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nové produkty

 Jednotka SafeLogic v provedení 
pro síť Profinet

Bezpečnostní řídicí jednotka SafeLogic od firmy B&R je nyní po-
užitelná i v síti Profinet, což usnadňuje začlenění přístupu Smart Safe 
Reaction (SSR) do jednotlivých úloh využívajících protokol Profinet. 
Skupina produktů s technologií SSR využívající komunikační pro-
tokol OpenSafety je ucelený bezpečnostní systém se zaručenou do-
bou odezvy do 10 ms, což je desetina doby odezvy dosavadních sys-

témů. Bezpečnostní komunikační 
systém reálného času OpenSafety 
není vázán na konkrétní typ provoz-
ní sběrnice a lze ho použít ve spoje-
ní s kterýmkoliv obvyklým průmys-
lovým ethernetovým standardem až 
do úrovně bezpečnosti SIL3. Tech-
nologie SSR v kombinaci se stan-
dardem OpenSafety vychází vstříc 
uživatelům využívajících na svých 
strojích protokol Profinet. Jednotky 
SafeLogic ve verzi pro síť Profinet 

provádějí bezpečnostní aplikační program a současně sledují celko-
vou konfiguraci bezpečnostního systému, včetně hodnot jeho parame-
trů. Aplikace v řídicím modulu sítě Profinet má neomezený přístup 
ke všem signálům v síti, ať jde o standardní řídicí kanály nebo bez-
pečnostní kanály. Skupina produktů s vlastnostmi SSR nabízí mnoho 
osvědčených funkcí, jako např. funkční bloky podle standardů PLC-
open s certifikáty od TÜV, zabezpečené digitální i analogové vstupní 
signály, bezpečnou detekci signálu teploty atd. SafeLogic zpracovává 
také signály z dalších bezpečnostních komponent zapojených do sys-
tému OpenSafety, např. světelných záclon, laserových skenerů a mě-
ničů frekvence od jiných výrobců.
B+R automatizace, spol. s r. o., tel.: 541 420 311
e-mail: office.cz@br-automation.com, www.br-automation.com

 Průmyslové rádiové moduly s paměťovou 
kartou pro zálohování nastavení

Moduly typové řady Automation-class RadioLinx IHN od Pro-
soft Technology (tyto moduly v průmyslovém provedení podle nor-
my 802.11n byly představeny v časopise Automa v roce 2010 v čísle 
5 na str. 4) jsou nyní standardně vybaveny novou funkcí Personality. 
Tato funkce využívá paměťovou kartu SD (Secure Digital) v průmys-
lovém provedení a umožňuje rádiovým modulům číst konfigurační 
data komunikační sítě z karty a zapisovat je na ni.

Z pohledu uživatele má funkce 
Personality tyto základní přínosy:
– správa a vícenásobná distribuce 

konfiguračních profilů (to je ne-
ocenitelná funkce pro výrobce 
strojů, kteří potřebují replikovat 
systém se shodným nastavením 
komunikace),

– zvýšení spolehlivosti sítě,
– jednodušší záloha a údržba kon-

figurace rádiové sítě,
– kratší doba zotavení po poruše. 

Při poruše modulu může být pa-
měťová karta z modulu, který přestal 
fungovat, vyjmuta a vložena do nového modulu (není k tomu třeba 
PC) nebo je možné okopírovat na kartu SD konfiguraci uloženou v ar-
chivu v počítači a tu vložit do nového modulu.

Je-li konfigurace rádiové komunikace dokončena a je-li v modulu 
RadioLinx vložena karta SD, jsou nové informace o konfiguraci au-
tomaticky uloženy do interní paměti modulu i na kartu.

 Nové řídicí jednotky řady Simotion D
Rostoucí požadavky zákazníků vyžadují při automatizaci strojů 

snadnou rozšiřitelnost a variabilitu řídicího systému. Skupina systé-
mů Simotion D pro řízení polohy a pohybu součástí výrobních strojů 
(Motion Control) je nyní v pásmu menších výkonů rozšířena o nové 
řídicí jednotky D410-2, D425-2 a D435-2. K již existujícím modelům 
D445-2 a D455-2 tak přibyly další tři řídicí jednotky s větším výpo-
četním výkonem a větším počtem rozhraní. Výpočetní výkon pro ob-
last PLC a Motion Control byl zdvojnásoben, takže lze realizovat roz-

sáhlejší uživatelský program či 
kratší pracovní cyklus.

Řídicí jednotka Simotion 
D410-2 v provedení tzv. block
size je ideální pro řízení samo-
statných os a má navíc další 
rozhraní Profibus a Ethernet, 
která u předchozích modelů ne-
byla k dispozici. Počet I/O na 
vlastní jednotce je zdvojnáso-

ben. Při spojení s dalšími řídicími jednotkami řady Sinamics lze nyní 
řídit z jedné jednotky Simotion D410-2 i malé úlohy s několika osami.

S novými jednotkami Simotion D425-2 a D435-2 v provede-
ní booksize a existujícími jednotkami Simotion D445-2 a D455-2 
jsou nyní dostupné čtyři úrovně výpočetního výkonu pro úlohy s až 
128 osami. Dříve volitelně doplňované rozhraní Profinet IO je teď pří-
mo integrováno v modulech. Řídicí jednotka Simotion D4x5-2 navíc 
k rozhraní Profinet se třemi porty nyní nabízí dvě rozhraní Profibus, 
dvě rozhraní Ethernet a 28 digitálních I/O.
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, 
e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com

 Jiskrově bezpečný čítač WAGO
Společnost Wago vyvinula pro svůj Wago-I/O-System nový modul: 

jiskrově bezpečný čítač 750-633. Čítač zaznamenává binární signály 
(podle specifikace NAMUR) a svůj stav předává PLC na vyšší úrov-

ni řízení prostřednictvím rozhraní 
nebo komunikační sběrnice. Směr 
čítání (přičítání nebo odečítání) se 
nastavuje signálem U/D (up/down), 
reset se spouští řídicím bajtem. Čí-
tač má programovatelný digitální 
výstup, aktivovaný stavem čítače 
a programovatelný rovněž řídicím 
bajtem. Maximální frekvence sní-
mání je 20 kHz. 

Modul o šířce 24 mm je vybaven 
signálními LED: zelená indikuje ak-
tivní vstup U/D, aktivní signál CLK 
(vstup čítače) a aktivní digitální vý-
stup, červená zkrat na vstupu U/D 
nebo CLK. Provozní a systémová 

úroveň jsou galvanicky oddělené a výstup má ochranu proti zkratu. 
Napájí se z jiskrově bezpečného zdroje 24 V DC. 
WAGO Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 142, www.wago.cz, 
e-mail: ondrej.dolejs@wago.com

Rádiový modul může bez omezení fungovat i bez paměťové karty. 
Po zapnutí modul nejprve testuje, zda je v něm vložena karta SD, kte-
rá obsahuje konfigurační data; jestliže ano, okopíruje nastavení z kar-
ty do interní paměti v modulu. V opačném případě se použije konfi-
gurace, která už je v interní paměti modulu uložena.
ControlTech s. r. o., tel.: +420 321 742 011
e-mail: info@controltech.cz, www.controltech.cz


