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Základní vlastnosti modulů ioLogik 
E1200:
– podpora protokolů EtherNet/IP, Modbus 

TCP, SNMP a RESTful API,
– aktivní komunikace se serverem MX-

-AOPC UA,
– jednoduchá správa I/O prostřednictvím 

knihovny MXIO v operačních systémech 
Windows a Linux,

– dvouportový ethernetový switch pro to-
pologii daisy-chain,

– certifikace do prostředí s nebezpečím vý-
buchu zóna 2 podle ATEX, Class I Divi-
sion 2 podle NEC/NFPA,

– rozsah provozních teplot –40 až +75 °C.

užívat výhody efektivní komunikace s aktivní 
„push technology“. Potřebuje-li zákazník na-
programovat vlastní aplikaci, knihovna Moxa 
MXIO Library mu práci zjednoduší. Knihovna 
podporuje operační systémy Windows i Linux.

Aktivní OPC server Moxa

Před deseti lety představila společnost 
Moxa svůj patentovaný protokol AOPC, kte-
rý pro komunikaci s hardwarem využívá me-
todu push technology. Díky ní se stavy I/O na 
serveru MX-AOPC UA Server aktualizují 
pouze tehdy, nastane-li změna stavu I/O, do-
sáhne-li analogová hodnota přednastavené 
úrovně nebo je-li požadována změna stavu 
výstupu. Použití této metody řízení komuni-
kace minimalizuje nadbytečnou komunikaci 
a zrychluje odezvu I/O v porovnání s tradič-
ními metodami založenými na dotazovacích 
protokolech. Díky protokolu AOPC, vyvinu-
tému společností Moxa, mohou uživatelé při-
jímat alarmy v reálném čase a včas reagovat 
na nebezpečné situace.

Knihovna Moxa MXIO

Knihovna Moxa MXIO je použitelná nad 
operačními systémy Windows i Linux. Pod-

poruje jazyky C++, Visual Basic, Visual C++ 
a .NET. Knihovna usnadňuje vývoj aplikací 
v pokročilých vývojových prostředích vyu-
žívajících moduly ioLogik E1200 připojené 
na ethernetovou síť. S knihovnou jsou dodá-
vány zdrojové kódy ukázkových aplikací pro 
jazyky C# a Visual Basic. S bezplatnou kni-
hovnou Moxa MXIO mohou programátoři 
také vytvářet vlastní aplikace pro operační 
systém Linux.

Dodavatel modulů Moxa

Dodavatelem ethernetových I/O modu-
lů, síťových prvků pro průmyslový Ethernet, 
softwaru a příslušenství od výrobce Moxa 
a dalších zařízení pro průmyslovou komuni-
kaci je společnost ELVAC a. s. Podrobnější 
informace mohou zájemci najít na interneto-
vých stránkách www.moxa.cz.

(ELVAC a. s.)

  Testovací plán konformity 
pro policejní auta a taxíky

CiA-447 je komunikační standard pro 
přídavné přístroje používané pro vybave-
ní speciálních vozidel založený na sběrni-
ci CAN a protokolu CANopen. Umožňu-
je výrobcům přídavných přístrojů, často 
vyráběných v malých sériích, přesně vy-
mezený a zabezpečený přístup na vnitř-
ní síť vozidla.

Testovací plán, specifikovaný v doku-
mentu CiA 447-5, dovoluje testovat kon-
formitu a kompatibilitu přídavných pří-
strojů pro speciální vozidla. Německá 
a britská policejní vozidla používají síť 
CANopen k propojení specifických pří-
strojů podle standardu CiA 447. Patří mezi 
ně např. nástřešní modrá návěstní zaříze-
ní, digitální rádiové vysílače a přijímače 
a jiné přístroje specifické pro práci poli-
cie. Mnoho výrobců automobilů již na-
bízí na přání vstupní komunikační brány 
CiA-447 (gateways), umožňující přístup 
na vnitřní síť vozidla. Tyto brány jsou vy-
baveny firewallem, aby zabránily neauto-
rizovanému přístupu na interní síť vozi-
dla. Automobilky Audi, BMW, Daimler, 
Opel/Vauxhall a Volkswagen již takové 
brány mají. Jsou použitelné také pro vozy 
taxislužby a dovolují připojit na interní síť 
vozidla taxametr, tiskárnu a čtečku kredit-
ních karet. Dalšími možnostmi použití na 
trhu speciálních vozidel jsou sanitní auta 
a automobily pro řidiče s tělesným posti-

