přehled trhu
Přehled trhu

Operátorské
panely
a panelová PC
Dodavatel/výrobce

ABB

AMiT

AMiT

AMiT

webová adresa

www.abb.cz/controlsystems

www.amit.cz

www.amit.cz

www.amit.cz
amit@amit.cz

e-mailová adresa
Obchodní označení výrobku
Druh zařízení
Typ displeje
Úhlopříčka displeje (v palcích)
Rozlišení displeje
Počet barev, odstínů šedi

ocs.sales@cz.abb.com

amit@amit.cz

amit@amit.cz

Panel 800 - Version 5, Version 6

AP8xxx

AP9xxx

APT83xx

operátorske panely

panelové PC

panelové PC

panelové PC
TFT

čb, SNT/TFT, TFT, TFT-LDC, LED

TFT

TFT

3,5 až 15,4

10,4

10,4

15

320 × 240 až 1 280 × 800

800 × 600

800 × 600

1 021 × 768

65 000 až 262 00 barev

262 144 barev

262 144 barev

262 144 barev

Dotyková obrazovka

ano

volitelně: ne/kapacitní/odporová

volitelně: ne/kapacitní/odporová

ano odporová

Vícedotykové ovládání (multitouch)

ne

ne

ne

ne

16 až 22

volitelně: žádné/26 kláves

volitelně: žádné/26 kláves

žádné

Počet tlačítek
Integrovaný PLC
Montáž
Zástavbová hloubka

ne

ne

ne

ne

do výřezu

do panelu

do panelu

VESA 75/100

43 až 76 mm

115 mm

115 mm

118 mm

Chlazení

pasivní

pasivní

pasivní

pasivní

Ethernet

ano

1×

1×

2×

USB

ano

4×

4×

4×

Připojení k průmyslovým sběrnicím

ano

volitelně

volitelně

ano

Možnost vzdáleného přístupu na panel

ano

ano

ano

ano

Intel Atom (1,1 GHz),
ARM9 (400 MHz) aj.

Intel Atom 1,6 GHz

Intel Atom 1,6 GHz

Intel Atom 1,6 GHz

Velikost pracovní paměti

12 MB až 1,4 GB

512 MB RAM, 2 GB flash

1 GB RAM, 4 GB flash

1 GB RAM, 4 GB flash

Výměnná aplikační paměť

karta SD

ne

ne

ne

ne

Linux/Windows XP Embedded

Linux/Windows XP Embedded

Linux/Windows XP Embedded

receptury, audit trail, brány mezi
CPU, trendy, alarmy, SMS, e-maily

aplikační program

aplikační program

aplikační program

C#

ne

ne

ne

Dodavatel/výrobce

FCC PS/Advantech

FCC PS/NEXCOM

FCC PS/Advantech

Gaben

webová adresa

www.fccps.cz

www.fccps.cz

www.fccps.cz

www.gaben.cz

e-mailová adresa

friml@fccps.cz

krupa@fccps.cz

friml@fccps.cz

obchod@gaben.cz

SPC-1840WP

IPPC-1960T

WOP-2070T

GB Touch Standard

panelové PC s krytím IP65

prům. panelové PC s krytím IP66

programovatelný panel

průmyslový dotykový panel

WXGA TFT LED LCD

SXGA TFT LED LCD

TFT LED LCD

LCD

18,5

19

7

24

1 366 × 768

1 280 × 1024

800 × 480

1 920 × 1 080
16,7 milionu barev

Typ procesoru, taktovací frekvence

Operační systém
Další funkce
Implementovaný programovací jazyk pro skripty

Přehled trhu

Operátorské
panely
a panelová PC
Obchodní označení výrobku
Druh zařízení
Typ displeje
Úhlopříčka displeje (v palcích)
Rozlišení displeje
Počet barev, odstínů šedi

