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práci při budování, oživování a konfiguraci 
systému na nejvyšší možnou mez. Jednot-
livé jednotky jsou po připojení automaticky 
detekovány a obsluhovány prostřednictvím 
patřičných ovladačů.

Vstupní a výstupní jednotky i kompaktní 
softPLC

Pro obsluhu vstupních a výstupních sig-
nálů jsou k dispozici jednotky DataLab pro 
jeden, dva nebo čtyři moduly s obvykle osmi 
vstupy nebo výstupy. Jednotky lze tedy osa-
dit úsporně a přesně podle požadavků úlohy. 
Vstupní a výstupní moduly jsou dodávány 
v bohatém sortimentu pokrývajícím veškeré 
potřeby běžné v systémech průmyslové au-
tomatizace. Moduly se vyznačují kvalitním 
návrhem a nízkou spotřebou, jsou vždy gal-
vanicky odděleny od rozhraní USB a větši-
na sestav jednotek může být napájena přímo 
z USB. Robustní skříňky jednotek jsou uzpů-
sobeny k montáži na lištu DIN.

Vstupní a výstupní jednotka může být 
integrována přímo do sestavy průmyslové-
ho počítače. Získá se tak softPLC (obr.  2) 
úsporný na prostor a vybavený vysokým vý-
početním výkonem a veškerými komunikač-
ními rozhraními.

Kompaktní průmyslové počítače

Důležitou součástí systému DataLab jsou 
kompaktní průmyslové počítače. Jsou rovněž 

Obr. 2. Kompaktní softPLC DataLab s operač-
ním systémem Windows XP Embedded

přizpůsobeny montáži na lištu DIN, je možné 
je vybavit napájecími zdroji 230 V AC nebo 
11 až 28 V DC. Počítače jsou obvykle dodá-
vány se systémem Windows XP Embedded 
nainstalovaným na paměťové kartě Compact 

Flash. Takové počítače neobsahují žádné ro-
tující komponenty a vyznačují se značnou 
odolností a spolehlivostí.

Převodníky komunikačních rozhraní

Součástí systému DataLab jsou i komu-
nikační převodníky mezi USB a sběrnicemi 
KNX pro automatizaci budov nebo sběr-
nicemi CAN pro řízení strojů v reálném 
čase. I při používání těchto převodníků uži-
vatel nepřichází o podstatné výhody ply-
noucí z ovladačů plug  and  play a výkonu 
USB 2.0.

Programové vybavení

Klíčovým prvkem kvality všech součas-
ných automatizačních systémů je právě kva-
lita a funkčnost programového vybavení. Ke 
všem průmyslovým počítačům a jednotkám 
DataLab jsou zdarma dodávány ovladače pro 
softwarový systém Control Web. Podporou 
tohoto prostředí pro rychlý vývoj úloh je za-
jištěno maximálně snadné a efektivní použi-
tí systému DataLab ve velkém množství růz-
ných aplikací. Jednotky DataLab mohou být 
použity s libovolným programovým vybave-
ním, které může s jednotkami komunikovat 
např. prostřednictvím dodávaných komponent 
ActiveX. K dispozici je rovněž server OPC, 
zajištující spojení s libovolnou konfigurací 
jednotek DataLab.

Rozvoj do budoucna

Systém DataLab má dnes za sebou více 
než pět let vývoje a růstu, ale potenciál jeho 
struktury není ani zdaleka vyčerpán. Mož-
nosti použití jsou nyní rozšiřovány o digitál-
ní kamery DataCam, které jsou rovněž připo-
jovány pomocí USB. Funkce systému se stá-
le rozšiřují, snadnost použití přitom zůstává 
zachována. Zavedení do praxe a spolehlivý 
několikaletý trvalý provoz různých zařízení 
potvrzují spolehlivost tohoto řešení.

Podrobnější informace o systému lze na-
lézt na stránkách www.mii.cz

Roman Cagaš, Moravské přístroje a. s.