žením vyžadující specifické prostředky pro 
řízení vozidla. 

Testovací plán konformity CiA 447-5 
může být implementován jako software 
v běžném PC nebo ve speciálně k tomu ur-
čeném hardwaru. Paralelně s ním může být 
rovněž implementován základní testovací 
software pro sběrnici CANopen podle CiA 
310-1. Nezisková organizace CiA (CAN in 
Automation e. V.), která sdružuje uživatele 
a výrobce sběrnice CAN, bude přístroje po-
dle specifikace CiA-447 na objednávku zá-
kazníků testovat. Testovací nástroj CiA 447-5 
dodává firma Esacademy, testy provádějí in-
ženýři organizace CiA. Přístroje ovšem nej-
prve musí obstát ve všeobecných testech pro 
sběrnici CANopen, které jsou uvedeny v CiA 
310-1. (Kab.)

  Matrix Vision součástí 
skupiny Balluff

Společnost Matrix Vision GmbH se 
v srpnu 2017 stala součástí skupiny Ballu-
ff. Obě firmy již několik let spolupracují 
ve výzkumu a vývoji. Po sloučení vlastní 
Balluff 75 % akcií společnosti Matrix a zby-
tek si ponechali původní akcionáři. Společ-
nost Balluff byla založena v roce 1921 a po 
čtyři generace ji vlastní rodina zakladatelů. 
V současnosti má 3 550 zaměstnanců a do-
dává snímací, identifikační a síťovou tech-
niku a software pro integrované řídicí systé-
my v průmyslu. Firma Matrix Vision, která 
vznikla v roce 1986, se zaměřuje na vývoj 

a prodej zachytávačů snímků (frame gra-
bbers), standardních průmyslových kamer, 
inteligentních kamer, videosnímačů, ve-
stavných systémů a softwaru pro zpraco-
vání obrazu v průmyslu. 

Matrix Vision se stovkou svých zaměst-
nanců bude zatím působit nezávisle a ne-
změní se ani značky jejích produktů pro 
strojové vidění. Na svých místech zůsta-
nou také výkonní ředitelé, Uwe Furtner 
a Erhard Meier, kteří budou řídit firmu 
v jejím sídle v Oppenweileru. Oba ředite-
lé si sloučení firem pochvalují: „Strojové 
vidění bude s konceptem Industry 4.0 na-
bývat na významu. Jako součást skupiny 
Balluff budeme schopni využít tento trend 
a působit na větším trhu v Německu a na 
celém světě,“ řekl technický ředitel Mar-
tix Vision Uwe Furtner. Spokojen je rov-
něž generální ředitel společnosti Balluff 
Florian Hermle: „Jedna z našich dvou řad 
kamerových řad výrobků je od Matrix Vi-
sion. Takže již víme, že se k sobě hodíme 
a naše řady výrobků se optimálně doplňují. 
Díky firmě Matrix Vision rozšíříme nabíd-
ku svých produktů v oblasti kamerových 
snímacích systémů a také naše kapacity ve 
vývoji softwaru.“

Pro firmu Matrix Vision je velmi důleži-
tý přístup k prodejní a servisní síti společ-
nosti Balluff. Díky ní bude schopna poskyt-
nout lokální podporu mnoha svým zákaz-
níkům, kteří mají výrobní závody po celém 
světě. Další informace lze získat na http://
www.balluff.com/en/de/news/press-news/
balluff-family-is-growing/. (ev)
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