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Průmyslové panely Web 
Panel s operačním systémem 
WinCE a Win7e MB

Standardní průmyslové 
operátorské panely typu Saia 
Web Panel s operačním sys-
témem WinCE nebo Win7e 
MB a integrovaným webovým 
prohlížečem Saia MicroBrow-
ser (obr. 6) jsou určeny k rea-
lizaci operátorských rozhraní 
(HMI) pro ovládání strojů a 
za řízení v průmyslovém pro-
středí. Z výroby jsou vybave-
ny takto:
– rozhraní: dvouportový ether-

netový přepínač, USB, sé-
riová linka,

– webový, FTP a VNC server,
– operační systém: Windows 

CE 6.0 a Windows 7e MB,
– dotyková obrazovka s úh-

lopříčkou 12", 15" nebo 
21" a rozlišením 1 280 ×  
× 800 a 1 920 × 1 080 ob-
razových bodů,

– krytí z čelní strany IP65,
– napájení 24 V DC ± 20 %,
– provozní teplota 0 až 50 °C.

Semigrafické a textové operátorské 
panely

Nabídku webových operátorských pane-
lů značky SBC nadále doplňují semigrafické 

a textové operátorské panely, což jsou stan-
dardní průmyslové panely v klasickém poje-
tí ovládacích terminálů (obr. 7). Jsou vhod-
né pro jednoduché úlohy a sériově vyráběné 
stroje bez požadavků na složitější grafické 

výstupy. Programují se pomocí standardních 
nástrojů dostupných ve vývojovém prostředí 
SaiaPG5. Připojují se výhradně způsobem 
bod-bod při použití sériové linky.

Doplňky k webovým panelům a další 
informace

Jako doplněk k webovým panelům znač-
ky SBC jsou k dispozici aplikace pro inteli-
gentní telefony a tablety s operačním systé-
mem Android nebo Apple. Tyto aplikace lze 
stáhnout z portálů Google Play nebo iTunes 
přímo do zařízení. Jejich symbolem je modrá 
ikona s textem SBC-MB, patrná v obrázcích 
obr. 2 až obr. 6.

Další informace o operátorských panelech 
nabízených firmou SBC lze nalézt na webo-
vých stránkách oficiálního distributora pro-
duktů firmy SBC pro Českou republiku a Slo-
vensko, společnosti EWWH (www.ewwh.cz).

(EWWH, s. r. o.)

Obr. 7. Semigrafický operátorský panel 
značky SBC

Obr. 5. Předem naprogramovaný panel SaiaPCD pWeb Panel 
MB – Functional HMI umožňuje snadno realizovat ucelené 
uživatelské úlohy

+ funkce

monitoring

Obr. 6. Standardní průmyslové panely Web Panel jsou na-
bízeny s operačním systémem WinCE a Win7e MB, ve třech 
velikostech
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Nové tiskárny

Ultimaker 2 Go je lehká, vysoce kompaktní 
3D tiskárna, která používá přívětivé uživatel-
ské rozhraní, díky němuž je ideální volbou pro 
nováčky v oblasti 3D tisku. Přitom však nabí-
zí tisk špičkové kvality. Tiskárna Ultimaker 2 
Go není vybavena vyhřívanou tiskovou plo-
chou, a umožňuje tak rychlý tisk bez prodlev. 
Rozměry tisku jsou do 120 × 120 × 115 mm 
a vzhledem ke kompaktnímu a štíhlému pro-
vedení a speciálnímu transportnímu obalu jde 
o snadno přenosný produkt, který je ideální pro 
použití na nejrůznějších místech.

Tiskárna Ultimaker 2 Extended se opro-
ti tomu pyšní jednou z nejvyšších rychlos-

RS Components rozšiřuje nabídku 3D tiskáren

tí a přesností tisku, kterými současné stol-
ní 3D tiskárny disponují, a nabízí úctyhodné 
rozměry tisku 230 × 225 × 305 mm a vyhří-
vanou tiskovou plochu s pracovní teplotou 
50 až 100 °C.

Mezi společné vlastnosti všech tiskáren 
Ultimaker 2 patří rozlišení vrstev 0,02 mm, 
rychlost tisku v rozsahu 30 až 300 mm/s, 
teplota trysky 180 až 260 °C, průměr trysky 
(vlákna) 2,85 až 0,4 mm a samostatný tisk 
z karty SD obsahující soubor s 3D modelem.

3D skener Matter & Form

Stolní 3D skener Matter & Form (obr. 1) 
je nové, cenově dostupné zařízení navržené 

pro práci s 3D tiskárnami. Skener je vyba-
ven pohyblivou kamerou s velkým rozliše-
ním se dvěma lasery a otočnou základnou, 
které umožňují rychlé, snadné a přesné ske-
nování 3D objektů a s jejichž pomocí je do-
končení celé operace často otázkou pouhých 
několika minut.

Tento skener konkuruje mnoha dražším 
3D skenerům, které jsou v současnosti do-
stupné na trhu – je schopen zachytit přibližně 
2 000 bodů za sekundu s přesností ±0,25 mm 
a rozlišením ±0,43 mm, a detaily povrchu tak 
snímá s velmi velkou přesností. Má elegantní 
skládací provedení o rozměrech 34,5 × 21,0 × 
× 34,5 nebo 8,5 cm (v × š × d v otevřeném 
nebo zavřeném stavu) a hmotnosti pouhých 
1,71 kg. Plně sestavený a otestovaný skener 
dokáže snímat předměty o průměru až 18 cm 
a výšce až 25 cm a skeny ukládat ve formá-
tech.STL.OBJ a point-cloud.PLY.

(RS Components)

Mezi nové modely v nabídce produktů pro rychlou tvorbu prototypů, které dodává spo-
lečnost RS Components (cz.rs-online.com), patří 3D tiskárny Ultimaker 2 Go a Ultimaker 
2 Extended, které jsou, stejně jako současná stolní 3D tiskárna Ultimaker 2, založeny na 
hojně rozšířené technologii Fused Filament Fabrication (FFF) a umožňují používat širo-
ké spektrum tiskových vláken, včetně oblíbených materiálů PLA a ABS.


