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B&R 7-206
www.br-automation.com

Společnost B&R na veletrhu představí 
množství novinek, z nichž v této krátké po-
zvánce uvede tři. První novinka, mapp Tech-
nology, je její nový nástroj, který usnadňuje 
vývoj modulárních programů použitím funkč-
ních bloků. Tím zbavuje vývojáře nutnosti 
programovat základní funkce a umožňuje jim 
soustředit se na jejich hlavní úkol: implemen-
taci vlastního algoritmu řízení stroje. Zkracu-
je dobu vývoje softwaru nových strojů o prů-

měrně 67 %. Nástroj také přispívá k větší pře-
hlednosti programu a tím usnadňuje údržbu.

Druhá novinka, ACOPOS P3 (obr. 1), je až 
tříosý servozesilovač, který umožňuje ušetřit 
až 69 % místa v rozváděči. Navzdory svým 
malým rozměrům vyniká velkým výkonem. 
Vzorkovací perioda regulátoru polohy 50 μs 
z něj činí nejrychlejší servozesilovač s inte-
grovanými bezpečnostními funkcemi na trhu.

Třetí z mnoha novinek je Automation PC 
2100 – plně vybavené průmyslové PC v mi-
mořádně kompaktním provedení. Automation 
PC 2100 je postaveno na platformě Intel Bay 
Trail s jedno-, dvou- nebo čtyřjádrovým pro-
cesorem. Má dvě rozhraní pro Gb Ethernet, 
po jednom USB 2.0 a USB 3. 0. Na vyžádá-
ní může být vybaveno rozhraním pro průmy-
slové sběrnice, např. Powerlink nebo CAN.

Další informace jsou v samostatném člán-
ku na str. 10.

Danfoss Drives 3-220
www.danfoss.cz/vlt

Společnost Danfoss Drives představí kro-
mě řady měničů frekvence VLT® Automati-
onDrive, které dokážou řídit všechny zná-

mé typy motorů, i další výrobky, jako jsou  
VLT® Integrated Servo Drive s rozhraním 
EtherCAT, bezpečnostní moduly VLT® Safety 
Option MCB 152 a nová řešení pro Profisa-
fe, nový konfigurátor usnadňující objednávání 
kompletních skříní a mnoho dalších produktů 
z oblasti pohonářské techniky.

EPSG 2-410
www.ethernet-powerlink.org

Ethernet Powerlink Standardization Group 
(EPSG) ve svém stánku vystaví nové přístro-
je s rozhraními pro Powerlink a openSafety 
od společnosti LTi, Fraba Posital, Crevis, Elo-
bau, Siko, B & R a Advantech. „V minulém 
roce jsme zaznamenali nárůst členů o více než 
15 %,“ říká ředitel EPSG Stefan Schönegger. To 
se nyní projevuje i na množství nových výrobků.

Další významnou součástí prezentace 
EPSG na veletrhu je otevřený bezpečnost-
ní protokol openSafety. Nedávno zveřejně-
ná distribuce openSafety ve verzi 1.4, kte-

rá obsahuje několik vylepšení, bude poprvé 
představena odborné veřejnosti. Přímo ve 
stánku EPSG bude k vidění, jak snadno lze 
openSafety implementovat do různých za-
řízení a přístrojů, ale i celých systémů pro 
automatizaci.

Microsys 6-125
www.promotic.eu

Společnost Microsys představí PROMO-
TIC – komplexní vývojářský nástroj umožňu-
jící tvorbu aplikací pro vizualizaci, monitoro-
vání a řízení technologických procesů v širo-

kém spektru průmyslových odvětví (na trhu 
již od roku 1991). Promotic má mimo běžné 
funkce softwaru SCADA také integrovaný 
webový server, který umožňuje automaticky 
zpřístupnit obrazy všem zařízením s webo-
vým prohlížečem (včetně mobilních), a to 
nezávisle na operačním systému (Android, 
iOS, Linux atd.).

Významnou vlastností systému Promotic 
zůstává možnost provozovat systém jako free-
ware, tedy zcela bezplatně, při zachování vy-
soké míry funkčnosti.

Veškeré informace o systému Promotic 
včetně kompletní dokumentace a instalační-
ho balíčku zdarma ke stažení jsou dostupné 
na www.promotic.eu.

