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nové produkty

 Fotoelektrické snímače vzdálenosti  
OsiSense XUE AA

Společnost Schneider Electric představuje fotoelektrické snímače 
vzdálenosti OsiSense XUE AA. Tyto laserové snímače splňují poža-
davky zákazníků na snadnou montáž, jednoduché nastavení parametrů 
a přesnost snímání. Pracují v infračerveném spektru; použitý lasero-

vý zdroj je třídy I, a proto je jeho použití 
pro obsluhu zcela bezpečné. V difuzním 
režimu s potlačením vlivu pozadí mají 
snímače dosah 6 m, v reflexním – s od-
razkou – až 30 m. Vynikají robustní kon-
strukcí krytu z plastu ABS a splňují po-
žadavky na krytí IP67. Po montáži a jed-
noduchém zaměření paprsku (k tomu je 
určeno laserové ukazovátko s viditelným 
červeným světlem) lze požadované para-
metry nastavit dvěma tlačítky teach. Sní-
mače mají tři programovatelné výstupy, 
dva diskrétní on/off (tranzistorové PNP 

100 mA) a analogový 4 až 20 mA; lze je tedy podle charakteru úlohy 
použít k pouhé detekci předmětů nebo i k měření jejich vzdálenosti. 
Opakovatelná přesnost měření je v difuzním režimu ±5 mm, v reflex-
ním ±10 mm. Napájecí napětí je 18 až 30 V DC, rozsah pracovních 
teplot -10 až +50 °C. 

Snímače OsiSense XUE AA jsou optimální volbou pro antikoliz-
ní systémy jeřábových drah, měření průměru cívek papírů nebo svit-
ků plechu apod.
Schneider Electric CZ, s. r. o., Zákaznické centrum,
tel.: 382 766 333, www.schneider-electric.cz

 Tlačítkové panely plug-and-play 
s bezpečnostní funkcí

Skupina produktů Key Panel je rozšířena o tlačítkový ovládací pa-
nel Simatic HMI KP32F PN typu plugandplay se stupněm krytí IP65. 
Všech 32 velkých tlačítek na panelu se vyznačuje dotykovou zpětnou 
vazbou při stisku, možností nastavit bez omezení funkce jednotlivých 
tlačítek a jasným podsvětlením pětibarevnými LED s nastavitelnou in-

tenzitou světla. Aktuálně nevyužitá 
tlačítka lze kdykoliv pohotově akti-
vovat podle budoucí potřeby. Nový 
tlačítkový panel je vhodný také pro 
úlohy spjaté s funkční bezpečnos-
tí. Za tím účelem má čtyři bezpeč-
nostní vstupy k připojení např. až 
dvou tlačítek nouzového zastavení 
při úrovni bezpečnosti SIL 3.

Panel KP32F PN Key má dvě rozhraní s protokolem Profinet, a lze 
ho tudíž přímo zapojit do současných sítí, aniž je nutné instalovat ja-
kýkoliv doplňkový hardware (např. přepínače). Volně nastavitelná tla-
čítka mohou např. blikáním světelné diody upozornit operátora na po-
třebu jeho zásahu nebo změnou barvy světla diody na škále červená, 
žlutá, zelená, bílá a modrá indikovat stavy ovládaného stroje. K indi-
viduálnímu označení tlačítek lze využít zásuvné popisovací proužky.

