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nové produkty

 Inovovaný systém Comos 10 pro správu 
výrobních závodů

Softwarový systém Comos pro integrovanou správu dat a dokumen-
tů při projektování a provozování výrobních závodů je po léta uznáva-
ný nástroj používaný v mnoha podnicích se spojitou výrobou. V nové 
generaci Comos 10 je rozšířen o nové funkce respektující potřeby pře-
devším farmaceutického průmyslu. Zejména je zdokonaleno propojení 

mezi systémem Comos a systémem 
pro řízení spojitých technologických 
procesů Simatic PCS 7. Nástrojem 
k tomu je nové rozhraní zajišťující 
obousměrnou spolehlivou výměnu 
dat a informací mezi oběma systé-
my. Další důležitou novinkou je ná-
stroj Comos PQM (Project Quality 
Management), umožňující posuzo-

vat celkovou způsobilost závodu ve všech fázích jeho životního cyk-
lu. Nová je také aplikace Comos App pro mobilní zařízení, dovolu-
jící projektantům i provozovatelům prohlížet dokumenty odkudkoliv 
a kdykoliv podle potřeby.

Nové funkce obsažené v systému Comos 10 poskytují projekto-
vým týmům možnost pracovat na návrhu, projektech mechanické 
a elektrické části i automatizaci závodu do značné míry paralelně. Již 
ve fázi návrhu a inženýrinku automaticky vznikne struktura nezbyt-
né dokumentace, po jejímž doplnění dílčími odpovědnostmi a termí-
ny vznikne základní dokument umožňující úspěšně realizovat daný 
projekt. Systém Comos 10 spolu propojuje např. systémy typu ERP 
a systémy pro řízení procesů, čímž výrazně zvyšuje efektivitu proce-
sů při projektování i správě výrobního zařízení. Je uváděn na trh po 
etapách, a to od května 2012.
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, 
e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com

 Nástroj pro monitorování a ovládání pří-
strojů Cognex v síti

Společnost Cognex Corporation, dodavatel systémů strojového vi-
dění a průmyslového snímání identifikačních kódů, uvedla na trh řídicí 
centrum Cognex Explorer™, nástroj, který graficky zobrazuje všechny 
systémy strojového vidění In-Sight®, čtečky ID kódů DataMan® a vi-
zualizační systémy VisionView® připojené k ethernetové síti. Zmíněné 

centrum dovoluje zobrazovat identi-
tu, typ a stav těchto zařízení a pro-
hlížet jejich nastavení včetně adres 
IP, verzí firmwaru a softwaru atd. 
Umožňuje aktualizovat firmware. 
Zahrnuje také výkonné údržbové 
nástroje pro zálohování a obnovová-
ní několika systémů současně nebo 
jejich klonování. Uživatelé mohou 
prostřednictvím tohoto nástroje při-
pojovat další systémy do sítě a při-

dávat licence pro zařízení VisionView. Nástroj Cognex Explorer byl 
navržen pro techniky řízení, výroby a údržby, kteří ocení jeho intuitiv-
ní rozhraní usnadňující ovládání bez nutnosti jakéhokoliv zaškolování. 
Řídicí centrum Cognex Explorer bylo navrženo pro efektivní používání 
systémů strojového vidění, identifikačních produktů nebo vizualizač-
ních platforem společnosti Cognex bez zbytečných nákladů. Poskytuje 
pohodlné monitorování, spravování a údržbu všech využívaných pro-
duktů Cognex v síti, bez ohledu na to, kde se nacházejí. Řídicí cent-
rum Cognex Explorer je bezplatně dostupné všem zákazníkům společ-
nosti Cognex, kteří si je mohou stáhnout na stránce www.cognex.com/ 
explorer, kde jsou uvedeny také další informace.
Cognex, kancelář pro Českou republiku a Slovenskou republiku, 
e-mail: sales@cognex.cz, www.cognex.com

 Jasno ohledně napětí, proudu a frekvence

Základem hospodárnějšího využívání energie je vlastní schopnost 
měřit a posuzovat její okamžitou spotřebu. Zjištěné odchylky od obvyk-
lých hodnot lze po jejich vyhodnocení v systému pro sledování spotře-

by a hospodaření s energií zpětně pou-
žít k určení momentálního stavu stro-
je. Vhodným systémem tohoto typu je 
ucelená softwarová sada EnMon (Ener-
gy Monitoring), součást nadřazeného 
systému pro řízení technologických 
procesů APROL od společnosti B&R.