16,7 milionu barev

16,7 milionu barev

65 000 barev

Dotyková obrazovka

ano

ano

ano

ano

Vícedotykové ovládání (multitouch)

ano

ne

ne

ano

žádné

žádné

žádné

1

ne

ne

ne

ne

do panelu, VESA

do panelu, VESA

do panelu

stojan, zeď, rameno, konzole

Chlazení

pasivní

Ivy Bridge pasivní, Sandy Bridge aktivní

pasivní

pasivní

Ethernet

ano

ano

ano

ano

USB

ano

ano

ano

ano

Připojení k průmyslovým sběrnicím

ano

ano

ano

volitelně

Počet tlačítek
Integrovaný PLC
Montáž
Zástavbová hloubka

Možnost vzdáleného přístupu na panel
Typ procesoru, taktovací frekvence

50 mm

ano

ano

ano

ano

AMD G-series T56N 1,65 GHz

Intel Core i5-3610ME 2,7 GHz,
Intel Core i3-3120ME 2,4 GHz

ARM9-based CPU

AMD Single-Core T44R, 1,2 GHz
až 8 GB SDRAM

Velikost pracovní paměti

až 4 GB

až 8 GB

128 MB

Výměnná aplikační paměť

CFAST

CFAST/2,5" HDD/SATADOM

ne

ano

Windows/Linux

Windows/Linux

vlastní OS

Windows 7 Embedded/Linux

Další funkce

–

Xcare pro vzálenou správu,
USB na čelním panelu

–

podle nastavení

Implementovaný programovací jazyk pro skripty

ne

ne

WOP- designer

ano

Operační systém
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přehled trhu