Co uvidíte na veletrhu SPS IPC Drives 2014

Ve dnech 25. až 27. listopadu 2014 se bude v Norimberku (Německo) konat veletrh tech-
niky pro automatizaci strojů a zařízení SPS IPC Drives (www.mesago.de/en/SPS/). Jde 
o největší veletrh specializovaný na automatizační techniku v Evropě a vystavovatelé jej 
využívají pro prezentování mnoha novinek. Některé z nich jsou zde krátce představeny; 
další pozvánky lze nalézt na www.automa.cz. Vystavovatelé srdečně zvou všechny zá-
jemce k návštěvě jejich stánků na veletrhu.

Obr. 1. B&R představí  tříosý servozesilovač 
ACOPOS P3

Obr. 2. Sortiment společnosti Danfoss

Obr. 3. EPSG představí mnoho nových výrob-
ků s rozhraním Powerlink

Obr. 4. Příklad obrazovky vytvořené v systé-
mu PROMOTIC
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OMRON Electronics 9-350
www.ia.omron.com

Prezentace společnosti OMRON bude vě-
nována zejména platformě Sysmac, určené 
pro řízení strojů a linek. Představeny budou 
nejdůležitější komponenty této jedinečné in-
tegrované platformy, zahrnující nové operá-
torské panely řady NA, systém vzdálených 
vstupů/výstupů NX-IO s podporou časové 
značky signálů a výkonný kamerový systém 
FH podporující připojení až osmi kamer. Klí-
čová komponenta, vlastní řídicí systém NJ, 

bude prezentována v podobě systému pro ří-
zení pohybu s potlačením vibrací v pohybo-
vém mechanismu a dále v podobě řídicího 
systému delta-robotu ve standardním prove-
dení a v provedení v krytí IP67, jež je urče-
no zejména do potravinářského průmyslu.

Pro úlohy zajištění funkční bezpečnos-
ti strojů budou prezentovány nové reléové 
jednotky G9SR/SE, dále modulární bezpeč-
nostní systém NX-Safety, umožňující vytvá-
řet integrované řešení jako součást platformy 
Sysmac, a nově také samostatné bezpečnostní 
aplikace bez nutnosti nadřazeného softwaru.

V rámci široké nabídky snímačů a kom-
ponent konceptu 361° bude předveden nový 
snímač pro detekování transparentních objek-
tů E3S-DB (obr. 5), široká nabídka vlákno-
vých, fotoeletrických a indukčních snímačů, 
napájecích zdrojů S8VK a regulátorů teploty.

ORBIT MERRET 7A-625
www.merret.eu

Společnost Orbit Merret, tradiční český 
výrobce měřicích přístrojů a převodníků pro 
průmysl, v roce 2013 rozšířila svůj sorti-
ment o měřicí PLC s označením OMC 8000 
(obr. 6). Řídicí modul nabízí univerzální mě-

řicí vstupy, rozhraní RS-485 a ethernetovou 
komunikaci, digitální vstupy a výstupy a ana-
logový výstup. Řada rozšiřujících modulů 
OMC 8000 v současné době zahrnuje základ-
ní měřicí moduly, moduly digitálních vstupů 
a moduly analogových a logických výstupů. 
Dále bude rozšířena o moduly s přesným mě-
řením a datové komunikační moduly.

V závěru letošního roku je plánováno uve-
dení nové generace základního modulu, kte-
rá uživatelům nabídne více funkcí i lepší po-
hodlí při ladění aplikací. Mezi nově přidané 
funkce patří webový server, který umožňu-
je monitorovat i ovládat aplikaci na dálku. 
Ukládání dat bude možné kromě karty micro 
SD i do interní paměti flash. K datům bude 
možné přistupovat i prostřednictvím serveru 
FTP. Komunikační možnosti budou rozší-
řeny o protokol Modbus TCP/IP. Paměťové 
prostory pro aplikaci a data jsou navýšeny na  
2 a 1 MB. Z hlediska ladění aplikace tato 
nová generace poskytuje možnost nahrávat 
změny aplikace za běhu a pro sledování hod-
not je k dispozici logický analyzátor.

Pepperl+Fuchs 7A-330
www.pepperl-fuchs.cz

Pojem Industrie 4.0 způsobil v odvětví 
automatizace rozruch. Po vynálezu parního 
stroje, montážní linky a počítače je zavedení 
webových služeb považováno za „další vel-
kou událost“. Nosnou myšlenkou projektu In-
dustrie 4.0 je propojení strojů i přes hranice 
daného výrobního závodu.

