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 Displej TFT čitelný za denního světla
Společnost Hy-Line Computer Components zařadila do svého sor-

timentu nový displej TFT LCD o úhlopříčce 6,4" s podsvícením dio-
dami LED. Výrobcem displeje je firma BiSearch International.

Jde o modifikaci běžných displejů určenou speciálně do venkovní-
ho prostředí. Díky velkému jasu 
a speciálnímu filtru je displej dob-
ře čitelný i za přímého slunečního 
svitu. Přitom jeho rozměry jsou 
stejné jako u standardních disple-
jů. Svými rozměry a kompaktním 
tvarem odpovídá oblíbenému dis-
pleji LB064V02-TD01 TFT od 
LG, ale jasem 650 cd/m2 běžné 
displeje dalece převyšuje. 

Podsvícení diodami LED při-
náší dvě zásadní výhody. Jas dis-
pleje může být ovládán stejnosměrným proudem nebo pulzním sig-
nálem s šířkovou modulací (PWM) a na rozdíl od displejů s podsví-
cením výbojkami CCFL se zde nevyskytuje problém se startem při 
nízkých teplotách. Odpadá také externí invertor, potřebný pro CCFL, 
a tím se konstrukce zařízení zjednodušuje a zlevňuje. 

Společnost Hy-Line Computer Components dodává tyto disple-
je jako sadu včetně integrovaného ovladače, invertoru pro podsvíce-
ní a funkce OSD pro nastavení displeje. Součástí dodávky jsou i po-
třebné kabely se zapojenými konektory. 

K dispozici jsou také sestavy těchto displejů a vestavných počíta-
čů různých typů od firmy Kontron.
HY-LINE Computer Components, tel. a fax: +420 222 524 101, 
e-mail: a-berdar@hy-line.cz, http://www.hy-line.cz

 Operátorský panel Magelis XBT RT 5�� 
a software Vijeo Designer Lite v�.�

Po úspěchu, který na českém trhu zaznamenal operátorský panel 
Magelis XBT RT 500 (verze Optimum), rozšiřuje společnost Schnei-
der Electric svoji nabídku malých semigrafických dotykových panelů 
o další typ – Magelis XBT RT 511 ve verzi Universal. Magelis XBT 
RT 511 je semigrafický dotykový panel s 3,9" displejem a vnějšími 
rozměry 137 × 118 × 37  mm (š × v × h). Má mnoho nových vlastnos-
tí. Jako příklad lze uvést externí 
napájení 24 V DC nebo proto-
kol multi-point podporující Mod-
bus a Unitelway. Dále disponuje 
možností připojení k jakémuko-
liv PLC, stejně jako druhou sério-
vou linkou pro připojení k tiskár-
ně. Displej může být podsvětlen 
třemi barvami – zelenou, a nově 
pak také oranžovou a červenou. 
Extrémně svítivé LED zvládají 
signalizaci alarmu i signalizaci 
stavu komunikace. Ke konfigura-
ci operátorských panelů Magelis XBT RT 511 slouží softwarový balí-
ček Vijeo Designer Lite v1.2. Jeho pomocí lze nastavovat také semi-
grafické panely řad Magelis XBT N a Magelis XBT R. 
Schneider Electric CZ, s. r. o., zákaznické centrum, 
tel.: 382 766 333, http://www.schneider-electric.cz 

 Odolný ethernetový přepínač na lištu DIN

Manažovatelný ethernetový přepínač řady RSR od firmy 
Hirschmann je nabízen jako RSR20 pro Fast Ethernet (100 Mb/s) 
a jako RSR30 pro gigabitový Ethernet. Obě provedení jsou určena 
pro montáž na lištu DIN a vynikají odolností proti rázům a vibracím 
i změnám teploty (–40 až +85 °C). Odolávají elektromagnetickým ru-
šením (RFI/EMI) a lze je umístit např. v rozvodnách. Typické úlohy, 

v nichž se zařízení uplatní, 
lze nalézt zejména v průmys-
lu (např. elektrárenské pro-
vozy, elektrické rozvodny vn 
i nn) v dopravě (letiště, že-
leznice, silniční infrastruktu-
ra), loďařství anebo u vojen-
ské techniky.

Přepínač odpovídá kon-
ceptu OpenRail a je nabízen 
se šesti až devíti porty po 
100 Mb/s pro koncová zaří-
zení (typ RSR20) s možností 
použít až tři gigabitové spoje 
s nadřazeným zařízením (typ 
RSR30) a různé typy konek-

torů (RJ45, SC, ST, MTRJ). Přepínač podporuje metody redundan-
ce cesty, jako je HIPER-Ring, Rapid Spannig Tree či agregace linek. 
Bezpečnostní funkce odpovídají normě IEEE 802.1x – autorizace 
a autentifikace a zabezpečení portů podle adresy IP či MAC. K dispo-
zici jsou také SNMP verze 3 a šifrování metodou SSH. K velké pro-
vozní spolehlivosti přispívá konstrukce založená na pasivním chla-
zení a redundantní napájení. Přepínač má dále signálový kontakt pro 
přenos aktuální hodnoty stavové veličiny např. do řídicího systému 
a webový server. Přepínač lze na dálku sledovat a ovládat přes roz-
hraní SNMP diagnostickými programy HiVision a Industrial HiVisi-
on od firmy Hirschmann.
Colsys – Automatik, a. s., tel.: 312 285 312, 
e-mail: benes.martin@colaut.cz, http://www.colaut.cz

 Monitor LCD s úhlopříčkou �08 palců
 Společnost Sharp uvedla na evropský trh monitor LCD LB-1085 

s úhlopříčkou 108", tj. 2,74 m. V současné době jde o největší moni-
tor s displejem z tekutých krystalů, který je na trhu k dispozici. Před-
pokládané využití je především pro informační a reklamní účely ve 
veřejných budovách, tzv. e-signage.

Rozlišení full HD a statický kontrast 1 200 : 1 zaručují dokona-
lý obraz. Díky uplatnění metody ASV (Advanced Super View), vyvi-

nuté společností Sharp, je 
pozorovací úhel tohoto dis-
pleje 176° ve všech smě-
rech. Podsvícení se vyzna-
čuje dlouhou životností a lze 
je snadno vyměnit. Monitor 
má široké možnosti připoje-
ní vstupních signálů, včetně 
HDMI a DVI-I. Ke své práci 
nepotřebuje ventilátor, což 
omezuje problémy s hlukem 
a prachem. 

V oblasti velkých disple-
jů má tedy Sharp nyní k dis-
pozici displeje s úhlopříč-
kami 46, 52, 65 a 108 palců 

s rozlišením full HD. Dodat lze samostatné LCD i kompletní moni-
tory. Šedesátipětipalcový monitor se dodává i ve verzi na výšku (na 
výšku lze umístit i ostatní monitory, ale zkracuje se tím doba života 
jejich podsvícení), a dokonce s dotykovým stínítkem. 

Monitor LCD, typ LB-1085, lze objednat na adrese uvedené pod 
článkem; protože jde o poměrně speciální zařízení, je dodací lhůta 
přibližně šestnáct týdnů. 
Sharp, tel.: +49 180 507 35 07, 
e-mail: e-signage.europe@sharp.eu, http://www.sharp.eu


