,.SLS,.SMS,.SLI.a.SDI,.známé.z.pohonů.ACOPOSmulti™.

Jednotky.Acoposmotor.jsou.plně.kompatibilní.s.pohony.Acopos-
multi.a.lze.je.mezi.sebou.kombinovat..Konstruktéři.tedy.mohou.pro.
každý.stroj.nebo.variantu.stoje.vybrat.vhodný.pohon.bez.vynaložení.
vývojových.prací.navíc.
B+R automatizace, spol. s r. o., tel.: 541 420 311, 
e-mail: office.cz@br-automation.com, www.br-automation.com

 Modicon Quantum s integrovaným 
rozhraním pro optický kabel 

Modicon.Quantum. je.vyspělá. a.výkonná. řídicí. jednotka.určená.
pro.řízení.výroby.procesního.charakteru..Důsledně.je.u.ní.uplatňová-
na.a.rozvíjena.komunikace.na.bázi.průmyslového.Ethernetu..Již.dnes.

je.vybavena. integrovanými.ethernetový-
mi.přepínači. (switch). s.možností.vytvá-
řet.redundantní.kruhové.sítě.s.podporou.
protokolu.RSTP..

Pro. rozsáhlejší. distribuované. řídi-
cí. systémy. je. určena. nová. jednotka. –.
140NRP31200..Obsahuje.čtyři.porty:.dva.
metalické.RJ45.100BaseTX.a.dva.optické.
LC.100BaseFX.(multimode/singlemode)..
Moduly.NRP.naleznou.uplatnění.přede-
vším.při.optickém.propojení.řídicích.jed-
notek. Modicon. Quantum. se. vzdálený-
mi.(až.15.km).vstupně-výstupními.systé-
my.(DIO,.RIO).–. typicky.Modicon.x80.
(BMXNRP),. bez. použití. externích. síťo-
vých.prvků..Použití.modulů.NRP.je.vy-
nikající.volba.jak.z.pohledu.spolehlivos-
ti,.tak.z.pohledu.diagnostiky..Tato.varian-
ta.modulu. je.vhodná.rovněž.pro.použití.
v.prostředí.s.velkým.elektromagnetickým.
rušením,.např..v.blízkosti.měničů.frekven-

ce.nebo.rozvoden..Nabídka.zahrnuje.také.provedení.C.(coated.–.tzv..
lakované.desky).pro.nepříznivé.pracovní.podmínky.
Schneider Electric CZ, s. r. o., Zákaznické centrum, 
tel.: 382 766 333, www.schneider-electric.cz