B+R automatizace

B+R automatizace

B+R automatizace

EWWH/Saia Burgess Controls

www.br-automation.com

www.br-automation.com

www.br-automation.com

www.ewwh.cz

EWWH/Saia Burgess Controls
www.ewwh.cz

office.cz@br-automation.com

office.cz@br-automation.com

office.cz@br-automation.com

obchod@ewwh.cz

obchod@ewwh.cz

Power Panel T30

Power Panel C70

Panel PC 900

PCD7.D412DT5F

PCD7.D450WTPF

terminál

inteligentní panel

panelové PC

programovatelný webový panel

webový panel

TFT

TFT

TFT

TFT

TFT

4,3 až 10,1

4,3 až 10,1

12,1 až 21,5

12,1

5

WQGA až WSVGA

WQGA až WSVGA

SVGA-Full HD

SVGA 800 × 600

WVGA 800 × 480

True Color

True Color

True Color

65 536

65 536

ano

ano

ano

ano

ano

ne

ne

ano

–

–

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

ne

ano

volitelně

ano

ne

do výřezu

do výřezu

volitelně

do výřezu

do výřezu

50 mm

50 mm

podle konfigurace

60 mm

45 mm

pasivní

pasivní

pasivní

pasivní

pasivní

ano

ano

ano

ano, dvouportový přepínač

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ne

ano

volitelně

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ARM

333 MHz Atom

Celeron, i3, i5 až i7 2,5 GHz

ColdFire CF5373L, 240 MHz

240 MHz

256 MB

256 MB DDRAM

až 16 GB RAM

128 MB

128 MB souborový systém

ne

ne

CFast, SSD, HDD

microSD

ne

Chromium/Windows s VNC-klientem

VxWorks

Windows, Linux, VxWorks

Saia NT

Saia NT

terminál k webovému serveru/
/terminál VNC

volně programovatelné zařízení

od výkonného PLC, přes systémy
SCADA až po serverové funkce

data v *.csv

data v *.csv

podle serveru

IEC jazyky, C a C++

podle OS

ne

ne

Gaben

Gaben

Omron

Omron

Panasonic Electric Works

www.gaben.cz

www.gaben.cz

www.omron.cz

www.omron.cz

www.panasonic-electric-works.cz

obchod@gaben.cz

obchod@gaben.cz

office@omron.cz

office@omron.cz

info.pewczs@eu.panasonic.com

GB Touch Plus

GB Touch 42“ Standard IR

NB

NS

GT02

průmyslový dotykový panel

průmyslový dotykový panel

terminál

terminál

dotykový operátorský panel

LCD

LCD

TFT, podsvícení LED

TFT

TFT

24

42

3,5; 5,6; 7; 10

5,7; 8,4; 10,4; 12,1; 15

3

1 920 × 1 080

1 920 × 1 080

320 × 240, 800 × 480

320 × 240 až 1 024 × 768

240 × 96

16,7 milionu barev

16,7 milionu barev

65 535 barev

32 768 barev

odstíny šedi

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ne

ano

ne

1

1

žádné

žádné

virtuální

ne

ne

ne

ne

ne

stojan, zeď, rameno, konzole

stojan, zeď

do výřezu

do výřezu, přenosné

vestavba

50 mm

120 mm

48 mm

42 až 67 mm

27 mm

aktivní

pasivní

pasivní

pasivní

pasivní

ano

ano

ano

ano

ne

ano

ano

ano

ano

ano

volitelně

volitelně

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

AMD Dual-Core T56N, 1,6 GHz

AMD Single-Core T44R, 1,2 GHz

–

–

–

až 8 GB SDRAM

až 8 GB SDRAM

128 MB

60 MB

2 MB

ano

ano

ne

ne

karta SD

Windows 7 Embedded/Linux

Windows 7 Embedded/Linux

OMRON

OMRON

proprietary OS

podle nastavení

podle nastavení

archivace dat a událostí, receptury,
podpora více jazyků

archivace dat a událostí, receptury,
podpora více jazyků

ano

ano

ano

ano (ANSI C)

ano

ne
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Přehled trhu

Operátorské
panely
a panelová PC
Dodavatel/výrobce

Panasonic Electric Works

Panasonic Electric Works

REM-Technik/VIPA

REM-Technik/IDEC

webová adresa

www.panasonic-electric-works.cz

www.panasonic-electric-works.cz

www.rem-technik.cz

www.rem-technik.cz

e-mailová adresa

info.pewczs@eu.panasonic.com

info.pewczs@eu.panasonic.com

office@rem-technik.cz

office@rem-technik.cz

GT32-E

GN15

Eco Panels

SmartAXIS Touch

dotykový operátorský panel

dotykový panel – panelové PC

operátorský panel

dotykový displej s PLC

TFT

TFT

TFT, podsvícení LED

LCD STN nebo LCD TFT

6

7; 10; 12; 15

4,3; 7; 10; 15

3,7; 3,8

320 × 240

1 024 × 768

480 × 272 až 1 024 × 768

240 × 100

Obchodní označení výrobku
Druh zařízení
Typ displeje
Úhlopříčka displeje (v palcích)
Rozlišení displeje
Počet barev, odstínů šedi

odstíny šedi/4 096 barev

16,2 milionu barev

65 536 barev

8 odstínů šedi/65 536 barev

Dotyková obrazovka

ano

ano

ano

ano

Vícedotykové ovládání (multitouch)

ne

ano

ne

ne

virtuální

virtuální

žádné

žádné

Počet tlačítek
Integrovaný PLC

ne

PC

ne

ano

vestavba

vestavba

do výřezu

do výřezu

Zástavbová hloubka

39 mm

56 mm

50 mm

54 mm

Chlazení

pasivní

pasivní

pasivní

pasivní

Ethernet

ano

ano

ano

ano

USB

ano

ano

ano

ano

Připojení k průmyslovým sběrnicím

ano

ano

ano

ano

Možnost vzdáleného přístupu na panel

ano

ano

ano

ano

–

Intel Atom 1,6 GHz

ARM11 533 MHz/
/CORTEX-A8 1 000 MHz

1 850 μs/1 000 programových kroků

Montáž

Typ procesoru, taktovací frekvence
Velikost pracovní paměti

12 MB

512 MB

128 MB nebo 256 MB

48 kB pro PLC, 5 MB pro displej

Výměnná aplikační paměť

karta SD

Compact Flash

karta SD

Flash disk USB

proprietary OS

MS Windows CE

Windows Embedded CE 6.0

ne

Další funkce

ano

ano

receptury, video, OPC, FTP, VNC

pulzní výstup, protokolování dat,
uživatelská komunikace

Implementovaný programovací jazyk pro skripty

ne

ano

Movicon 11 Basic (runtime)

