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Digitálně-analogový.převodník.DA2ETH.
má.dva.analogové.výstupy,.které.lze.ovládat.
po.síti.Ethernet..Provedení.převodníku.je.na.
obr. 1..Převodník.je.určen.pro.ovládání.pří-
strojů.a.zařízení.s.analogovým.vstupem,.jako.

jsou.regulátory,.svítidla,.ventily,.servomotory.
apod..Snadné.je.také.realizovat.přenos.analo-
gového.signálu.po.síti.Ethernet.

Výstupní signály

Každý.z.výstupů.může.být.uživatelsky.na-
staven.na.rozsah.0.až.10.V,.0.až.5.V,.±10.V,.
±5.V,.4.až.20.mA,.0.až.20.mA,.0.až.24.mA..
Každý. výstupní. rozsah. je. pak. rozdělen. na.
10. 000. dílků.. Oba. výstupy. jsou. navzájem.
i.od.ostatních.částí.galvanicky.odděleny..To.

Dvoukanálový D/A převodník s rozhraním 
Ethernet

vylučuje.existenci.zemních.smyček.a.usnad-
ňuje.zapojení..

Převodník.DA2ETH.řeší.i.nestandardní.sta-
vy,.jako.je.např..ztráta.komunikace..Lze.nasta-
vit.výchozí.hodnotu,.která.se.na.výstupu.obje-
ví.po.zapnutí,.dokud.nepřijde.první.instrukce..
Také.je.možné.nastavit.čas.platnosti.výstupu:.
jestliže.do.nastaveného.času.nepřijde.nějaká.in-
strukce,.převodník.přejde.do.výchozí.hodnoty.

Komunikační protokoly

Ovládání.je.umožněno.několika.protoko-
ly..Nejpoužívanější.je.protokol.Modbus.TCP,.
je.ale.možné.použít.i.SNMP,.oblíbený.HTPP.
GET.či.firemní.protokol.výrobce.s.názvem.
Spinel..Pro.vyzkoušení.funkce.nebo.jednodu-
ché.úlohy.je.možné.výstupní.hodnotu.ovlá-
dat.i.prostřednictvím.interní.webové.stránky.
převodníku.DA2ETH.

Zajímavé příklady použití

Na. obr.  2. je. znázorněno. automatické.
čtení. dat. ze. vzdáleného. zařízení. prostřed-
nictvím.protokolu.Modbus.TCP..Převodník.
DA2ETH.automaticky.čte.a.nastavuje.na.své.
výstupy.hodnotu.ze.zadaného.registru.vzdá-
leného.zařízení..Na.obr. 3.je.přenos.analogo-
vé.hodnoty.na.větší.vzdálenost.prostřednic-
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Obr. 2. Automatické čtení dat ze vzdáleného zařízení prostřednictvím protokolu Modbus TCP
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tvím.počítačové.sítě.Ethernet.ve.spolupráci.
s.modulem.AD4ETH..Na.obr. 4.je.ukázáno.
automatické.čtení.dat.ze.vzdáleného.serve-
ru.s.použitím.XML..Vzdálený.server.připra-
vuje.data.ve.formátu.XML.a.DA2ETH.si.je.
periodicky.čte.a.nastavuje.na. své.výstupy..
A. na. obr.  5. je. znázorněn. zápis. dat. na. vý-
stupy.pomocí.HTTP.GET..Vzdálený.server.

volá.skript.v.DA2ETH.a.v.parametrech.mu.
předá.výstupní.hodnoty..

Závěr

Převodník.DA2ETH.může.díky.připojení.
k.Ethernetu.plnit.mnoho.úloh,.počínaje.jedno-
duchým.nastavením.výstupní.hodnoty.a.konče.

důmyslými.funkcemi.s.využitím.internetu..Pře-
vodník.má.široký.rozsah.napájení.8.až.30.V.a.je.
dodáván.v.robustní.kovové.krabici.s.možnos-
tí.uchycení.na.lištu.DIN..Modul.DA2ETH.je.
možné.zapůjčit. k.vyzkoušení. a. technici. spo-
lečnosti.Papouch,.s..r..o..(viz.inzerát.na.před-
cházející.straně),.jsou.připraveni.pomoci.s.jeho.
aplikací.. (Papouch s. r. o.)

Moderní.bezpečnostní.systémy.už.nepou-
žívají.mechanické.aktuátory.ve.tvaru.vidlič-
ky,.které.jsou.kódovány.svým.tvarem,.ale.ak-
tuátory.obsahující.unikátně.kódované.trans-
pondéry. (RFID).. Znamená. to,. že. existuje.
vždy.jen.jeden.jediný.aktuátor.s.určitým.kó-
dem..Přenos.dat.z.aktuátoru.do.bezpečnost-
ního.systému.je.bezkontaktní,.takže.ochran-
ný.kryt.není.nutné.přesně.seřizovat..Při.při-
blížení.aktuátoru.do.pracovního.dosahu.čtecí.
hlavy.je.načten.jeho.kód.a.porovnán.s.kódem.
v.paměti.systému.naučeným.během.instalace..
Jsou-li.oba.kódy.shodné,.aktivují.se.bezpeč-
nostní.výstupy..Tím.je.zajištěna.velká.odol-
nost.proti.neoprávněné.manipulaci.

