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 Multifunkční měřicí přístroj TA�60
Moderní přenosný multifunkční přístroj TA460 splňuje nároč-

né požadavky na měření. Vedle měření rychlosti proudění, objemo-
vého průtoku, teploty, vlhkosti, teploty rosného bodu, tlaku, podtla-
ku, přetlaku, barometrického tlaku, CO2, CO nabízí rovněž speciální 

funkce, jako je např. určení turbulen-
ce proudění, faktoru draft rate, urču-
jícího vliv prostředí na pohodu člově-
ka, dále tepelného toku nebo množství 
přívodního vzduchu v procentech. In-
teligentní rozhraní všech dostupných 
sond zaručuje jejich snadné připojení 
s možností okamžitě měřit. Elektroni-
ka přístroje sama sondu rozezná a na-
staví potřebné parametry měření, např. 
indikaci na displeji.

Velký displej umožňuje součas-
ně zobrazit pět měřených veličin. Až 
26 500 hodnot ve 100 různých testech 
lze zaznamenat v manuálním nebo 
kontinuálním režimu – měření probí-
há ve stanoveném čase nebo je nasta-
ven čas začátku a konce měření. Data 
jsou přenášena do tiskárny přes roz-

hraní Bluetooth a do počítače přes kabel USB s využitím speciálního 
softwaru LogDat2. Měření se vyhodnocuje přímo v OS Microsoft Ex-
cel. Uživatel má k dispozici jednoduché strukturované menu. Každá 
z nabízených sond obsahuje i vlastní elektroniku, takže pro kalibraci 
postačí odeslat pouze sondu bez přístroje. Přístroj je nabízen ve dvou 
základních modifikacích: TA460-X bez měření tlaku a TA460-P s mě-
řením tlaku, podtlaku a přetlaku. Další informace zájemci naleznou 
na internetových stránkách nebo přímo ve stánku 007 v pavilonu C 
na MSV 2008 v Brně.
Airflow Lufttechnik GmbH, o. s. Praha, tel.: 274 772 230, 
e-mail: info@airflow.cz, http://www.airflow.cz 

 Bezpečnostní moduly od B&R s certifikátem 
TÜV

Bezpečnostním modulům společnosti B&R byl udělen certifikát 
TÜV Rheinland pro použití v bezpečnostních úlohách. Moduly typu 
SafeDesigner, SafeLogic, X20 SafeIO a Ethernet Powerlink Safe-
ty splňují požadavky norem ISO 13849 (PL e), IEC 62061 (SIL 3) 
a IEC 61508 (SIL 3). Vzhle-
dem k tomu, že vyhovují veš-
kerým bezpečnostním kritéri-
ím, lze je bez problémů inte-
grovat do struktur současných 
automatizačních řešení. Mo-
hou být flexibilně začleněny 
do strojů a zařízení a zajišťo-
vat jejich bezpečné chování. 
Neměnné zapojení je nahra-
zeno bezpečným přenosem 
dat prostřednictvím existujícího sběrnicového systému. Flexibilně 
konfigurovatelné bezpečnostní chování se optimálně přizpůsobuje růz-
norodým situacím. Kompletní diagnostika bezpečnostních modulů po 
sběrnici poskytuje podrobné informace o stavu stroje. Bezpečnostní 
zásah nemusí vždy znamenat vypnutí stroje. Například po otevření 
ochranného krytu stačí pouze snížit jeho rychlost. Přesné a bezpečné 
reakce na různé situace zajišťují bezpečnost i bez zastavení výroby. 
Není třeba provozovat stroj v chodu naprázdno a znovu jej pak nasta-
vovat. To přináší uživatelům skutečné výhody.
B+R automatizace, spol. s r. o., tel.: 541 420 311, 
e-mail: office.cz@br-automation.com, http://www.br-automation.com