Automation Organizer

Dodavatel/výrobce

Schmachtl CZ/Unitronics

Schmachtl CZ/Unitronics

Schmachtl CZ/Unitronics

Schmachtl CZ/Unitronics

webová adresa

www.schmachtl.cz

www.schmachtl.cz

www.schmachtl.cz

www.schmachtl.cz

automatizace@schmachtl.cz

automatizace@schmachtl.cz

automatizace@schmachtl.cz

automatizace@schmachtl.cz

Operační systém

Přehled trhu

Operátorské
panely
a panelová PC
e-mailová adresa
Obchodní označení výrobku
Druh zařízení
Typ displeje
Úhlopříčka displeje (v palcích)
Rozlišení displeje
Počet barev, odstínů šedi

Vision 350-J

Vision 260

Vision 130

Jazz

panelový PLC

panelový PLC

panelový PLC

panelový PLC

dotykový TFT LCD

LCD

grafický LCD

dvouřádkový displej

3,5

–

2,4

–

QVGA 320 × 240

240 × 64 grafický

128 × 64 grafický

dvouřádkový

65 000 barev

–

–

–

Dotyková obrazovka

ano

ne

ne

ne

Vícedotykové ovládání (multitouch)

ne

ne

ne

ne

Počet tlačítek

5

33

20

16

Integrovaný PLC
Montáž
Zástavbová hloubka

ano

ano

ano

ano

panel, lišta DIN

panel, lišta DIN

panel, lišta DIN

panel, lišta DIN
39,1 mm

42,5 mm

65,3 mm

59,6 mm

Chlazení

pasivní

pasivní

pasivní

pasivní

Ethernet

rozšiřitelný

rozšiřitelný

rozšiřitelný

rozšiřitelný podle modelu

USB

ne

ne

ne

podle modelu

Připojení k průmyslovým sběrnicím

ano

ano

ano

volitelně

Možnost vzdáleného přístupu na panel

ano

ano

ano

ano

40 MHz

32 MHz

40 MHz

32 MHz

Velikost pracovní paměti

3,5 GB, karta mikroSD do 4GB

aplikace 1 MB

896 kB, karta mikroSD do 4 GB

Ladder paměť: 24 kB (virtuální)

Výměnná aplikační paměť

ne

ne

ne

ne

Unitronics OS

Unitronics OS

Unitronics OS

Unitronics OS

archivace a export dat, receptury,
PID

export dat, receptury, PID

export dat, receptury, PID

export dat, PID

ne

ne

ne

ne

Typ procesoru, taktovací frekvence

Operační systém
Další funkce
Implementovaný programovací jazyk pro skripty
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přehled trhu