Malý adaptér SmartBridge (obr. 7), kte-
rý může být jednoho dne integrován spolu se 
senzory a převodníkem ve snímači, umožňu-
je připojení k chytrému telefonu nebo tabletu 
bez narušování komunikace mezi snímačem 
a řídicím systémem. Toto propojení je mož-
né používat k výměně informací souvisejících 
s uváděním do provozu, k výměně diagnostic-
kých informací nebo při detekování poruch.

K propojení mezi snímačem a mobilním 
zařízení je využíván Bluetooth. Zabezpečení 
komunikace vychází z bezpečnostních me-
chanismů této sítě a z jejího lokálně ome-
zeného dosahu. Ani zavirovaný tablet ne-
musí způsobit škodu, protože komunikace 
mezi tabletem a snímačem je od komunika-
ce mezi snímačem a řídicím systémem zce-
la oddělena.

Sercos 2-440
www.sercos.org

Sdružení Sercos International představí 
nové produkty s rozhraním Sercos včetně 
řešení bezpečnostních úloh založených na 
CIP Safety. Hlavním lákadlem stánku bude 

ukázkový gravírovací stroj od firmy Bosch 
Rexroth (obr. 8). Základem řízení tohoto stro-
je je systém CNC IndraMotion MTX. Sercos 
zaručí komunikaci mezi komponentami stro-
je v reálném čase. Budou to např. pohony 
IndraDrive, I/O moduly i bezpečnostní sys-
tém SafeLogic Compact. Zvláštní pozornost 
si zaslouží energeticky úsporné hydraulic-
ké pohony s čerpadly s proměnnými otáčka-
mi a přesné lineární pohony s integrovanými 
snímači polohy.

Návštěvníci si budou moci ze stánku 
Sercos odnést pouzdro na vizitky s vyrytým 

Obr. 5. Snímač pro detekování transparent-
ních objektů E3S-DB (OMRON Electronics)

Obr.  6.  Měřicí  programovatelný  automat 
OMC 8000 (Orbit Merret)

Obr.  7.  Komunikační  modul  SmartBridge 
umožňuje propojit  snímač  s  tabletem a  číst 
diagnostické informace (Pepperl+Fuchs)

Obr.  8.  Gravírovací  stroj  od  firmy  Bosch 
Rexroth  bude  umístěn  ve  stánku  sdružení 
Sercos
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motivem. Postup gravírování je vizualizován 
s využitím 3D simulace na tabletu připojeném 
ke stroji prostřednictvím WiFi. Aplikace v ta-
bletu využívá rozhraní OPC UA.

Celkem bude ve stánku vystavovat více 
než dvacet výrobců téměř osmdesát produk-
tů. Budou se zde konat také přednášky a dis-
kuse, např. na téma Industrie 4.0 – výroba 
založená na informacích. Program prezenta-
cí je k dispozici na webové stránce sdružení 
Sercos od začátku listopadu.

Siemens 11
www.siemens.com/sps-fair

Siemens bude na veletrhu vystavovat na 
novém místě: zabere celou halu 11 (Fran-
kenhalle). Motto jeho expozice bude Making 
Things Right. Návštěvníci se v hale 11 sezná-
mí s celou nabídkou společnosti Siemens: au-
tomatizační a pohonnou technikou, průmyslo-
vým softwarem i službami. Bližší informace 
jsou v samostatném článku na str. 11.

Obr. 9. Měniče frekvence VACON® 100 

Vacon 1-420
www.vacon.cz

Finská společnost Vacon již tradičně po-
skytne návštěvníkům veletrhu komplexní 
pohled na širokou nabídku flexibilních, in-
teligentních a snadno použitelných měničů 
frek vence. V tomto roce soustředí pozornost 
především na svou produktovou řadou Va-
con 100 (obr. 9). S touto řadou přináší Va-
con na trh inovace, které nejen umožňují 
přímou úsporu energie, ale také zdokonalu-
jí stroje a zařízení, ve kterých jsou použity. 
Díky lepšímu řízení celého systému zvyšují 
kvalitu a spolehlivost. Řízením otáček čerpa-
del zlepšují energetickou účinnost provozu  
o 30 až 70 %. Účinnost je možné dále zvýšit 
použitím synchronních motorů s permanent-
ními magnety. Návratnost investice do tako-
véhoto efektivního řešení lze očekávat již 
v prvním roce. „Metoda měření vyvinutá spe-
ciálně společností Vacon nastaví automaticky 

měnič frekvence podle fyzikálních parametrů 
motoru tak, aby byl uživatel plně nezávislý na 
výběru výrobce motoru,“ říká Martin Kopka, 
obchodní ředitel Vacon Německo. Pracovníci 
českého zastoupení budou ve stánku návštěv-
níkům k dispozici 25. listopadu. 