K prvotnímu sběru potřebných úda-
jů je nově k dispozici nový modul pro 

sledování spotřeby energie B&R X20AP, který měří napětí, proudy, 
frekvence a jalové složky ve všech fázích. Modul měří proudy a na-
pětí až po 31. harmonické, tudíž velmi přesně. Díky své velké citli-
vosti a zabudovanému čtvrtému měřicímu kanálu je také velmi vhod-
ný k měření zpětných proudů v nulovém vodiči.

Modul X20AP má vestavěné funkce předzpracování signálů a po-
skytuje jako digitální proměnné spolu s výchozími naměřenými údaji 
také vypočítané efektivní hodnoty sledovaných veličin, čímž zmenšu-
je zatížení hlavního procesoru. Časové průběhy měřených veličin za-
znamenané modulem lze využít mnoha různými způsoby, např. k op-
timalizaci pohybů komponent stroje, která dále přispěje k hospodár-
nému využití energie.

Modul pro měření spotřeby elektrické energie X20AP, nejnovější 
člen řady kompaktních I/O modulů X20, je dostupný od dubna 2012 
ve třech verzích se jmenovitými sekundárními proudy 20 mA, 1 A a 5 A.
B+R automatizace, spol. s r. o., tel.: 541 420 311, 
e-mail: office.cz@br-automation.com, www.br-automation.com

 Nový modul Remote I/O LB7x04 šetří mís-
to v rozváděči

Distribuované I/O moduly Remote I/O LB od firmy Pepperl+Fuchs se 
v procesním průmyslu s úspěchem používají již mnoho let. Jsou určeny 
pro připojení jiskrově bezpečných signálů NAMUR, signálů ze sníma-
čů teploty nebo k ovládání solenoidových ventilů. Napájejí převodníky  
s dvouvodičovým zapojením a rozhraní pro proporcionální ventily a po-
zicionéry. Jejich sortiment nyní doplňuje nový čtyřkanálový I/O modul 
s velkou hustotou signálů – LB7x04.

Modul LB7x04 je univerzální modul, který dokáže zpracovat analo-
gové i digitální vstupy a výstupy. Aktuální nastavení signalizují svítící 

diody umístěné na modulu. Modul lze snad-
no nastavit i přímo v místě montáže. Při jeho 
výměně se nastavení automaticky přenese 
do nového modulu, a není tudíž třeba ztrá-
cet čas jeho novým nastavováním. Použití 
těchto modulů omezuje potřebné skladové 
zásoby náhradních dílů, protože modul lze 
nakonfigurovat podle potřeby. Navíc zabere 
jen polovinu místa než klasický čtyřkanálo-
vý analogový modul. Snížením ztrátového 
tepelného výkonu klesá i spotřeba elektřiny 
a roste spolehlivost modulu.

Modul ale nabízí více než jen úsporu mís-
ta v rozváděči. Každý kanál má vlastní diagnostickou LED, která usnad-
ňuje diagnostiku funkce v místě instalace. LB7x04 je plně kompatibilní 
se všemi existujícími základními deskami Remote I/O a komunikační-
mi bránami; proto jej lze doporučit i k rozšiřování dosavadních systémů. 

Moduly Remote I/O LB lze použít pro úlohy v zóně 2 podle ATEX.
Pepperl+Fuchs s. r. o., tel.: +420 255 711 622, 
e-mail: pa-info@cz.pepperl-fuchs.com, www.pepperl-fuchs.cz