ServisControl/Pro-face

ServisControl/Pro-face

ServisControl/Pro-face

Schmachtl CZ/Unitronics

www.pro-face.com

www.pro-face.com

www.pro-face.com

www.schmachtl.cz

Schmachtl CZ/Unitronics
www.schmachtl.cz

proface@serviscontrol.cz

proface@serviscontrol.cz

proface@serviscontrol.cz

automatizace@schmachtl.cz

automatizace@schmachtl.cz

PFXGP4301TAD

PFXGP4501TAD

PFXLM4301TADDC

Unistream

Vision 560

inteligentní operátorský panel

inteligentní operátorský panel

modulární panelové PC

modulární panelové PC

panelový PLC

TFT

TFT

TFT

dotykový TFT LCD

dotykový TFT LCD

5,7

10,4

5,7

10,4 nebo 7

5,7

QVGA 320 × 240

VGA 640 × 480

QVGA 320 × 240

SVGA 800 × 600

QVGA 320 × 240

65 536/16 úrovní podsvětlení

65 536/16 úrovní podsvětlení

65 536/16 úrovní podsvětlení

65 000 barev

65 000 barev

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ne

ne

ne

0/5

0/5

0/5

žádné

24

ne

ne

ano

volitelně

ano

do výřezu

do výřezu

do otvoru ∅ 22 mm

panel, lišta DIN

panel, lišta DIN

54,5 mm

57 mm

60 mm

10,4“ 39,3 mm/7“ 45,29 mm

62,9 mm

pasivní

pasivní

pasivní

pasivní

pasivní

ano

ano

ano

ano

rozšiřitelný

ano

ano

ano

ano

ne

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ne

ano

ano

–

–

–

HMI 8 00 MHz/CPU 400 MHz

64 MHz

16 MB

32 MB

16 MB

4,5 GB, karta SD do 4 GB

9 MB, karta SD do 4 GB

SD

SD

SD

ne

ne

Pro-face firmware

Pro-face firmware

Pro-face firmware

Linux

Unitronics OS

archivace a export dat, receptury,
audio a video, alarmy

archivace a export dat, receptury,
audio a video, alarmy

archivace a export dat, receptury,
audio a video, alarmy

UniApps, archivace a export dat,
receptury, audio, video, PID

archivace a export dat, receptury,
PID

D-Script, Ladder

D-Script, Ladder

D-Script, Ladder

ne

ne

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Siemens

www.schneider-electric.cz

www.schneider-electric.cz

www.schneider-electric.cz

www.schneider-electric.cz

www.siemens.cz/hmi

podpora@schneider-electric.com

podpora@schneider-electric.com

podpora@schneider-electric.com

podpora@schneider-electric.com

ladislav.plachy@siemens.com

Magelis HMI STO

Magelis HMI STU

Magelis GTO

Magelis Panel PC 19“

Basic Panel KTP 400 až 1000, TP150

mikropanely

mikropanely

inteligentní panely

panelové iPC

ovládací panel

TFT

TFT

TFT

TFT

STN/TFT

3,4

3,5; 5,7

3,5; 5,7; 7,5; 10,4; 12,1

10,4; 12; 15; 19

3,6 až 15

80 × 200

QVGA

QVGA až SVGA

SXGA

240 × 80 až 1 024 × 768
4 stupně šedi nebo 256 barev

16

65 000 barev

65 000 barev

16 milionů barev

ano

ano

ano

ano

ano

ne

ne

ne

ne

ano

žádné

žádné

8

žádné

0 až 10

ne

ne

ne

ne

ne

do výřezu

do otvoru ∅ 22 mm

do výřezu

do výřezu

do výřezu

28 mm

31,5 mm

42 mm, 56 mm

69 mm, 90,5 mm

28,9 až 60,2 mm

pasivní

pasivní

pasivní

pasivní/ventilátor

pasivní

ano

ano

ano

ano, duální

ano

2×

2×

2×

5×

ne

ne

ne

volitelně

volitelně

ano

ano

ano

ano

ano

ne

není uvedeno

není uvedeno

SPEAR 333 MHz

Intel i3, 3. generace 3217 Dual Core

RISC 32bit

32/16 MB

64 MB

96 MB

4 GB

1 až 2 MB

ne

ne

ne

ano

ne

–

–

–

XP, W7 (32,64)

Linux

archivace, export dat, receptury, pdf, archivace, export dat, receptury, pdf, archivace, export dat, receptury, pdf, archivace, export dat, receptury, pdf,
jpg, MPEG, DHCP, DNS, FTP
jpg, MPEG, DHCP, DNS, FTP
jpg, MPEG, DHCP, DNS, FTP
jpg, MPEG, DHCP, DNS, FTP
ano
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ano

ano

ano

receptury, on-line grafy, přístupová
práva, alarmy
ne
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Operátorské
panely
a panelová PC
Dodavatel/výrobce