Jednotky sériového přenosu SMC EX 600
V letošním roce uvádí firma SMC na trh 
novou jednotku sériového přenosu dat 
pro své ventilové bloky řady EX600. Tím-
to krokem rozšiřuje SMC současnou na-
bídku svých jednotek sériové komunikace 
o novou „vlajkovou loď“, která dokáže zá-
kazníkům nabídnout mnohem více funkcí 
a mnohá vylepšení. Její vývoj probíhal v úz-
ké spolupráci technických a vývojových 
center SMC v Japonsku a ve Velké Británii 
společně s ostatními evropskými pobočka-
mi. Článek stručně představuje dosavadní 
řešení SMC SI (serial interface) a detailně 
popisuje novou řadu EX600.

Optimální řešení pro každého zákazníka

Řada EX600 doplňuje dosavadní jednot-
ky sériového přenosu dat EX250, EX500 
a EX510. Jednotka EX250 umožňuje připojit 
32 digitálních vstupů a 32 cívek ventilů nebo 
digitálních výstupů. Jednotka je součástí ven-
tilového bloku, lze ji namontovat k ventilovým 
blokům řady SV, VQ a VQC. U těchto řad jsou 
jednotlivé ventily nasazeny na základové des-

ky, které se vzájemně spojují, a tvoří tak venti-
lový blok. Cívky elektromagnetických ventilů 
jsou napájeny ze společného konektoru v zá-
kladové desce. Právě k tomuto konektoru lze 
kromě klasického konektoru D-Sub nebo kula-
tého konektoru připojit také jednotku EX250. 
Z druhé strany lze k této jednotce připojit dal-
ší jednotky digitálních vstupů s konektory M8 
nebo M12. Pro svou jednoduchost patří jednot-
ka EX250 mezi nejoblíbenější jednotky sério-
vého přenosu dat. Je dodávána pro různé druhy 
sběrnic, např. Profibus, DeviceNet, Ethernet IP, 
EtherCAT, CC-link, AS-Interface aj. 

Konstrukčně odlišné řešení nabízejí řady 
EX500 a EX510. Jednotky se skládají ze vstup-
ního převodníku (gateway) z řídicí sběrnice 
na interní sběrnice SMC a k němu připoje-
ných ventilových bloků. Gateway umožňuje 
připojit až čtyři ventilové bloky, z nichž kaž-
dý může mít až šestnáct elektromagnetických 
cívek. Dále je ke každému ventilovému bloku 
možné připojit blok obsahující až šestnáct di-
gitálních vstupů. Vzdálenost mezi ventilovým 
blokem a gateway může být nejvýše 10 m. Toto 
řešení dovoluje optimálně rozmístit ventilové 

bloky na rozsáhlých strojích a výrobních lin-
kách. Umožňuje používat kratší hadice, čímž 
lze zrychlit pracovní cyklus stroje a zabránit 
nežádoucím vlivům, jako je tvorba kondenzátu 
v pneumatických obvodech. Jednotka EX500 
má krytí IP65, jednotka EX510 má krytí IP20. 
Je vhodná pro montáž do elektro-pneumatic-
kých rozváděčů. Jednotky EX500 a EX510 
mohou být připojeny na Profibus, DeviceNET, 
EtherNet, CC-Link a další sběrnice.

EX600 – pokrok v sériovém přenosu

Jednotka EX600 (obrázek viz inzerát na 
str. 111) představuje významný vývojový krok 
v jednotkách sériového přenosu, který posilu-
je přední postavení společnosti SMC v tom-
to oboru. Při jejím vývoji byl kladen důraz na 
potřeby evropského trhu, pro který je tato jed-
notka zejména určena. Mezi hlavní novinky 
patří možnost přenosu nejen digitálních, ale 
i analogových signálů, přenos mnohem větší-
ho počtu signálů přes jednu jednotku SI a také 
rozsáhlé možnosti diagnostiky jednotky a při-
pojení vstupních a výstupních modulů.
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Tab. 1. Moduly jednotky sériového přenosu EX600

