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nové produkty

 Průmyslové monitory a tenké klienty 
se širokoúhlou obrazovkou

Společnost Siemens uvádí na trh nové ploché panely řady IFP a ten-
ké klienty řady ITC. Panely Simatic IFP (Industrial Flat Panel) s rych-
lou odezvou se uplatní např. při krokovém ovládání a zobrazování kři-
vek. Obrazovky s úhlopříčkou délky 15, 19 nebo 22" mají buď pouze 
funkci zobrazení, nebo také dotykového ovládání. Existuje rovněž verze 

s dotykovou obrazovkou 15" vybavená 
funkčními klávesami, portem USB a čí-
selnou klávesnicí. Přístroje lze instalo-
vat i vertikálně. K průmyslovému PC je 
možné panely připojit až ze vzdálenos-
ti 30 m prostřednictvím rozhraní DVI-D 
nebo DisplayPort. Panely mají certifikát 
ATEX, v jednání je jejich schválení pro 
námořní použití. Panely řady Simatic 

ITC (Industrial Thin Client) jsou určeny pro sítě klient-server. Odolné 
panely bez dílů podléhajících mechanickému opotřebení (např. větráky 
a pevné disky) jsou dodávány s dotykovou obrazovkou 12, 15, 19 nebo 
22". Mohou být připojeny k jednomu či několika serverům (podle počtu 
uzlů sítě), např. k Simatic IPC, popř. lze vytvářet i redundantní systémy. 
Panely Simatic ITC jsou vybaveny procesory Intel Celeron 1, rozhraním 
pro gigabitovou místní síť (LAN) a dvěma porty USB. Pro variabilní při-
pojení k dalším systémům jsou dále k dispozici webový prohlížeč a pod-
pora různých typů komunikace, jako je RDP (Remote Desktop Protocol), 
SmartAccess pro Simatic WinCC Sm@rtServer apod. Uživatel může vy-
užívat software pro správu panelu na dálku a průvodce Setup Wizard pro 
snadné uvedení panelu do provozu a jeho začlenění do sítí. Pomocí funk-
ce zrcadlení lze zobrazit obsah obrazovky panelu na počítači ve velínu 
a také ho odsud spravovat. 
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com, 
www.siemens.com/simatic-hmi-widescreen

 Modulární zařízení pro analýzu plynů 
s velkým měřicím rozsahem

Pod označením Siprocess GA700 je dodávána nová, stavebnico-
vě pojatá řada přístrojů tvořících koncepčně nové modulární zařízení 
pro extraktivní provozní analýzu plynů. Jádrem zařízení je základní 
jednotka řady Siprocess GA700 buď k zasunutí do rámu o velikosti 
19", nebo k upevnění na zeď. Základní jednotka pojme dva analytic-

ké moduly, které lze snadno a rychle 
vyměňovat přímo v provozu.

Analytické moduly pracují v pro-
středí s teplotou do 50 °C při vlastní 
regulaci vnitřní teploty, takže na ně 
nepůsobí změny teploty okolního 
prostředí a celé zařízení je velmi me-
trologicky stálé. Moduly se jednot-
ně ovládají prostřednictvím místní-

ho uživatelského rozhraní tvořeného grafickým displejem a klávesnicí. 
Obslužný software nabízí přehledné ovládací menu a propracovanou 
uživatelskou podporu včetně např. podpory postupů prediktivní údržby.

V současnosti je k dispozici modul typu Oxymat, měřící paramag-
netickou metodou koncentraci kyslíku ve vzorku plynu, s přísně line-
ární převodní charakteristikou a mimořádně širokým rozmezím volby 
měřicího rozsahu – od 0 až 0,5 % s mezí citlivosti detekce od 50 ppm 
po 0 až 100 % nebo také 99,5 až 100 % O2. Modul je určen pro ná-
ročné úlohy s velkými požadavky na spolehlivost a přesnost měření, 
a to i korozivních směsí plynů.

Ve vývoji jsou moduly Ultramat pro měření koncentrací plynů po-
hlcujících infračervené záření a Calomat, měřící koncentrací vodíku 
a vzácných plynů s využitím principu tepelné vodivosti.
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, 
e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com
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Hlídání průtoku kapalin
a plynů senzory TURCK

• současná kontrola průtoku a teploty média
• kontrola chladicích a mazacích okruhů
• kontrola zanesení/kontrola filtrů
• kontrola běhu čerpadel na sucho
• kontrola dávkovacích čerpadel
• měření malých průtoků v potrubí od 4 mm
• měření průtoku bez omezení průřezu potrubí

• pro rozsah proudění:
   - vzduchu: 0,5...30 m/s
   - oleje: 3...300 cm/s
   - vody/vody a glykolu (do 30 %):1...150 cm/s
• napájení: 24 V DC, 230 V AC
• max.teplota média: 120 °C
• provedení kompaktní/oddělené, 
   ponorné/in-line
• provedení standardní, 
   chemicky odolné, pro Ex prostředí
• programovatelné výstupy: pnp/npn, 
   relé, spínací/rozpínací

Technické parametry

Oblasti použití


