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MVK Fusion je komunikační modul Pro-
finet/PROFIsafe, který umožňuje zapojení 
těchto přístrojů:
– standardních digitálních senzorů a akčních 

členů,
– bezpečnostních digitálních senzorů a ak-

čních členů,
– přístrojů s rozhraním IO-Link.

Tato inovativní kombinace vede 
k pokročilým koncepcím automa-
tizačních řešení. Užití modulu 
MVK Fusion zjednodušuje konfi-
guraci a instalaci. Celou konfigu-
raci lze provést v inženýrském ná-
stroji bezpečnostního řízení. Vývo-
jář softwaru a konstruktér elektro 
se nemusí učit specifické nástroje 
výrobce a studovat jeho příručky.

Při použití modulu MVK Fu-
sion stačí méně sběrnicových mo-
dulů na každou modulární jed-
notku, v nejlepším případě pou-
ze jeden. Přínosem jsou zajímavé 
možnosti zapojení v mnoha auto-
matizačních řešeních.

Jeden modul pro maximální rozmanitost

Zvláštností sběrnicového modulu MVK 
Fusion je jeho rozmanitost. Je určen pro běž-
né digitální senzory a akční členy, bezpeč-
nostní digitální senzory a akční členy a také 
zařízení s rozhraním IO-Link.

MVK Fusion má tato zásuvná místa:
– dvě standardní digitální zásuvná místa, 

která je možné nakonfigurovat libovolně 
jako vstup nebo výstup podle toho, jak to 
vyžaduje dané použití,

– čtyři bezpečnostní zásuvná místa, která za-
jišťují, aby bylo možné bez zvýšených ná-
kladů do instalační koncepce zahrnout té-
měř všechny digitální bezpečnostní poža-
davky,

– dvě zásuvná místa IO-Link nabízejí vel-
mi širokou škálu funkcí, protože integrují 
do sběrnicového systému i složité senzo-
ry a akční členy; kromě toho jsou vhodné 
i pro nákladově efektivní rozšíření digitál-
ních standardních signálů prostřednictvím 
hubů IO-Link.
MVK Fusion je navržen tak, aby usnad-

ňoval instalaci, šetřil prostor a snižoval počet 
potřebných modulů.

Maximální flexibilita pro bezpečnostní 
aplikace

Modul MVK Fusion umožňuje zahrnout 
do instalace i bezpečnostní úlohy. Pomocí tří 

MVK Fusion – jediný modul pro nejrozmanitější 
využití

bezpečných dvoukanálových vstupních portů 
lze shromažďovat signály typických bezpeč-
nostních senzorů, jako jsou nouzové vypína-
če, světelné závory, obouruční ovládání, bez-
pečnostní dveře atd. Lze dosáhnout funkční 
bezpečnosti až do úrovně PL e.

Bezpečný výstupní port se dvěma bez-
pečnými výstupy může být konfigurován po-
dle potřeb dané úlohy (spínání PP, PM nebo 
PPM), a umožňuje proto integraci nejrůzněj-
ších typů akčních členů až po dvojité ventily 
a ventilové ostrovy, i v tomto případě s funkč-
ní bezpečností až do úrovně PL e.

Speciální port IO-Link třídy B zajišťuje, 
aby bylo možné zařízení IO-Link, jako jsou 
ventilové ostrovy nebo huby, jednoduše bez-
pečně vypínat až do úrovně vlastností PL d.

S využitím MVK Fusion lze tedy dosáh-
nout vysokých bezpečnostních úrovní a op-
timální ochrany lidí i strojů.

Nastavení bezpečnostních parametrů 
několika kliknutími myší

S modulem MVK Fusion je konfigurace 
bezpečnostních senzorů a akčních členů vel-
mi snadná. V inženýrském nástroji bezpeč-
nostního řízení stačí pomocí několika kliknutí 
myší vybrat bezpečnostní funkce (např. svě-
telné záclony nebo nouzové vypínače) a kon-
figurace je hotova.

Obr. 1. Modul MVK Fusion výrazně zjednodušuje instalaci 
a konfiguraci přístrojů

Obr. 2. MVK Fusion má široké možnosti využití
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Uživatel (většinou vývojář softwaru, ne 
konstruktér elektro) nepotřebuje žádné speci-
fické znalosti o parametrech modulu. Není za-
potřebí dodatečné ověřování (výpočet CRC) 
prostřednictvím dalšího speciálního softwa-
ru výrobce. Práce tak jde rychleji a šetří ner-
vy, protože chybná zadání jsou vyloučena.

Velký výkon

Modul MVK Fusion vyhovuje požadav-
kům Profinet Conformance Class C (IRT), má 
funkce Shared Device a odolává síťové zátě-
ži podle Netload Class III. Díky tomu nestojí 
nic v cestě tomu, aby byl modul MVK Fusi-
on použit tam, kde je požadován velký výkon 
a spolehlivost. Jsou stavebním kamenem pro 
řešení Profinet par excellence.

