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nové produkty

  Inteligentní elektroměr Eco Power Meter 
KW2M

Systém pro automatizaci zařízení budov od společnosti Panasonic 
Electric Works, jehož nejnovější součástí je elektroměr Eco Power 
Meter KW2M, si bere za cíl poskytovat srozumitelné řešení dohle-
du nad spotřebou elektřiny. Systém managementu energií v poje-

tí firmy Panasonic zahrnu-
je nejen elektřinu, ale i ma-
nagement médií, jako jsou 
stlačený vzduch, voda nebo 
další spotřební tekutiny, a na-
bízí pohled v různých úrov-
ních dohledu. Zatímco man-
agement vidí souhrnné úda-
je jednotlivých zemí, měst 
nebo továren v přehledných 
grafech či tabulkách, vedou-

cí výroby mají přístup k detailním hodnotám jednotlivých strojů nebo 
linek včetně základních ukazatelů kvality elektřiny.

Elektroměr Eco Power Meter KW2M získal loni na veletrhu SPS 
IPC Drives v Norimberku ocenění za nejpřínosnější produkt roku 
2016. Porota kromě nadstandardních funkcí nejvíce ocenila přínosy 
v podobě zjednodušeného zapojení a možnosti rozšiřovat počet mě-
řicích bodů nebo škálu měření prostřednictvím rozšiřujících modulů. 
Tím lze docílit rychlejší montáže a úspory místa v rozváděči. Namě-
řené hodnoty lze sledovat na PC, tabletech nebo mobilních telefonech, 
přičemž je zajištěno zabezpečení proti neautorizovanému přístupu 
nebo změnám naměřených hodnot.
Panasonic Electric Works Europe AG, tel:. +420 541 217 001, 
info.pewczs@eu.panasonic.com, www.panasonic-electric-works.cz

 Identifikační systém RFID společnosti 
Siemens snižuje riziko neoprávněného 
přístupu i provozních chyb

Identifikační systém Siemens Simatic RF1000 RFID s využitím 
nového čtecího zařízení Simatic RF1060R je flexibilní a jednodu-
ché řešení pro monitorování přístupu ke strojním zařízením a do zá-

vodů. Systém je univerzál-
ně po užitelný v různých od-
větvích, je vhodný např. pro 
výrobce a dodavatele v auto-
mobilovém průmyslu nebo 
pro farmaceutický a potra-
vinářský průmysl.

Firmy mohou identifi-
kační prostředky využívat 
k identifikaci provozního 
personálu i ke sledování pří-

stupu ke strojům a do závodů. Systém snižuje riziko neoprávněného 
přístupu i vzniku provozních chyb.

Simatic RF1060R pracuje na frekvenci 13,56 MHz (HF) a splňu-
je požadavky norem ISO 14443 A/B (MIFARE) a ISO 15693. I proto 
mohou zaměstnanci ke kontrole přístupových práv používat své do-
savadní identifikační prostředky. Uživatelé mohou určit volitelný po-
čet uživatelských skupin s různými přístupovými právy a přístupová 
data dokumentovat, aby bylo možné vysledovat všechny přístupové 
operace nebo změny. Tento postup je vhodný zejména ve farmaceu-
tickém průmyslu, který se řídí přísnými regulatorními požadavky.

Čtečka RF1060R je vybavena portem USB a může spolupracovat 
se softwarovými aplikacemi v prostředí Windows. Krytí zpředu je 
IP65 a provozní teploty jsou –25 až +55 °C.
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, 
e-mail: industry.cz@siemens.com, www.siemens.cz

 Číslicový jasový pyrometer PYJAČ
Optické jasové pyrometre PYJAČ (PYrometer JAsový Číslico-

vý) sa používajú na bezkontaktné meranie vysokých teplôt v rozsahu 
800 až 1 500 °C (typ PYJAČ I) a 1 200 až 2 200 °C (typ PYJAČ II). 

Pyrometre pracujú na princípe 
miznúceho vlákna pyrometric-
kej žiarovky v prístroji s poza-
dím žeravého materiálu (sklo-
vina, kov, keramika). Vlastné 
meranie (nastavovanie jasu), 
ovládanie a vyhodnocovanie 
údajov o teplote sa vykonáva 
pomocou jednočipového pro-
cesora. Okrem zobrazenia na-
meranej teploty na štvormiest-
nom LCD sa indikuje aj stav 
akumulátorov. Prístroj je vy-
bavený pamäťou pre posledný 
meraný údaj o teplote.

Nabíjačka akumulátorov je 
v príslušenstve prístroja. Servis 
aj kalibráciu jasových pyromet-
rov vykonáva spoločnosť Mera-

technik. Táto spoločnosť vykupuje aj staré, i nefunkčné pyrometre Py-
romet (výrobca: Metra Blansko).
MERATECHNIK, tel.: +421 902 858 604, 
meratechnik@mail.t-com.sk, www.meratechnik.sk

Společnost Vápenka Čertovy schody  
 se sídlem ve Tmani  
přijme ženu či muže na pozici 

 

Kontakt:
Vápenka Čertovy schody a.s.
personální oddělení
267 21 Tmaň 200
tel. 311 657 842, 606 627 636
e-mail: stanislava.vitonova@lhoist.com

Programátor
 Předpoklady:

 SŠ/VŠ vzdělání se zaměřením na automatizační techniku výhodou
 znalost PLC systémů Siemens výhodou
 praxe v programování úloh průmyslové automatizace min. 2 roky 
 znalost anglického jazyka výhodou
 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:
 zajistíme případné doškolení (programovací kurz Siemens)
 zaměstnání v dynamické mezinárodní firmě
 odborný a kariérní růst
 odpovídající mzdové ohodnocení a zaměstnanecké výhody 
 příjemné pracovní prostředí