EX600-SPR1 blok sériového rozhraní (SI) pro Profibus
EX600-SDN1 blok sériového rozhraní (SI) DeviceNet
EX600-DXPC(1) digitální vstupní modul, osm konektorů M8, osm digitálních vstupů
EX600-DXPD digitální vstupní modul, osm konektorů M12, šestnáct digitálních vstupů
EX600-DYPB digitální výstupní modul, čtyři konektory M12, osm digitálních výstupů
EX600-AXA analogový vstupní modul, čtyři konektory M12, osm analogových vstupů

(lze softwarově volit různé typy vstupních signálů: napěťové 0 až +10 V,  
0 až +5 V, –10 až +10 V, +1 až +5 V a proudové 0 až 20 mA a 4 až 20 mA)

EX600-HT1 ovládací ruční terminál

Jednotka umožňuje připojit až 512 digitál-
ních vstupních signálů nebo 32 analogových 
vstupních signálů a 512 digitálních výstup-
ních signálů, včetně cívek elektromagnetic-
kých ventilů, nebo 32 analogových výstup-
ních signálů. Ke standardním ventilovým blo-
kům se jednotka EX600 připojuje stejně jako 
jednotky řad EX250 a EX500. Z druhé stra-
ny se připojují jednotlivé bloky s digitálními 
a analogovými vstupy a výstupy s konektory 
M8 nebo M12. Každý modul je „inteligent-
ní“, dokáže jednotce SI předávat nebo od ní 
přijímat informace o svých vstupech a výstu-
pech, ale také posílat diagnostické informace. 
Při přetížení digitálního výstupu, zkratu nebo 
naopak při otevřeném obvodu (přerušený vo-
dič), překročení hodnot analogového vstupní-
ho signálu umí vygenerovat chybovou zprávu, 
která se odešle do řídicího systému. Při vý-

padku komunikace mezi ventilovým blokem 
a řídicím systémem je schopen zareagovat 
podle předem nastavených pravidel. K jed-
nomu ventilovému bloku lze připojit až de-
set rozšiřujících modulů. Jednotka EX600 se 
skládá z modulů uvedených v tab. 1.

Další vývoj jednotky EX600

V dalším vývojovém kroku, jehož uvede-
ní na trh je plánováno začátkem příštího roku, 
bude možné celý systém decentralizovat, a ma-
ximálně tak využít možnosti jednotky EX600. 
Novinkou je také použití konektorů Speed-
con pro snazší instalaci, ve verzi pro Profibus 
je jednotka standardně vybavena konektorem 
pro vstup a výstup sběrnice. Je také vybavena 
ukončovacím rezistorem, odpadá nutnost po-
užít členy Y nebo externí terminátory.

Mezi další užitečné funkce digitálních 
vstupních modulů patří detekce překmitů 
a funkce prodloužení signálu. Při rychlých 
přechodových dějích se může stát, že řídi-
cí systém nestačí zareagovat na krátkodobou 
změnu vstupního signálu. V menu vstupní 
jednotky lze nastavit prodloužení tohoto sig-
nálu na minimálně 1, 15, 100 nebo 200 ms.

Pro usnadnění práce s ventilovými bloky 
vybavené jednotkami EX600 je možné objed-
nat si ruční ovládací panel, který umožňuje bez 
připojení k řídicímu systému jednoduše zjistit 
stav systému, přečíst případné chybové hláše-
ní a rovněž nakonfigurovat celý ventilový blok 
tak, aby mohl být ihned připojen k řídicímu 
systému bez zásahu programátora.

Služby zákazníkům

Společnost SMC Industrial Automation CZ, 
člen globálního koncernu SMC Japonsko, dává 
svým zákazníkům k dispozici tým odborníků 
pro pomoc při vypracovávání návrhu, realiza-
ci a provozu jednoduchých i složitých zaříze-
ní. Zákazníci mohou využít letošní Mezinárod-
ní strojírenský veletrh k osobním konzultacím 
s prodejními zástupci SMC. Kontaktní infor-
mace lze nalézt v inzerátu na této straně.

Ing. Jiří Zavřel, 
SMC Industrial Automation CZ


