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Příště si přečtete
Moderní průtokoměry s integrovanou 
autodiagnostikou a verifikací
Procesní průmysl vyžaduje stále větší spolehlivost řízení 
procesů, vyšší kvalitu výsledných produktů a přesnější 
fakturační měření. Je též nutné dodržovat stále přísnější 
podmínky související s ochranou životního prostředí. 
Významně k naplnění těchto požadavků přispívají také 
moderní průtokoměry s autodiagnostikou: kromě velké 
přesnosti rovněž přinášejí dlouhodobou stabilitu měření.

Wonderware System Platform 2017
Wonderware System Platform 2017 dokazuje, že firma 
Wonderware vždy byla a stále je mezi těmi subjekty, 
které určují trendy. Nový vizualizační klient (OMI), Agile 
Cloud Development, Object Wizards, nativní podpora 
multidotykového ovládání a ovládání gesty, využití aplikací 
plug-and-play – to vše jsou vlastnosti, díky nimž je System 
Platform 2017 novou generací vizualizačního rozhraní nejen 
v sortimentu firmy Wonderware, ale v celém oboru. System 
Platform 2017 umožňuje propojit řízení výrobních procesů  
a informační systémy podniku.

Nové služby v síti Sigfox
Na mezinárodní výstavě a konferenci Sigfox World IoT Expo, 
která se konala v Praze, představila firma Sigfox sadu nových 
služeb, které dokážou propojit miliardy zařízení s bezdrátovou 
komunikací bez nutnosti jejich připojení k internetu. 
Sigfox Admiral Ivory je název služby umožňující zařízení 
IoT připojit k síti za méně než dvacet centů s využitím čipu, 
který není o nic složitější než ten, jenž je v každém dálkovém 
ovládání. Pro přenos malých objemů dat na velké vzdálenosti 
je určena služba Sigfox Admiral Blue. Sigfox Monarch je služba 
určená zvláště těm, kteří vyrábějí produkty pro globální trh: 
umožňuje zařízením IoT rozeznat standard místní komunikační 
sítě a automaticky se mu přizpůsobit. 
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