nové produkty
Řídicí systémy IoT od firmy WAGO mají
certifikaci pro Microsoft Azure

Nová řídicí jednotka UniPi Axon pro MaR,
IIoT a automatizaci

Společnost WAGO prostřednictvím svých produktů Cloud Data
Control a PFC100/PFC200 IoT umožňuje svým zákazníkům vytvářet řešení, která propojují reálný a digitální svět. WAGO Cloud Data
Control dohlíží na řídicí systémy WAGO, jejich aplikace a data.
Cloudové služby jsou
hostovány na platformě Microsoft Azure a certifikace zaručuje bezproblémovou
komunikaci. Spolehlivost spojení zajišťuje protokol MQTT, zabezpečený šifrováním
TLS. Microsoft Azure je vysoce flexibilní ve výpočetním výkonu, kapacitě úložiště
dat, dostupnosti a uplatnění bezpečnostních standardů. Nabízí velké
množství služeb a nástrojů, a je proto vhodným základem projektů IoT.
Uživatel k webovým službám přistupuje prostřednictvím webového portálu, který poskytuje základní služby: správu projektu, řídicího
systému a uživatelů, sledování stavu řídicích modulů, alarmové funkce a rozesílání e-mailů. Zobrazuje texty, tabulky, grafy, prvky zobrazení a ovládací tlačítka. Pro přizpůsobení požadavkům zákazníků
umožňuje využívat rozhraní REST (Representational State Transfer)
a OPC UA a vytvářet tak aplikace např. pro sledování spotřeby energie nebo prediktivní údržbu.
WAGO-Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 142,
e-mail: automatizace@wago.com, www.wago.cz

Nové řídicí jednotky Axon zachovávají přednosti předchozích řídicích jednotek UniPi, jako jsou kompaktní tvar, malé rozměry, široký
soubor funkcí a softwarová otevřenost, navíc však mají nový procesor,
interní paměť eMMC a rozšířenou nabídku komunikačních rozhraní.
Jsou k dispozici ve třech velikostech (čtyři, osm a dvanáct modulů na
liště DIN) s maximálním počtem až
70 I/O na jednotku. Jsou vybaveny
průmyslovým počítačem se čtyřjádrovým procesorem o taktu 1,2 GHz,
1 GB RAM a interní pamětí eMMC
o velikosti 8 GB. Komunikační rozhraní jsou zastoupena linkami RS-485
a RS-232, sběrnicí 1-Wire, gigabitovým Ethernetem a dvojicí portů USB 2.0. Komponenty jsou umístěny v hliníkovém šasi s krytím IP20, běžnou výbavou je také držák na lištu DIN.
Hlavní podporovanou softwarovou platformou je řídicí systém Mervis, vybavený přehledným vývojářským prostředím, SCADA a editorem uživatelského rozhraní. Mervis je standardně předinstalován na
všech jednotkách Axon a součástí balení jednotek je i licence pro přístup ke cloudové databázi a proxy serveru.
Díky softwarové otevřenosti jednotek Axon lze ale použít i jiné
softwarové prostředí.
Pro svou flexibilitu a spolehlivost používají řídicí jednotky UniPi zákazníci z více než padesáti zemí světa v širokém spektru oborů.
Více se lze o řídicí jednotce UniPi Axon dozvědět na http://bit.ly/
2Rm1KCK.
UniPi.technology, tel.: +420 533 433 392,
e-mail: info@unipi.technology, www.unipi.technology
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Více na www.robosoutez.cz sekce FINÁLE ROBOSOUTĚŽE
www.facebook.com/robosoutez
www.mathworks.com
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