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nové produkty

 Nadstavba Simatic WinCC/SES  
pro recepturní a sekvenční úlohy

Známý systém SCADA Simatic WinCC je rozšířen o volitel-
ný doplněk WinCC/SES V7.3 (Sequence Execution System), urče-
ný k sekvenčnímu řízení operací realizovaných s použitím receptur 
a sekvenčních operací při výrobě. Doplněk WinCC/SES najde uplat-

nění zejména v těch 
provozech a závodech, 
v nichž jsou důležitými 
výrobními kroky ope-
race dávkování, míchá-
ní a dopravy materiálu, 
typicky např. v potra-
vinářském průmyslu. 
Variabilní systém sek-
venčního řízení umož-
ňuje operátorům ve vý-
robě jednoznačně určit 

potřebné výrobní operace a poté je volně spojovat do jednotlivých vý-
robních sekvencí při možnosti pružně kombinovat funkce automatic-
kého sekvenčního řízení a manuální zásahy.

Hodnoty parametrů i posloupnosti operací lze v prostředí 
WinCC/SES V7.3 kdykoliv on-line měnit podle okamžitých provoz-
ních požadavků. Snadno a rychle lze měnit i celé výrobní postupy, 
např. podle kolísavé kvality surovin nebo je-li k dosažení hladkého 
průchodu produktu výrobním zařízením třeba provést výrobní opera-
ce jinde nebo v jiném pořadí, než bylo původně naplánováno. Protože 
řídicí programy běží přímo v řídicí jednotce v automatizačním systé-
mu, a nikoliv v PC, je s doplňkem Simatic WinCC/SES V7.3 dosaho-
váno vysoké úrovně dostupnosti a krátkých dob odezvy.
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552,
e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com, www.siemens.cz

 Multifunkční bezpečnostní relé pro menší 
stroje

Multifunkční bezpečnostní relé PSR-MXF od společnosti Pho-
enix Contact monitorují až tři bezpečnostní funkce v jednom modu-
lu, a jsou proto vhodné zejména pro menší stroje. Pomocí těchto relé 

lze vytvořit bezpečnostní řídicí ob-
vody úrovně PL e nebo SILCL 3.

Nová řada výrobků zahrnu-
je čtyři různé funkční moduly, 
z nichž každý může obsahovat 
svorkovnici v jednom ze tří pro-
vedení. Relé je vybaveno dvěma 
nezávislými lokálními snímacími 
obvody, S1 a S2. Tak lze u jednoho 
stroje monitorovat různé ochranné 
prostory. To zjednodušuje archi-
tekturu bezpečnostního systému. 
Kromě toho je relé vybaveno sní-
macím obvodem vyšší úrovně S0, 
který lze použít např. pro signá-
ly z tlačítka nouzového zastavení. 
Tento obvod je nadřazen oběma lo-

kálním obvodům a stlačení tlačítka nouzového zastavení zapojeného 
v tomto okruhu zastaví celý stroj.

Relé umožňuje monitorovat všechny důležité snímače, např. me-
chanické koncové spínače, dveřní spínače, optické závory a magne-
tické spínače přiblížení. Zařízení není třeba konfigurovat a jeho údrž-
ba je obzvláště jednoduchá. Připojení vodičů zatlačením (push-in) 
umožňuje montáž bez použití nářadí, což zkracuje dobu potřebnou 
k uvedení do provozu.
PHOENIX CONTACT, s. r. o., tel.: 542 213 401, 
e-mail: obchod@phoenixcontact.com, www.phoenixcontact.cz

  Šifrovaný přenos údajů z malých zdrojů 
elektřiny

V moderních přenosových a distribučních sítích je jednou ze zá-
kladních povinností operátora zajistit stabilitu sítě. Aby mohl dispečink 
stabilitu sítě ovlivňovat, musí znát aktuální výkon jednotlivých zdrojů 
v síti. Teprve potom může podle potřeby jejich výkon regulovat. Jestli-
že však dostává nesprávné nebo zmanipulované údaje o výkonu zdrojů, 

je regulace více než problematická.
Pro zabránění úmyslné manipula-

ci s údaji o dodávaném výkonu poža-
duje operátor, aby komunikace mezi 
řídicí jednotkou zdroje a dispečin-
kem byla zašifrovaná. Údaje je nut-
né šifrovat přímo v řídicí jednotce. 
Společnost Wago proto uvádí na trh 
řešení, které odstraňuje nezabezpe-
čenou komunikaci mezi řídicí jednot-
kou a směrovačem (router) VPN: jed-
notku WAGO PFC200 Telecontroller 
s operačním systémem Linux, která 
umožňuje implementovat šifrovací 
metody SSL/SSH. Implementovány 
jsou i další funkce, např. Dual-LAN. 

PFC navíc umožňuje, kromě šifrování, také přenos dat nezávislý na 
protokolu. Je tak možné propojit rozvodny využívající např. protokoly 
IEC 60870/61850, Modbus TCP/RTU nebo Profibus.

Wago nabízí PFC200 operátorům přenosových soustav nebo pro-
vozovatelům virtuálních elektráren jako kompletní jednotku: v roz-
váděči je naistalována řídicí jednotka s operačním systémem Linux, 
vstupními a výstupními moduly, relé, zdrojem a svorkami na liště.
WAGO-Elektro spol. s r. o., tel.: 261 090 142, 
e-mail: automatizace@wago.com, www.wago.cz

 Všechny bezpečnostní funkce pohromadě – 
inovované světelné závěsy

Bezpečnost strojů a strojních zařízení zajišťují bezpečnostní sys-
témy, jejichž častou součástí jsou i bezpečnostní světelné závěsy. Sa-
motná instalace bezpečnostních světelných závěsů však zpravidla ne-
stačí a systém je třeba doplnit např. tlačítky nouzového zastavení nebo 

kontakty zámků bez-
pečnostních dveří. 
Bezpečnostní závo-
ry SF4C umožňují, 
aby oba prvky byly 
zapojeny přímo, bez 
nutnosti použít bez-
pečnostní PLC. Pří-
mo k bezpečnostní-
mu závěsu lze také 

připojit přídavné kontakty pro sledování výkonových relé.
Ještě donedávna bylo pro zastavení stroje se třemi světelnými zá-

věsy zapojenými v kaskádě třeba šest bezpečnostních relé. Při použi-
tí závor SF4C klesne jejich počet na dvě, čímž se nejen snižují poři-
zovací náklady, ale také se zkracuje doba potřebná k zapojení a zpro-
voznění zařízení.

Světelné závěsy SF4C mají vlastní signální LED s červenou, žlu-
tou a zelenou barvou, které v některých případech mohou nahradit 
světelné majáky.

Světelné bezpečnostní závěsy SF4C splňují požadavky na úroveň 
vlastností PL e nebo úroveň funkční bezpečnosti SIL 3. Rozteč paprs-
ků je 10 nebo 20 mm, ochranná výška až 640 mm. Součástí standard-
ního provedení jsou funkce muting, blanking s pevným nebo plovou-
cím oknem, korekce dopadajícího světla či ochrana nastavení heslem.
Panasonic Electric Works Europe AG, tel.: +420 541 217 001, 
www.panasonic-electric-works.cz