Siemens

Siemens

Siemens

Siemens

webová adresa

www.siemens.cz/hmi

www.siemens.cz/hmi

www.siemens.cz/hmi

www.siemens.cz/hmi

ladislav.plachy@siemens.com

ladislav.plachy@siemens.com

ladislav.plachy@siemens.com

vojtech.kuban@siemens.com

Key panely KP 8/8F/32F

panelová PC 477/577/677
panelové PC

e-mailová adresa
Obchodní označení výrobku
Druh zařízení

Comfort Panel KTP 400, TP 700 až 2200 Mobilní Panel 177/277/277(F) IWLAN
ovládací panel

ovládací panel

ovládací panel

TFT

STN/TFT

nemá displej

TFT

4,3 až 21,5

5,7 až 10,4

–

12,0 až 19,0

480 × 272 až 1 920 × 1 080

320 × 240 až 800 × 600

–

800 × 600 až 1 280 × 1 024

16 milionů barev

256 až 65 536 barev

–

32 bitů

Dotyková obrazovka

ano

ano

ne

ano

Vícedotykové ovládání (multitouch)

ano

ano

ne

ano

0 až 36

0 až 18

8 až 32

0 až 36

Typ displeje
Úhlopříčka displeje (v palcích)
Rozlišení displeje
Počet barev, odstínů šedi

Počet tlačítek
Integrovaný PLC
Montáž
Zástavbová hloubka

ne

ne

ne

ano

do výřezu

do výřezu

do výřezu

do výřezu, na rameno

48 až 73,1 mm

přenosný panel

49 až 69 mm

–

Chlazení

pasivní

pasivní

pasivní

pasivní nebo ventilátor

Ethernet

ano

ano

ano

ano

USB

ano

ano

ne

ano

Připojení k průmyslovým sběrnicím

ano

ano

ano

ano

Možnost vzdáleného přístupu na panel

ano

ano

ne

ano

ARM 532 MHz, x86 500 MHz, X86
1 GHz

–

–

Intel Celeron - Core i7
1 až 8 GB

Typ procesoru, taktovací frekvence
Velikost pracovní paměti

4 až 24 MB

2 až 6 MB

nemá

Výměnná aplikační paměť

SD, USB

MMC/SD, USB

ne

USB

Windows CE

Windows CE

bez OS

Windows XP/7/Embeded

receptury, on-line grafy, archivace,
export dat, video, pdf

receptury, on-line grafy, archivace,
export dat, video, pdf

světelná signalizace na tlačítkách

podle použité aplikace

Visual Basic

Visual Basic

ne

podle použité aplikace

Dodavatel/výrobce

Tecon/Weintek

Tecon/Weintek

Tecon/Weintek

Tecon/Arbor

webová adresa

www.tecon.cz

www.tecon.cz

www.tecon.cz

www.tecon.cz

e-mailová adresa

info@tecon.cz

info@tecon.cz

info@tecon.cz

info@tecon.cz

MT8070iE

MT8100iE

eMT3150

LYNC-715

inteligentní operátorský panel

inteligentní operátorský panel

inteligentní operátorský panel

průmyslové panelové PC

TFT

TFT

TFT

TFT

7

10

15

15

800 × 480, podsvícení LED

800 × 480, podsvícení LED

1 024 × 768, podsvícení LED

1 024 × 768, podsvícení LED

Operační systém
Další funkce
Implementovaný programovací jazyk pro skripty

Přehled trhu

Operátorské
panely
a panelová PC
Obchodní označení výrobku
Druh zařízení
Typ displeje
Úhlopříčka displeje (v palcích)
Rozlišení displeje
Počet barev, odstínů šedi

