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nové produkty

 Nový modul k signalizaci změn zemního 
odporu

S novým modulem signalizace zemního odporu 789-665 nabízí 
firma WAGO možnost v uzemněném provozním režimu plně auto-
maticky detekovat pokles izolačního odporu mezi napájecím napě-
tím +24 V nebo 0 V a zemí. Pokles izolačního odporu proti zemi je 

signalizován stavovou LED a bezpoten-
ciálovým kontaktem „Iso OK“, který lze 
vyhodnotit např. v PLC. 

V zapojení s uzemněným řídicím ob-
vodem (funkční vyrovnání potenciálu) 
vytváří modul vnitřní spojení mezi 0 V 
(X2.2) a uzemněním (X2.1) přes polovo-
dičový spínač. V 10s intervalech se vždy 
na 0,5 s přeruší spojení mezi 0 V a zemí 
a změří se izolační odpor mezi +24 V 
(X1.3) nebo 0 V (X2.2) napájecího na-
pětí a zemí (X2.1).

V provozním režimu s neuzemněným 
řídicím obvodem je deaktivován polo-
vodičový spínač pro spojení mezi 0 V 
(X2.2) a zemí (X2.1). Modul v 1s inter-
valech zjišťuje změnu izolačního odporu.

Signalizační modul zemního odporu 
se vyznačuje vynikajícím poměrem ná-

kladů a přínosů a snadno se používá. Výměna předchozí svorky zem-
ního vodiče není komplikovaná: stačí připojit dva další vodiče k PLC, 
aby bylo možné vyhodnotit bezpotenciálový kontakt.

Modul nahrazuje ruční testování izolace plně automatizovaným 
monitorováním. Místo testování jednou za tři měsíce se tak izolační 
stav kontroluje každých 10 s.
WAGO-Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 143, 
e-mail: automatizace@wago.com, www.wago.cz

 Vysoce výkonné multidotykové ovládací 
panely HMX700

V prostředí chytré propojené výroby má zásadní význam zajištění 
snadno ovladatelného rozhraní mezi člověkem a strojem. V mnoha pří-
padech je tímto komunikačním rozhraním ovládací panel na stroji. Pa-
nely řady HMX700 od firmy Panasonic Industry v sobě spojují výho-

dy dvou světů: panely 
HMX700 jsou špičko-
vá zařízení pro nároč-
né úlohy v oblasti IoT, 
ale ani přes širokou 
škálu funkcí neslevují 
ze své robustnosti pa-
nelů určených do pod-
mínek průmyslových 
provozů. Díky disple-
ji s vysokým rozliše-
ním a multidotykovým 
ovládáním otevírá Pa-

nasonic Industry svým zákazníkům nové možnosti v navrhování uži-
vatelských interakcí. K dispozici jsou displeje o velikosti 5", 7", 10,1", 
15,6" a 21,5". Skleněný kapacitní displej je dobře čitelný i v obtíž-
ných světelných podmínkách, odolný proti UV záření, proti poškrábá-
ní i mnoha chemikáliím. Rozsah provozních teplot je –20 až +60 °C.

Panel má tři ethernetové porty a může fungovat také jako brána 
do průmyslového cloudového prostředí Corvina Cloud. Na panelu je 
možné kromě vizualizačních aplikací, k jejichž návrhu je určen soft-
ware HMWin, zobrazovat i soubory PDF nebo videosoubory.

Panely mají malou spotřebu, dlouhou životnost a záruční doba je pět let.
Panasonic Electric Works Europe AG, organizační složka, 
tel.: +420 541 217 001, www.panasonic-electric-works.cz

 Elektromagnetický průtokoměr ABB 
AquaMaster4 Mobile Comms pro sledování 
úniků vody

Společnost ABB vybavila své průtokoměry AquaMaster4 komuni-
kací prostřednictvím mobilních sítí 4G LTE a NB-IoT. Tyto průtoko-
měry, nazvané AquaMaster4 Mobile Comms, jsou určené především 
k měření ve vodovodních sítích a dokážou přesně a téměř v reálném 
čase detekovat úniky vody. V době, kdy o vodu začíná být nouze a její 

cena roste, je včasná detekce 
úniků mimořádně důležitá.

Operátoři mohou být stov-
ky kilometrů daleko a číst ak-
tuální hodnoty z průtokoměrů 
na dálku. Kromě toho mohou 
na vyžádání z paměti průto-
koměru zjistit uložené histo-
rické hodnoty průtoku, pro-
teklého množství a tlaku, 
údaje o alarmech a životnos-
ti baterie.

Vylepšený průtokoměr je také jedinečný schopností identifikovat 
úniky s nízkým průtokem, které by jinak nebyly detekovány.

Pro čtení údajů je k dispozici aplikace Velox pro mobilní telefony 
a tablety s operačními systémy Android a Windows.

Nízká spotřeba (o 60 % nižší než u konvenčních průtokoměrů) a ba-
terie s velkou kapacitou, až deset let provozu, snižují náklady na údržbu. 
Průtokoměr detekuje stav baterie a v případě potřeby přejde do úspor-
ného režimu. Baterie může být také nabíjena např. ze solárního panelu.

Průtokoměry mají schválení pro použití v rozvodech pitné vody 
a chystá se certifikace OIML R49 a MID MI-001 pro fakturační měření.
ABB s. r. o., tel.: +420 731 552 143, www.abb.com
e-mail: contact.center@cz.abb.com

 Dávkovací čerpadla HNP Mikrosysteme  
pro farmaceutický průmysl

Při výrobě a zpracování léčivých látek (API – Active Pharmaceuti
cal Ingredient), základních aktivních součástí léčiv, je potřebné přes-
né dávkování malých objemů látek.

Jednou z používaných technik zpracování API je mikrozapouzdře-
ní. Jde o proces povlékání drobných objemů léčivých látek mikrotobol-
kami, které je chrání před předčasným uvolněním a zachovávají jejich 
bioaktivitu. Mikrotobolky se poté zpracují do vhodné lékové formy pro 
perorální, parenterální nebo lokální aplikaci. Mikrotobolky se skládají 

z polymerních nebo anorga-
nických materiálů a v závis-
losti na propustnosti a rozloži-
telnosti se z nich léčivé látky 
postupně uvolňují. Díky kon-
tinuálnímu uvolňování jsou 
léky mnohem lépe tolerová-
ny a mají méně vedlejších 
účinků. Materiál tobolky má 
obvykle viskozitu vyšší než 
10 000 mPas, navíc silně zá-

vislou na teplotě. Objemový průtok při mikrozapouzdřování je v roz-
mezí od několika mikrolitrů za minutu do 140 ml/min. Pro kvalitu mi-
krokapslí je nutné přesné dávkování s tolerancemi ±1 %.

Pro tento náročný úkol jsou vhodná prstencová zubová mikročer-
padla od firmy HNP Mikrosysteme. Vzhledem k vysoké viskozitě se 
používají velmi výkonná čerpadla, jako jsou mzr-6305 a mzr-11508 
ukázaná na obrázku. Čerpadla mohou být vyhřívána nebo dodateč-
ně vybavena převodovkou, je-li třeba dávkovat velmi malá množství.
HNP Mikrosysteme GmbH, tel.: +49 (385) 52190 300,
info@hnp-mikrosysteme.de, www.hnp-mikrosysteme.de