Široké spektrum využití

Plně zalisované robustní kovové pouz-
dro umožňuje různorodé využití – sahají-

Obr. 3. Oblasti využití modulu MVK Fusion
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cí až po náročné úlohy svařování. Modul 
ukládá chyby s časovým razítkem na inte-
grovaném webovém serveru, i při výpadku 
napětí. Chyby lze snadno nalézt a tím jsou 
redukovány prostoje. Otočným přepínačem 
se nastavuje bezpečnostní adresa přímo na 

modulu a prostřednictvím adresy „000“ je 
také možné obnovit tovární nastavení mo-
dulu MVK Fusion.

Modul lze používat i při vysokých okol-
ních teplotách (až do 60 °C) v kombinaci 
s velkými proudy (až do 16 A). Volitelný 
chladič pro tyto extrémní podmínky rozšiřu-
je možnosti využití. Modul lze instalovat – 
což je neobvyklé – i ve výrobních závodech 
ve velké nadmořské výšce (až 3 000 m n. m.).

Rozsáhlé diagnostické možnosti

U každého jednotlivého kanálu jsou mo-
nitorovány chyby, jako jsou přetížení, zkrat 
senzoru nebo přerušení kabelu. Rozsáhlé 
diagnostické možnosti zajišťují, že chyby je 
možné rychle identifikovat, analyzovat a od-
stranit.

Další informace jsou uvedeny na strán-
kách www.murrelektronik.cz.

(Murrelektronik)

Kdo si nechává provádět nebo rekonstruo-
vat elektroinstalaci v domě, v bytě nebo tře-
ba ve výrobní hale, setká se téměř s jistotou 
s produkty a řešeními značky Hager. Tato 
společnost je přední specialista na automa-
tizaci budov a elektroinstalace. Prodejní síť, 
stejně jako výrobní závody firmy Hager jsou 
rozmístěny na všech kontinentech. Výroba 
vyhovuje nejvyšším standardům kvality. Žád-
ná komponenta se nedostane do obchodu, do-
kud není do detailu prověřena její funkčnost. 
Pro tyto testy jsou zapotřebí prvotřídní zku-
šební zařízení. V tomto případě platí: jsou-li 
požadavky vysoké, je nejlepším řešením vzít 
věci do vlastních rukou. Proto si společnost 
Hager sama vyrábí stroje a zařízení k testová-
ní svých produktů. Tým technicky zdatných 
a zkušených techniků sídlí ve městě Obernai 
ve východní Francii.

Společnost Hager hledala optimální kon-
cepci instalace pro automatizaci testovacích 
zařízení. Hlavní výzvou je, že žádný jeden 
stroj není jako druhý. Neustále je třeba brát 
v úvahu nové aspekty. U různých produktů 
musí být kontrolovány velmi odlišné kvali-
tativní vlastnosti a funkce. Testovací zaříze-
ní se používají ve výrobních závodech po ce-
lém světě, proto jsou na ně kladeny rozmani-
té požadavky. Jen několik málo instalačních 
oblastí může být konstruováno podle opaku-
jících se vzorů. Úkol je komplikován vyso-

Decentrální systém Cube67 firmy 
Murrelektronik ve zkušebních zařízeních Hager

kou hustotou vstupů a výstupů, které 
je třeba umístit na velmi malý pro-
stor. Důležitá je také nutnost dokon-
čit stroje v krátké době, protože po-
ptávka po výkonných a spolehlivých 
testovacích zařízeních ve skupině 
Hager je vysoká a cykly pro zavádě-
ní nových výrobků jsou velmi úzce 
koordinované a závazné. Koncepce 
instalace tudíž musí být velmi flexi-
bilní, a proto odpovědní pracovníci 
firmy Hager rozhodli, že bude pou-
žit modulární decentrální kompakt-
ní systém Cube67 společnosti Murr-
elektronik.

Rozhodující přednost: flexibilita

Díky flexibilitě systému Cube67 
může Hager využít nejrůznější 
I/O moduly. Podle potřeby se do in-
stalace začlení komponenta se čtyřmi 
nebo osmi zásuvnými místy. V ně-
kterých strojích se používají moduly 
se zásuvnými místy M12, často však 
Hager využívá také obzvláště kom-
paktní moduly se zásuvnými místy 
M8. Tím se šetří místo a lze shromáž-
dit mnoho vstupů a výstupů na malém 
prostoru. Moduly se umísťují přímo 
ve dle senzorů a akčních členů, tedy 

Obr. 1. Konstruktéři mohou jednotlivá zásuvná místa 
používat jako vstupy nebo výstupy, a mohou tedy ze 
standardních modulů vytvořit „na míru šité“ kombi-
nované moduly

Obr. 2. Systémové vedení, které přenáší data i energii, 
představuje velkou výhodu ve vlečných řetězech, kde 
je často velmi málo místa


