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nové produkty

 Směrovače pro přístup k automatizačním 
sítím a komponentám po pevných linkách

Řada produktů Scalance M se rozrostla o tři nové průmyslové 
směrovače (router) určené ke komunikaci prostřednictvím pevných 
telefonních vedení. Přístroje Scalance M812-1 a Scalance M816-1 
s technikou ADSL umožňují připojit segmenty ethernetových sítí a au-
tomatizační zařízení s ethernetovým rozhraním k pevným veřejným di-

gitálním účastnickým lin-
kám (DSL) podporujícím 
protokol ADSL2+. Nabíze-
na je přenosová rychlost až 
25 Mb/s ve směru ke kon-
covému zařízení (down-
stream) a až 3,5 Mb/s ve 
směru ze zařízení do sítě 
(upstream). Oproti tomu 
směrovač Scalance M826-2 
SHDSL je určen ke komu-

nikaci prostřednictvím vyhrazených vedení s kabely se dvěma nebo 
více vodiči. Základní přenosová rychlost při použití jednoho páru vo-
dičů je zde až 15,3 Mb/s v každém směru; s kabely se čtyřmi nebo 
více vodiči lze dosáhnut rychlosti úměrně větší.

Nové směrovače DSL jsou tradičně velmi odolné a provozně spo-
lehlivé a nabízejí také zabezpečovací funkce, jako je např. firewall 
a tzv. VPN/IPsec tunnel s úplným šifrováním zpráv. Přístroje se uplatní 
zejména v případech, kdy bezdrátové spojení je použitelné jen v ome-
zené míře nebo zcela nepoužitelné, třeba z důvodu rychlosti nebo spo-
lehlivosti, jako např. ve vodárenství nebo v lékařské technice.
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552,
e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com, www.siemens.cz

 PLC Modicon M221 usnadňuje život  
i výrobcům strojů

Společnost Schneider Electric uvedla v minulých měsících na čes-
ký a slovenský trh řídicí systém Modicon M221. Jako zástupce The 
NEXT generation – nové generace PLC a LMC z koncepce Machi-

neStruxure – vyniká také on vý-
konným procesorem (0,2 μs na 
instrukci) a komunikační otevře-
ností. Navíc přináší užitečnou no-
vinku – aplikační moduly.

Aplikační moduly TMC2x se 
instalují přímo do těla CPU, a tak 
nenarůstají rozměry PLC. Ač ce-
nově atraktivní, jsou vývojovými 
pracovníky vybaveny vysoce ce-
něnou funkcí plug-and-play. Po 
zasunutí modulu do přístroje vý-
vojové prostředí SoMachine Ba-

sic (mimochodem již lokalizované do českého jazyka) automaticky 
rozpozná jeho typ. Následně se zobrazí průvodce, který uživateli po-
skytne jak nápovědu, tak knihovnu hotových šablon (vždy pro dané 
průmyslové odvětví). Kromě toho každý aplikační modul rozšiřuje již 
tak bohatou nabídku komunikačních rozhraní a vstupů PLC Modicon 
M221. Pro zájemce jsou aktuálně připravena řešení pro zdvihové me-
chanismy (rozšíření o dva analogové vstupy), balicí stroje (opět dva 
analogové vstupy navíc), dopravníkové systémy (plus jedna sériová 
linka) a kaskády čerpadel (s dalším analogovým vstupem a výstupem).

Posílen aplikačními moduly umožňuje Modicon M221 citelně zkrá-
tit vývoj každého stroje a urychlit tak jeho uvedení na trh.
Schneider Electric CZ, s. r. o., Zákaznické centrum, 
tel.: 382 766 333, www.schneider-electric.cz

 Bezdrátové spojení v průmyslových  
provozech

K realizaci bezdrátových místních sítí pro přenos dat v rozváděčích 
a na úrovni strojů a zařízení v průmyslových provozech (IWLAN) jsou 
určeny dvě nové sady přístrojů skupiny Scalance W.

Cenově výhodná sada 
tvořená kompaktním mo-
dulem pro přístup do sítě 
Scalance W761-1 RJ45 
a klientským modulem 
Scalance W721-1 RJ45, 
komunikujícími rychlos-
tí až 150 Mb/s, umožňu-
je levně a s minimálními 
požadavky na prostor za-
členit do bezdrátové sítě 

vzdálené stroje či zařízení vně rozváděče, např. v kombinaci s de-
centralizovanými periferiemi Simatic ET 200SP. Moduly mají stu-
peň krytí IP20.

Univerzální sadu tvoří přístupový modul Scalance W774-1 RJ45 
a klientský modul Scalance W734-1 RJ45 k přenosu dat rychlostí až 
300 Mb/s. Tyto přístroje mají kovové pouzdro v designu PLC Simatic 
S7-1500 a slot pro hardwarový klíč Key-Plug W700 iFeatures a pod-
porují napájení po Ethernetu (PoE).

Nové sady přístrojů dále rozšiřují nabídku produktů značky 
Siemens pro sítě IWLAN speciálně navržených za účelem dosáh-
nout co největší bezpečnosti a spolehlivosti výroby. Vedle přístupo-
vých a klientských modulů jsou k dispozici také centrální jednotka 
pro řízení sítě IWLAN s až 96 řízenými přístupovými moduly a ši-
roký sortiment antén využívajících spolehlivou metodu MIMO podle 
normy IEEE 802.11n.
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, 
e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com, www.siemens.cz