16,2 milionu barev

262 000 barev

16,2 milionu barev

16,2 milionu barev

Dotyková obrazovka

ano

ano

ano

ano

Vícedotykové ovládání (multitouch)

ne

ne

ne

ne

žádné

žádné

žádné

3

ne

ne

ne

ne

Počet tlačítek
Integrovaný PLC
Montáž

do výřezu nebo uchycení VESA

do výřezu nebo uchycení VESA

do výřezu nebo uchycení VESA

do výřezu nebo uchycení VESA

Zástavbová hloubka

21 mm

23 mm

54 mm

60 mm

Chlazení

pasivní

pasivní

pasivní

pasivní

Ethernet

ano

ano

ano

ano, 2× GbE

USB

ano

ano

ano

ano

Připojení k průmyslovým sběrnicím

ano

ano

ano

volitelně

Možnost vzdáleného přístupu na panel
Typ procesoru, taktovací frekvence

ano

ano

ano

ano, podle OS

ARM RISC CPU 600 MHz

ARM RISC CPU 600 MHz

ARM RISC CPU 800 MHz

Intel Atom N2600 1,6 GHz

Velikost pracovní paměti

128 MB

128 MB

256 MB

2 GB

Výměnná aplikační paměť

karty USB, SD

karty USB, SD

karty USB, SD

ano, karty HDD, SDD, CF

Operační systém
Další funkce
Implementovaný programovací jazyk pro skripty
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firemní OS reálného času

firemní OS reálného času

firemní OS reálného času

OS Windows, OS Linux

archivace, logování, export dat,
receptury, vzdálený klient

archivace, logování, export dat,
receptury, vzdálený klient

archivace, logování, export dat,
receptury, vzdálený klient

funkce průmyslového PC

podobný jazyku C

podobný jazyku C

podobný jazyku C

podle aplikace
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veletrhy a konference

Konference ARaP 2013
Tecon/Weintek
www.tecon.cz
info@tecon.cz
MT8050i
inteligentni operátorský panel
TFF
4,3
480 × 272, podsvícení LED
65 536 barev
ano
ne
žádné
ne
do výřezu
38 mm
pasivní
ano
ano
ano
ano
ARM RISC CPU 800 MHZ
128 MB
karty USB, SD
firemní OS reálného času
archivace, logování, export dat,
receptury, vzdálený klient
podobný jazyku C

rozložení teploty a tepelných toků v kotli, metoDevátý ročník konference ARaP (Automatidy počítačového vidění a jejich využití ve flexozace, Regulace a Procesy) se uskuteční ve dnech
tisku, v navigaci a měření, nebo použití mode21. a 22. listopadu 2013 (čtvrtek a pátek) v konfelu k návrhu prediktivní a fuzzy regulace či měřerenčním centru Fakulty strojní ČVUT v Praze 6 –
ní a simulace charakteristik
Dejvicích (www.arap.cz, cypneumatického akčního čleril.oswald@fs.cvut.cz). Je to
nu. Významná část příspěvků
patrně nejvýznamnější česká
je zaměřena na řízení a optechnická konference v oboru
timalizaci spalovacích proautomatizace. Pořádá ji ústav
cesů v kotlích na biomasu,
přístrojové a řídicí techniky
na řízení bioplynových staStrojní fakulty ČVUT v Pranic a na techniku prostředí
ze ve spolupráci s Českomov budovách – např. na řízeravskou společností pro auní mikroklimatu historických
tomatizaci a s mediální podbudov nebo na prediktivní říporou odborného časopisu
zení budov v praxi. S techniAutoma a dalších odborných
časopisů; odborným garantem Obr. 1. Přednáška prof. Sebastiána Dor- kou chytrých budov souvisejí
i příspěvky zaměřené na asisje prof. Bohumil Šulc. Zámě- mida na loňské konferenci Arap
tenční techniku, např. na možnosti využití mobilrem organizátorů bylo konferenci letos více otevřít
ních snímačů v domácnostech nebo na informačodborníkům z praxe a učitelům odborných škol,
ní a komunikační techniku pro zvyšování bezpečaby sloužila potřebám jejich celoživotního vzděnosti seniorů. Některé příspěvky mají přehledový
lávání a zvyšování jejich kvalifikace – tak, jak to
a naučný (tutoriálový) charakter: počítačové viděobor automatizace vyžaduje.
ní v průmyslu (prof. Hlaváč), využití inferenčních
V programu převažují příspěvky zaměřené
senzorů v prediktivním řízení (prof. Havlena) nebo
na řízení technologických procesů, např. o bezmoderní senzory pro automatizaci (prof. Ripka).
senzorovém řízení synchronních motorů nebo o říÚplný program konference a registrační formudicích systémech pro lokomotivy. Mnohé příspěvlář jsou na www.arap.cz.
ky popisují použití vyspělých (advanced) metod
(šm)
v řízení, např. modelování a simulaci při analýze