(ed)

Veletrh it-sa zaměřený na kybernetickou 
bezpečnost se uskutečnil ve dnech 7. až 9. říj-
na 2014 v Norimberku. Celkem 384 společ-
ností z 21 zemí představilo prostředky pro za-
bezpečení dat jak ve spotřební sféře a státní 
správě, tak také v průmyslových podnicích. 
Vedle antivirových programů, firewallů a šif-
rovacích systémů různého druhu byly na vý-
stavišti k vidění různé formy monitorování 
a analýz datových sítí, prostředky preven-
ce ztráty dat, zabezpečené skříně pro datová 
úložiště, systémy přístupu k datům, archivač-
ní prostředky, nástroje pro zabezpečení dat 
v cloudu apod. Veletrh si prohlédlo přibližně 
7 400 odborných návštěvníků.

Při zahájení veletrhu it-sa řekl jeho ře-
ditel Frank Venjakob z NürnbergMesse: 
„Bezpečnost IT je páteří digitálně propo-
jené ekonomiky. Politici musí přijmout ten-
to problém jako klíčový směr svých akti-
vit.“. Narůstající počet kybernetických úto-
ků a hrozeb zaznamenává Federální úřad pro 
informační bezpečnost v Německu a jeho 
ředitel Michael Hange k tomu uvedl: „Úto-
ky míří na státní správu, průmyslové pod-
niky i soukromé osoby. Je třeba vyvinout 
bezpečnostní prostředky vhodné pro kaž-
dodenní použití.“.

Česká republika letos patřila mezi nej-
silněji zastoupené země mezi zahraničními 
vystavovateli. Organizátor veletrhu uspořá-

It-sa 2014: silné zastoupení vystavovatelů z ČR

dal pro novináře průřezovou prohlídku, kte-
rá vedla do šesti stánků. Prvním z nich byl 
společný stánek českých firem, který zastře-
šila agentura CzechTrade. Byl zde noviná-
řům představen Network Security Monitoring 
Cluster, což je odvětvové uskupení zaměře-
né na bezpečnost počítačových sítí a bezpeč-
nost informační a komunikační techniky. Ve 
společném stánku měly svůj výstavní pro-
stor firmy: Cryptelo, Geosense, Meta IT, tcp 
cloud, Top Testing a TrustPort. Do novinář-
ské prohlídky byl zařazen Frauhoferův insti-
tut SIT, který uvedl speciální systém přístupu 

k datům s použitím chytré přístupo-
vé karty. Poté se novináři vydali do 
stánku společnosti Invea-Tech z ČR, 
která představila systém monitoro-
vání a analýzu datových sítí Flow-
Mon. Další zastávkou byla společ-
nost Rittal, kde si novináři prohlédli 
robustní zabezpečená datová centra 
RiMatrix S.

Samostatné stánky měly na ve-
letrhu it-sa 2014 další české fir-
my: Anect, FerretApps, Novicom, 
Safetica Technologies, Elcomsoft 
a OKsystem a také Ústav bezpeč-
nostních technologií a inženýrství 
Fakulty dopravní ČVUT v Praze.

Doprovodná konference Con-
gres@it-sa začala den před vlast-

ním veletrhem, 6. října, a její program byl 
rozsáhlejší než kdy jindy. Proběhla v šesti 
sekcích a přednášet přijely dvě stovky odbor-
níků. Asi pětistovka posluchačů si vyslechla 
přednášky zástupců různých asociací a spo-
lečností na téma útoky na aplikace a termi-
nály, informační bezpečnost v průmyslu, bez-
pečnost v cloudu a informační bezpečnost pro 
malé a střední podniky. 

Další ročník veletrhu it-sa se uskuteční  
6. a 8. října 2015 na výstavišti v Norimberku.

(ev)

Obr. 1. Při zahájení veletrhu it-sa hovořili o potřebě lepšího 
zabezpečení dat Frank Venjakob z NürnbergMesse (vlevo) 
i  ředitel  Federálního  úřadu  pro  informační  bezpečnost 
v Německu Michael Hange (vpravo) (foto: NürnbergMesse)


