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nové produkty

 Multifunkční řídicí modul PLC od firmy 
Panasonic

Panasonic doplňuje řadu modulů PLC FP7 jednotkou s šestnácti 
vstupy a výstupy AFP7MXY32DWD. Tato jednotka je určena k ovlá-
dání např. obráběcích strojů nebo strojů pro dělení materiálů, protože 
umožňuje řídit všechny potřebné funkce a úlohy. Tak lze po užít pouze 
jeden samostatný modul k řízení celého stroje s možností rozšíření, 
je-li třeba konfiguraci stroje změnit. Jednotky s typovým označením 
AFP7MXY32DWD a AFP7MXY32DWDH mají šestnáct vstupů a šest-
náct výstupů včetně vysokorychlostních pulzů a signálů s oboustrannou 
polaritou. Modul AFP7MXY32DWDH navíc podporuje řízení pomocí 
lichoběžníkových pulzů včetně ovládání zrychlování a zpomalování.

Moduly pro jednoosé i dvouo-
sé úlohy nabízejí mnoho funkcí, 
včetně synchronizovaného nastavení 
rychlosti a posunu nebo variabilní-
ho nastavení rychlosti podélné osy. 
Nastavení parametrů či programo-
vání ve vývojovém prostředí Cont-
rol FPWIN Pro7 jsou velmi snadné. 

Vstupy mají napěťovou úroveň 
5 až 24 V (s automatickým pře-
pínáním) a časovou konstantu od  

0 do 4 ms. Připojit lze také vysokorychlostní čítače (4× do 500 kHz 
při napětí 5 nebo 12 V a do 250 kHz při napětí 24 V). Osm vstupů 
může být s přerušením. 

Šestnáct výstupů má výstupní polaritu N/P, zapojení push-pull nebo 
jako diferenciální výstup. Lze využít pulzní výstup (4×, 500 kHz) nebo 
výstup PWM (4×, 100 kHz).
Panasonic Electric Works Europe AG, tel.: +420 541 217 001, 
www.panasonic-electric-works.cz
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  WAGO představuje koncepci aplikační 
redundance

Společnost WAGO představila novou koncepci tzv. aplikační re-
dundance PLC, která se používá zvláště u monitorovacích a alarmo-
vých systémů. Systém je založen na běžném hardwaru Wago a pro-
tokolu Modbus TCP. Proto je cenově výhodný a jeho uvedení do pro-
vozu je snadné.

Jako programovací prostředí 
pro PLC je použit software e!-
Cockpit. V tomto prostředí lze 
nahrát vytvořený program stej-
ně do obou PLC. Pro aplikač-
ní redundanci je dále zapotře-
bí synchronizační funkce, kte-
ré jsou dostupné v softwarové 
knihovně řídicího PLC (master). 
Knihovna také umožňuje redun-
dantně propojit podřízené stani-

ce (subnódy) prostřednictvím duální sítě LAN. Tyto stanice není nutné 
nijak programovat: jednoduše se nabootují z karty SD a potom nakon-
figurují prostřednictvím integrovaného webového serveru. Stanice au-
tomaticky detekují připojené moduly analogových a digitálních vstupů 
a výstupů, mapování je automaticky k dispozici nadřazenému PLC.

Tak je možné vytvářet systémy odolné proti selhání jednoho prv-
ku (SPOF – Single Point of Failure), což znamená, že každá jednotli-
vá závada, např. ztráta napájení, ztráta spojení LAN, porucha switche 
nebo PLC, může být izolována přepnutím na záložní síť. Duplikace 
ethernetové sítě a redundantní přenos zpráv umožňují při selhání sítě 
beznárazové přepnutí na záložní síť.
WAGO-Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 143,
e-mail: automatizace@wago.com, www.wago.cz

 Oboustranný spínač nouzového zastavení 
ovládaný lankem Preventa XY2CED

Nové oboustranné spínače nouzového zastavení Preventa™ 
XY2CED od Telemecanique Sensors umožňují operátorovi okamži-
tě zasáhnout z kteréhokoliv místa podél dopravníkové tratě. Zataže-
ním za lanko zastaví nebezpečný pohyb dopravníku a ochrání tak ne-
jen osoby před zraněním, ale i zařízení před poškozením.

Spínač Preventa XY2CED je určen především k zabezpeče-
ní dlouhých dopravníkových tratí. Lze k němu – na každou stranu 

– připojit speciální lan-
ko s červeným plasto-
vým potahem v délce až 
100 m. Ve funkci ovla-
dače nouzového zasta-
vení tak dokáže ochránit 
až 200 m dlouhý doprav-
ník. Je možné ho zapojit 
do bezpečnostních obvo-
dů úrovně vlastností PL e 
podle EN/ISO 13849-1 

a SIL CL3 podle EN/IEC 62061. Jako jediný zástupce svého druhu 
na českém trhu s lankem takovéto délky dokázal dostát požadav-
kům certifikace UL NISD, která je zaměřena výhradně na ovladače 
nouzového zastavení, a lze jej tedy použít u zařízení určených na 
americký trh. Dále má certifikace CE, CCC, CSA, UL apod. Spínač 
Preventa XY2CED má krytí IP65 a IP66 a rozsah pracovních teplot 
–25 až +70 °C. V nabídce je i provedení do prostředí s nebezpečím 
výbuchu podle ATEX.

Široká nabídka příslušenství (lanka, závěsná oka apod.) dovoluje 
použít ho nejenom na přímém vedení, ale i ve zlomech dopravníku. 
Schneider Electric CZ, s. r. o., tel.: 382 766 333, 
www.tesensors.com/cz, www.schneider-electric.cz
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Programátor
 Předpoklady:

 SŠ/VŠ vzdělání se zaměřením na automatizační techniku
 znalost PLC systémů (Siemens včetně systémů vizualizace WinCC)
 praxe v programování úloh průmyslové automatizace min. 2 roky 
 znalost anglického jazyka
 vyhláška 50 § 6 výhodou
 pečlivost, samostatnost, spolehlivost 
 aktivní přístup k plnění úkolů

 Co bude Vaší pracovní náplní?
 tvorba softwaru pro PLC 
 tvorba řídicích a vizualizačních programových úloh 
 práce v prostředích Siemens 
 oživení a uvedení řídicích systémů do provozu, nájezd technologií
 údržba a rozšiřování stávajících projektů

 Nabízíme:
 zaměstnání v dynamické mezinárodní firmě
 odborný a kariérní růst
 odpovídající mzdové ohodnocení a zaměstnanecké výhody 
 příjemné pracovní prostředí