krátké zprávy
Firmě ZAT se za poslední
dva roky podařilo zvýšit
obrat o 40 %
Tecon/Arbor
www.tecon.cz
info@tecon.cz
Pardus-6194-847E
průmyslové panelové PC
TFT
19
1 280 × 1 024, podsvícení LED
16,2 milionu barev
ano
ne
3
ne
do výřezu
86 mm
pasivní
ano, 2× GbE
ano, i z čelní strany
volitelně
ano, podle OS
Intel Celeron 847E 1,1GHz nebo Intel
Core i3-2340UE 1,3 GHz
2 až 8 GB
ano, karty HDD, SDD, CF
Windows, Linux
funkce průmyslového PC

ZAT patří mezi čtyři firmy v Evropě, které dodávají vlastní řídicí systémy do primárního okruhu jaderných elektráren. Ekonomické
výsledky za fiskální rok 2012 opět potvrdily,
že ZAT zažívá jedno z nejúspěšnějších období
ve své padesátileté historii. Loňské tržby jsou
o 20 % vyšší než v roce 2011, tedy o 123 milionů korun. Za poslední dva roky tak obrat firmy
vzrostl o více než 40 %. Společnost ZAT loni
utržila téměř 770 milionů korun.
Akcionáři si tak mohli rozdělit zisk přesahující 61 milionů korun. Celkový zisk před
zdaněním a odečtením úroků včetně odpisů
(tzv. ukazatel EBITDA) dosahoval 105 milionů korun.
„Přestože je oblast průmyslu a energetiky
dlouhodobě v útlumu, i nadále se nám daří získávat a zdárně dokončovat zakázky ve všech
segmentech našeho působení. Kromě tradičního oboru, jako je jaderná energetika, vyrábíme a dodáváme řídicí systémy pro průmysl
či tepelnou a vodní energetiku. Vyrábíme také
průmyslovou elektroniku či speciální lékařské

přístroje,“ oznámila členka představenstva Vladislava Česáková. Podle ní jsou příznivé ukazatele důsledkem dlouhodobé strategie vedení firmy. Kromě důrazu na úsporu režijních
nákladů se management v uplynulých letech
soustředil také na snížení úvěrového zatížení.
To se podařilo zejména díky kvalitnímu řízení pohledávek.
V roce 2012 inovovala firma generaci řídicího systému SandRA Z200. Také díky tomu
mohla společnost získat nové zakázky zejména v klasické energetice, např. na rekonstrukci elektrárny Opatovice či teplárny v Náchodě. Společnost i nadále rozvíjela své aktivity
v Egyptě, Turecku, na Kubě, Slovensku a v dalších zemích.
„Opět jsme se podíleli na dodávkách řídicího systému pro Jadernou elektrárnu Dukovany. Výměnu řídicích systémů jsme prováděli při zachování výrobní kapacity elektrárny,
což byla i pro nás výzva. Podle našich informací nebyl podobný projekt ve světě ještě realizován,“ připomněl člen představenstva Ivo
Tichý. ZAT zaměstnává v příbramském a plzeňském areálu přes 350 lidí. Uplatnění zde
najdou zejména vysokoškoláci a středoškoláci s technickým vzděláním. Klíčová je pro firmu ZAT také úzká spolupráce s technickými
univerzitami.
(ed)

podle aplikace
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