Počet.možných.kódových.kombinací.vel-
mi.výrazně.přesahuje.jeden.tisíc,.což.je.hra-
nice,.za.kterou.se.podle.ISO.14119:2013.už.
mluví.o.blokovacích.prvcích.s.vysokou.úrov-
ní.kódování..A.právě.díky.tomu.je. jediným.
opatřením.k.zabránění.neoprávněné.manipu-
laci,.které.je.podle.nové.normy.nutné,.připev-
nění.aktuátoru.způsobem.znemožňujícím.de-
montáž.běžným.nářadím.(přivaření,.přilepe-
ní,.přinýtování,.uchycení.speciálními.šrouby)..
Dosud.to.bylo.dostačující.pro.všechny.typy.
blokovacích.prvků,.např..i.pro.elektromecha-
nické.bezpečnostní.spínače.a.zámky.s.aktuá-
torem.ve.tvaru.vidličky.nebo.pro.magnetic-
ké.spínače..Tyto.prvky.jsou.však.v.nové.nor-
mě.zmíněny.jako.blokovací.zařízení.s.nízkou.
úrovní.kódování,.u.kterých.je.nově.nutné.pro-
vést.alespoň.jedno.ze.čtyř.dodatečných.opat-
ření..Zjednodušeně.řečeno,.tyto.prvky.bude.
třeba.montovat.mimo.dosah,.skrytě.nebo.je.
jinak. mechanicky. zabezpečit,. aby. zejména.

Bezpečnostní systémy EUCHNER pro ochranné 
kryty a dveře

při.otevřeném.ochranném.krytu.nebylo.mož-
né.vložit.náhradní.aktuátor..To.lze.poměrně.
snadno. udělat. např.. na. velkých. obráběcích.
strojích,.velmi.složité.to.ale.bude.např..u.dve-

ří.v.ochranných.oploceních.a.u.malých.krytů.
a.pracovišť..Náklady.na.tato.dodatečná.kon-
strukční.opatření.často.vzrostou.tak,.že.pře-
výší.cenový.rozdíl.mezi.bezpečnostními.prv-
ky.staré.a.nové.generace.

Firma.Euchner.nabízí.bezpečnostní.systé-
my.jak.bez.jištění.ochranného.krytu.(spína-
če),.tak.i.s.jištěním.(zámky)..Typové.řady.ne-
sou.označení.CES,.ESL,.CET,.MGB.a.CKS..
O.systémech.se.hovoří.proto,.že.jde.o.certi-
fikovaný.celek.zahrnující.v.jednom.pouzdře.
vstupní.prvky.(čtecí.hlava),.elektroniku.reali-
zující.logické.funkce.(bezpečnostní.vyhodno-

covací.obvody).i.výstupní.prvky.(polovodičo-
vé.výstupy.OSSD.s.detekcí.zkratů.na.výstupu.
pomocí.vlastních.testovacích.pulzů)..Velkou.
výhodou. jsou. diagnostické. LED,. podle. je-
jichž.barvy.a.počtu.bliknutí.je.možné.přesně.
diagnostikovat.závadu.a. její.možné.příčiny..
Všechny. systémy. dosahují. úrovně. bezpeč-
nosti.PL.e.podle.EN.ISO.13849-1.i.při.pou-
žití.jediného.prvku.na.krytu.

Systémy. s. výstupními. obvody. typu.AR.
jsou.určeny.pro.řazení.prvků.do.série.pomo-
cí.konektorů.ve.tvaru.písmene.Y.již.v.místě.
instalace.a.následné.vyhodnocení.celého.ře-
tězce.za.použití.jednoho.bezpečnostního.relé.
nebo.vstupu.na.bezpečnostním.PLC,.a.to.bez.

snížení.úrovně.vlastností.(PL).celého.řetězce..
V.případě.potřeby.však.mohou.být.provozo-
vány.i.samostatně.

Systémy. s. výstupními. obvody. typu.AP.
jsou. určeny. jen. k. samostatnému. provozu,.
tedy.každý.prvek.se.zapojuje.na.vstupy.nad-
řazeného.bezpečnostního.relé.nebo.systému.
samostatně..Dostupné.jsou.i.typy.pro.přímé.
a.jednoduché.připojení.k.decentralizovaným.
modulům. vstupů. a. výstupů,. jako. je. např..
ET200pro.od.firmy.Siemens..Proto.jsou.vy-
baveny.konektorem.M12.se.stejným.zapoje-
ním,.jako.mají.tyto.moduly.

Německá firma EUCHNER patří k předním světovým výrobcům komponent určených 
k zajištění bezpečnosti osob pracujících na strojních zařízeních. Jako jedna z prvních 
před několika lety představila bezpečnostní systémy s vysokou úrovní kódování, pracují-
cí na principu unikátně kódovaných transpondérů RFID integrovaných v aktuátoru zám-
ku. Systémy s vysokou úrovní kódování poskytují velmi dobrou úroveň ochrany proti ne-
oprávněné manipulaci, a proto mají výhodné postavení v normě ISO 14119:2013 (Safety 
of machinery – Interlocking devices associated with guards – Principles for design and 
selection; v češtině vydána jako ČSN EN ISO 14119:2013 Bezpečnost strojních zařízení 
– Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty – Zásady pro konstrukci a volbu), kte-
rá již za několik měsíců nahradí současnou EN 1088.

Obr. 1. Bezpečnostní spínače Euchner CES-C04


