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nové produkty

 Mapovací editor OPC UA pro řídicí systémy 
WAGO

Společnost WAGO má pro své řídicí moduly PFC a ovládací pa-
nely v nabídce rozhraní OPC UA s různými profily serverů: nano, 
micro nebo embedded. Server WAGO OPC UA je jedním z mála au-
tomatizačních serverů oficiálně certifikovaných sdružením OPC Foun-

dation, a nabí-
zí proto nejlep-
ší předpoklady 
pro komunikaci 
s klienty nezá-
vislou na výrob-
ci řídicí techniky.

V současné 
době je v serveru 
Wago fixně im-
plementován in-

formační model podle specifikace PLCopen Companion Specificati-
on. Nový mapovací nástroj umožňuje změnit informační model, po-
dle kterého server WAGO poskytuje svá data, a data namapovat na 
libovolný jiný model.

Pomocí mapovacího editoru OPC UA je tak např. možné flexibilně 
přizpůsobit ovládání stroje různým informačním modelům pro růz-
né specifikace. Mapovací editor usnadňuje implementaci komunika-
ce OPC UA pro různé aplikace a požadavky na výkon. V případě po-
třeby lze informační model přizpůsobit podle specifických požadav-
ků zákazníka, které neodpovídají žádným standardním specifikacím 
OPC UA Companion.

K použití této funkce je vyžadována jedna licence e! Runtime na 
řídicí modul. Samotný mapovací editor je zdarma.
WAGO-Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 143, 
e-mail: automatizace@wago.com, www.wago.cz

 Téměř neviditelné a vysoce funkční snímače 
pohybu

Společnost Panasonic Industry rozšiřuje svou řadu pasivních in-
fračervených snímačů pohybu PaPIR o nový typ tvaru nízkého kvád-
ru pro nenápadný a elegantní design produktů. Rozměr čtvercového 
objektivu je 9,6 × 9,6 mm.

Nový snímač Flat Square Type doplňuje nabídku snímačů PaPIR 
EKMC (170 µA) pro provoz bez baterií a EKMB (1 µA, 2 µA a 6 µA) 

pro zařízení napájená ba-
teriemi. Digitální snímače 
mohou být namontovány 
na stěnách, stropech nebo 
v rozích místnosti a jejich 
jmenovitá detekční vzdá-
leností je 5 m. Mají před-
nastavené prahové hod-
noty pro spínání a jsou 
teplotně kompenzovány. 
Analogový snímač lze 
použít vždy, když je tře-
ba upravit citlivost.

Vzhledem k tomu, že 
celý snímač je plochý 

(jeho výška je 10,9 mm) a obvody zesilovače analogové verze jsou 
již integrovány ve snímači, nový produkt překonává srovnatelné vý-
robky od firmy Panasonic v účinnosti a vyniká moderním designem.

Další informace o nové generaci senzorů pohybu na: https://indu-
stry.panasonic.eu/products/components/sensors/passive-infrared-mo-
tion-sensors-papirs/flat-square-type.
Panasonic Electric Works Europe AG, organizační složka, 
tel.: +420 541 217 001, www.panasonic-electric-works.cz

 T2415 a T2610 – kompaktní snímače 
teploty s výstupem 4 až 20 mA a s displejem

Společnost JSP nabízí novou ucelenou řadu kompaktních sníma-
čů teploty pro všechna odvětví průmyslu, např. potravinářství, far-
macii a strojírenství. Výstupem těchto velmi přesných a spolehlivých 
snímačů s měřicím rozsahem –50 až +200 °C je unifikovaný signál  
4 až 20 mA. Převodník je pevně instalován v kompaktním pouzdru 

zakončeném konek-
torem ISO. Mezi 
snímač a konektor 
lze volitelně připo-
jit čtyřmístný LED 
displej pro míst-
ní číselné zobraze-
ní měřené teploty. 
Snímač má stonek 
o průměru 4 nebo 
6 mm a o délce 
až 400 mm, který 
je možné nastavit 

o 40 nebo 100 mm. Konstrukce snímače z korozivzdorné oceli s kry-
tím IP65 je na dané aplikaci prostorově velmi úsporná. Snímače typu 
T2415 jsou dodávány s určeným teplotním měřicím rozsahem podle 
standardní teplotní řady, zatímco u snímačů typu T2610 je možné 
pomocí protokolu LHP přenastavit měřicí rozsah, tlumení a chybový 
proud. Snímače pracují se jmenovitým tlakem PN 63 a jsou kalibrová-
ny ve třech bodech v rozsahu –40 až +200 °C. Pro připojení k proce-
su jsou vybaveny buď závitem G1/2" nebo G1/4", či přípojkou clamp.
JSP, s. r. o., e-mail: jsp@jsp.cz, tel.: +420 493 760 811, www.jsp.cz

 Nový multifunkční terminál 
ELM3704-0001 od firmy Beckhoff přináší zá-
kazníkům velmi přesné měření různých veličin

Terminály řady ELM od firmy Beckhoff s rozhraním EtherCAT, 
vyvinuté s ohledem na potřeby laboratoří a technických zkušeben, 
umožňují velmi přesné a kvalitní měření.

Multifunkční moduly ELM370x mají 
vstupní obvod, který může být prostřed-
nictvím rozhraní EtherCAT nastaven 
na více než 30 různých typů elektric-
kých vstupů. Je možné měřit napětí od 
±60 V do ±20 mV, výstupy termočlánků 
nebo piezoelektrických snímačů, proud 
±20 mA, odpor do 5 kΩ, výstup odpo-
rových snímačů teploty (Pt100 apod.) 
nebo na vstup připojit měřicí můstky či 
potenciometry, to vše ve dvou- až šesti-
vodičovém zapojení. Většina úloh elek-
trických měření tak může být realizo-
vána jediným terminálem. Vzorkovací 
frek vence je v každém kanálu do 10 ks/s, 
rozlišení 24 bitů.

Terminály ELM3704-0001 s vysoce 
kvalitními konektory LEMO jsou určeny 
převážně k laboratorním účelům, kde se 
konfigurace snímačů každodenně mění, 

ale přesto je vyžadováno stabilní a spolehlivé připojení. Verze s šes-
tipinovým nástrčným konektorem (ELM3704-0000/ELM3702-0000) 
je vhodná pro průmyslové použití, kde se zástrčka vytahuje méně čas-
to, např. při údržbě, ale je vyžadováno rychlé a jednoduché zapojení.
Beckhoff Automation, s. r. o., tel.: +420 511 189-250, 
info@beckhoff.cz, www.beckhoff.com