Typickou oblastí použití tlačítkových operátorských panelů jsou 
úlohy vyžadující deterministický přenos povelů operátora. V porov-
nání s tradičními samostatnými ovládacími prvky odstraňují předem 
sestavené tlačítkové panely s vlastnostmi plugandplay, časově ná-
ročnou individuální montáž přístrojů a instalaci potřebné kabeláže.
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, 
e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com

 Nová verze softwaru pro simulaci pohybů 
lidského těla

Přes pokroky v automatizační technice budou mít manuální ope-
race vždy své místo ve výrobě. Výrobní společnosti musí brát ohled 
na ergonomické aspekty manuálních operací již během prvních etap 
vypracovávání návrhu produktu a plánování výroby. Využitím digi-
tálních modelů člověka lze navrhovat bezpečnější a efektivnější pra-

coviště, která poskytují lepší podmínky 
při práci. Pro vytváření digitálních mo-
delů člověka nabízí společnost Siemens 
PLM Software systém Jack Human Er-
gonomic Software (dále jen Jack). Po-
mocí tohoto programu lze prostřednic-
tvím virtuálních pracovníků, navržených 
s ohledem na různé charakteristiky po-
pulace, testovat pracoviště podle růz-
ných faktorů, jako je riziko zranění, na-
časování operací, pohodlí pracovníka, 
dosažitelnost, přímá viditelnost, náklady 
na energii, meze únavy apod. Poslední 
verze produktu pro simulaci pohybů lid-
ského těla, Jack 7.1, obsahuje nové an-

tropometrické databáze (japonskou a korejskou), dovoluje lépe mode-
lovat sedavé pozice nebo pracovat s modely rukou a provádět kolizní 
analýzy. Jack 7.1 obsahuje vylepšený měřicí nástroj, který uživateli 
umožní rychleji měřit a umístit objekty na pracovišti. Vylepšená ver-
ze zvyšuje rychlost a přesnost ergonomických studií, což napomáhá 
výrobcům lépe se rozhodovat, a vytvářet tak dokonalejší produkty. 
Jack je součástí Siemens PLM softwaru Tecnomatix. Více informa-
cí o simulacích pohybů lidského těla za použití softwaru Jack 7.1 je 
uvedeno na www.tecnomatix.cz.
Siemens PLM Software, e-mail: infocz.plm@siemens.com
www.siemens.cz/plm, tel.: 266 790 411

 Sériové servery Etherwan 
Sériové servery Etherwan jsou zařízení určená k převodu signálu 

sériového rozhraní RS-232/422/485 do ethernetové sítě s protokolem 
TCP/IP. Přinášejí tak možnost začlenit výrobní, kontrolní a měřicí stro-
je a zařízení se sériovým výstupem do širších logických celků a jejich 
centralizovanou správu. Zároveň překračují omezení sériového roz-

hraní: umožňují použít standardní 
síťové rozvody a dosáhnout teore-
ticky neomezené vzdálenosti mezi 
účastníky komunikace. U několi-
kaportových zařízení lze převod 
sériové linky na Ethernet koncen-
trovat do uzlů. 

Zařízení Etherwan splňují po-
žadavky např. americké normy pro  

bezpečnost informační techniky UL 60950, evropské normy pro 
drážní komunikační zařízení EN 50121, mezinárodní normy pro ko-
munikační zařízení v energetice IEC 61850 a mnoha dalších. Jsou 
dostupné v mnoha variantách s volitelnou kombinací portů, záloho-
vaným napájením, vzdálenou správou a dalšími funkcemi. Speciali-
tou je funkce α-ring™, zajišťující po výpadku jednoho z prvků v síti 
navázání záložního spojení a obnovení komunikace do 15 ms. Tato 
a další navázané funkce jsou mimořádně důležité v úlohách, kde ja-
kýkoliv výpadek znamená ohrožení životů či majetku.

Společnost Etherwan, založená v roce 1996 v USA, se specializuje 
na navrhování a výrobu ethernetových zařízení pro průmyslová pro-
středí. Zkušenosti z prostředí telekomunikací a průmyslové automa-
tizace spojené s kvalitou produkce a doplněné šíří a flexibilitou na-
bídky dělají ze společnosti Etherwan významného hráče na poli prů-
myslového Ethernetu.
INTELEK, spol. s r. o., tel.: +420 533 338 821, 
e-mail: lukas.tucek@intelek.eu, www.intelek.cz


