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nové produkty

 Zabezpečené připojení redundantních sítí
Nový zabezpečovací (security) modul Scalance S627-2M chrání 

pomocí firewallu automatizační sítě před neoprávněným přístupem. 
Poprvé lze zabezpečeným způsobem připojit také redundantní síťové 
struktury, např. redundantní kruhové sítě, s protokolem MRP (Media 

Redundancy Protocol) nebo 
HRP (High Speed Redundan-
cy Protocol). Modul S627-2M 
má tři pevné elektrické porty, 
z toho jeden zabezpečený a je-
den typu DMZ (Demilitarized 
Zone), a dva sloty pro volitelně 
použitelné modulární dvoupor-
tové elektrické a optické mo-
duly fyzického rozhraní (me-
dia module). Lze ho tudíž pří-
mo začlenit do optických sítí. 
Se dvěma paralelními modu-
ly S627-2M je možné vytvořit 

propojení odolné proti poruše, kdy při selhání jednoho z modulů dru-
hý okamžitě automaticky přejde z vyčkávacího do aktivního pracovní-
ho módu a převezme všechen datový provoz.

Až sedm disponibilních portů umožňuje modulu Scalance S627-2M 
prostřednictvím firewallu variabilně zajistit ochranu nejrozmanitějších 
topologií sítě. Modul může např. spojovat redundantní kruhové sítě 
s páteřní sítí, dvě kruhové struktury navzájem, jednotlivé automati-
zační buňky s nadřazenou síti apod. S použitím různých media mo-
dulů lze vytvářet i smíšené sítě využívající současně spoje elektrické 
i optické (jednovidová i mnohavidová vlákna).
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.com, 
e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com

 Zařízení pro prostorové laserové popisování
S novou typovou řadou popisovačů LP-M vstoupila technologie 

popisování laserem FAYb do třetího rozměru. 
Unikátní vlastností laserových popisovačů řady LP-M, kromě tra-

diční kvality a spolehlivosti, je schopnost precizního prostorového 
(3D) popisu. Řada zahrnuje popi-
sovače s výkonem od 20 do 50 W 
a pracovní plochou 220 × 220 mm. 
Třírozměrné značení je optimalizo-
váno funkcí automatického ostření 
se schopností zaostřovat v interva-
lu až 50 mm.

Laserové popisovače nové řady 
kombinují technologii popisování 
laserem s velkou bezpečností. Mají 
velký výkon a mnoho funkcí pro ře-
šení i těch nejsložitějších úloh zna-
čení. Popisovače řady LP-M mo-
hou komunikovat prostřednictvím 

Ethernetu, sběrnice Profibus a protokolu Profinet. Intuitivní uživatel-
ské rozhraní Laser Marker Navi umožňuje rychlou a precizní tvorbu 
předloh pro laserové popisování včetně specifických funkcí pro práci 
s písmem či vektorovou grafikou.

Laserové popisovače LP-M jsou ideální volbou pro úlohy s důra-
zem na kvalitu potisku, přesnost a vysokou rychlost. Funkce automa-
tického ostření s optickou kontrolou dovolují rychle a efektivně po-
pisovat i složité plochy obrobků. Popisovače Panasonic vynikají po-
měrem ceny a výkonu. Díky široké nabídce popisovačů s lasery CO2 
a vláknovými lasery pokrývá Panasonic výkon od 10 do 50 W a ob-
last značení až 330 × 330 × 50 mm. 
Panasonic Electric Works Europe AG, tel:. +420 541 217 001, 
www.panasonic-electric-works.cz, ludek.bartak@eu.panasonic.com

Opticon OPI-3601 – nejlevnější čtečka 2D kódů
OPI3601 je 2D CMOS imager, který spolehlivě čte všechny čá-

rové kódy a 2D kódy, je předurčený pro zdravotnictví, maloobchod, 
POS, sklady nebo logistické aplikace. Mezi klíčové vlastnosti patří 

snadné zaměření snímané-
ho kódu pomocí LED za-
měřovače, několik režimů 
spouště a rychlé dekódová-
ní. Jednoduchý ergonomic-
ký design zajišťuje pohodlné 
uchopení, zatímco dekódo-
vací nástroj (engine) zachy-
cuje i obtížně čitelné kódy 
stiskem spouště. 

Pro kvalitu snímání je 
důležité výrazné zaměření 
(přisvícení) na snímaný kód. 
Důležitá je velká rychlost 
snímání a dekódování široké 

škály1D a 2D kódů. Oproti předchozím modelům je snímání 2,5krát 
rychlejší. Díky přizpůsobitelným režimům spouště si může uživatel 
zvolit způsob snímání. Čtečka má zvýšenou toleranci k pohybu sní-
mané předlohy a vylepšené snímání poškozených, zakřivených, ši-
rokých a špatně vytištěných kódů. Přístroj s krytím IP42 vydrží pád 
z výšky 1,5 m na beton. Pro přenos dat je čtečka vybavena rozhraním 
RS-232, Keyboard Wedge a nebo USB. Stojánek je součástí balení.
CODEWARE, s. r. o., tel: +420 222 562 444, fax: +420 222 561 904, 
e-mail: codeware@codeware.cz, www.codeware.cz

 Software pro zabezpečení systémů 
strojového vidění

Software Cognex Directory Server (CDS) verze 1.0, navrže-
ný pro systémy strojového vidění In-Sight®, centralizuje autoriza-
ci a autentizaci všech uživatelů v síti a může být součástí architek-

tury zabezpečení 
podnikových in-
formací. Součas-
né řídicí systémy 
s otevřenou ether-
netovou komuni-
kací mohou být 
snadno integro-
vány do systémů 
plánování pod-
nikových zdrojů 
(ERP) a řízení vý-
roby (MES). Pro-

to je nutné posílit ochranu citlivých dat a provozních parametrů. CDS 
využívá standardní informační infrastrukturu pro průmysl a protoko-
ly moderního síťového zabezpečení, jako jsou LDAP, SSL a HTTPS. 
Když se uživatel pokouší přihlásit ke kameře In-Sight, jsou do systému 
CDS předány přihlašovací údaje k autentizaci a do kamery jsou zaslá-
na oprávnění uživatele. Přístup může být nastaven podle pracovního 
zařazení uživatele, nastavení kamery In-Sight i podle funkcí údržby 
v systému In-Sight Explorer apod. Systém CDS doplňuje dosavadní 
produkty, jako je Cognex Audit Message Server pro záznam změn pa-
rametrů systému a uživatelských přihlášení a nástroj TestRun™ pro 
validaci změn parametrů aplikace.

Software CDS pomůže také průmyslovým provozům vyhovět 
předpisům, které stanovuje např. norma FDA 21 CFR Part 11. Sys-
tém CDS lze používat i ke správě velkého počtu systémů strojového 
vidění In-Sight v podniku, což snižuje náklady na nastavení a údržbu.
Cognex, kancelář pro Českou republiku a Slovenskou republiku, 
e-mail: sales@cognex.cz, www.cognex.com/cds
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