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řídicí technika

Společnost Unitronics uvedla na trh no-
vou platformu panelů HMI s vestavěným 
PLC UniStream™. Tato platforma je vý-
sledkem dvaceti let vývoje PLC při sledová-
ní nejvýznamnějších trendů v průmyslové au-
tomatizaci. Kombinace výkonných duálních 

CPU (krátká doba skenování, až 2 048 vstu-
pů a výstupů a 2 MB operační paměti), kva-
litních dotykových displejů a místních i vzdá-
lených I/O, které se vyznačují mimořádně 
snadnou instalací, činí z platformy UniStream 
špičku ve své třídě. Modulární systém typu 
„vše v jednom“ (all-in-one) přináší výrobcům 
OEM a integrátorům systémů možnost snížit 
náklady, ušetřit prostor v rozváděči a zkrátit 
dobu programování, a tak zvýšit svou konku-
renceschopnost. Současně jim poskytuje je-
dinečný uživatelský komfort.

Na platformě UniStream lze sestavit řídi-
cí systém „na míru“ jakékoliv úloze, od jed-
noduché až po velkou a složitou. Řídicí sys-
tém „vše v jednom“ uživatel sestaví pouhým 
výběrem vhodného panelu HMI, „nacvaknu-
tím“ CPU a instalací požadovaných I/O. Zís-
ká tak přesně takový systém, který odpovídá 
jeho konkrétním požadavkům vyplývajícím 
ze zadání úlohy.

UniLogic™, nové intuitivní programovací 
a inženýrské prostředí pro konfiguraci hard-
waru, programování logických funkcí a tvor-
bu aplikací HMI, zkracuje dobu programo-
vání o 50 %. Jeho základem je předvídání 
dalších kroků programátora a možnost opě-
tovně použít již vytvořený kód. Společnost 

Společnost Unitronics představuje 
platformu UniStream

Unitronics si cení uživatelského komfor-
tu, který studio programátorům i zákazní-
kům poskytuje. V tomto ohledu je UniLogic 
v současnosti špičkou ve své třídě. UniLo-
gic umožňuje tvorbu uživatelem definova-
ných funkčních bloků a obrazovek HMI, kte-

ré lze importovat do nového 
projektu, a dokonce je sdílet 
s dalšími uživateli. Průvod-
ce softwarem významně šet-
ří dobu nutnou pro definová-
ní I/O bodů, nastavení PID 
regulátorů atd. Programo-
vání zjednodušují a zrych-
lují funkce drag and drop 
a možnost opětovného po-
užití vytvořeného kódu. Při 
vytváření obrazovek HMI 
programátorům pomáha-
jí HMI widgety a rozsáh-
lá grafická knihovna studia 
UniLogic.

Další výhodou platformy 
UniStream je zjednodušení 
nastavení datové komunika-
ce na snadnou konfigurač-
ní úlohu, která nevyžaduje 
žádné programování. Zaří-
zení postavená na platformě 
UniStream mohou mít roz-

hraní RS-485, CAN s protokolem CAN Open, 
UniCan, sériové rozhraní (Modbus RTU) a 
ethernetové rozhraní (Modbus TCP). Zařízení 
lze také přizpůsobit protokolům třetích stran: 
rozšiřující USB a sériová rozhraní podporují 
externí zařízení, jako jsou modemy, tiskárny, 
čtečky čárových kódů a další. Programy vy-
tvořené na PC lze do řídicího systému snad-
no nahrát prostřednictvím USB.

Společnost Unitronics dále přináší zásad-
ní novinku: aplikace UniApps™. Knihovna 
aplikací UniApps pro PLC je neustále rozši-
řována: zahrnuje aplikace pro přístup k da-
tům, jejich úpravu a sledování, řešení a od-
straňování potíží atd. 

Platforma UniStream v souladu s moder-
ními trendy rovněž podporuje vzdálený pří-
stup prostřednictvím VNC z počítače, table-
tu nebo chytrého telefonu. Technická podpora 
a software (včetně všech funkcí a aktualizací) 
jsou stejně jako u ostatních produktů Unitro-
nics zdarma.

Technické údaje a další informace o plat-
formě UniStream zájemci naleznou na strán-
ce www.schmachtl.cz/programovatelne- 
-automaty-plc.

(Schmachtl)

Obr. 1. Řídicí systém postavený na platformě UniStream obsa-
huje v jednom zařízení HMI i PLC

    10,4” a 7” barevná 
dotyková obrazovka, 
65 tis. barev

 NEMA4X/IP66/IP65 (při montáži 
panelu na desku) zcela plochá 
přední část panelu

 prvky složené z více vrstev, gif 
animace, zabudované reproduktory, 
integrované trendy, PID regulátory, 
datové tabulky, vzorkování, 
přetahování prvků (drag & drop)

 UniApps™: přístup k datům, úpravy 
a sledování, poradce při potížích, 
ladění atd.

 opakovaně použitelné, uživatelem 
defi nované funkční bloky 

 CPU: podpora až 2 048 lokálních 
nebo vzdálených I/O

 I/O: digitální i analogové

 2 MB operační paměti

 porty: 2x Ethernet, CAN, RS485 
a rozšiřitelné o další RS232 a RS485

 vzdálený přístup: z počítače, tabletu, 
chytrého telefonu atd.
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Nová generace
PLC + HMIII
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