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nové produkty

 Nové bezpečnostní monitorovací relé
Nové bezpečnostní monitorovací relé Sirius 3TK2810-1 sledu-

je otáčky strojů rotujících částí strojů a strojních zařízení. Současně 
jsou sledovány tři nastavitelné mezní hodnoty otáček: nulové otáč-
ky, otáčky pro seřizování a otáčky pro automatický provoz. Tlačítky 
na čelním panelu lze volit jednotlivé parametry z nabídky na displeji 

LCD a nastavit jejich požadované hod-
noty (např. mezní hodnoty otáček). Nové 
relé rozšiřuje skupinu bezpečnostních 
modulů řady Sirius s typovým označe-
ním 3TK28.

Diagnostické a provozní stavy se zob-
razují jako textové informace na displeji 
LCD nebo jsou signalizovány světelnými 
diodami. Lze tak včas identifikovat pří-
padné poruchy, což v důsledku znamená 
zkrácení doby výpadku a zvýšení provoz-
ní pohotovosti zařízení. Každá ze tří mo-
nitorovaných hodnot otáček má přiřazen 

jeden bezpečnostní a jeden signalizační výstup, jejichž prostřednictvím 
se dané zařízení uvádí do požadovaného bezpečného stavu.

Bezpečnostní relé 3TK2810-1 je nově vybaveno řídicími bezpeč-
nostními funkcemi pro blokovací zařízení spojená s ochrannými kry-
ty ve smyslu ČSN EN 1088. K realizaci těchto řídicích funkcí tak 
již není nutné používat další bezpečnostní modul. V praxi to zname-
ná jednodušší zapojení, zkrácení doby montáže, úsporu místa v roz-
váděči a menší celkové náklady. Nové relé je kompatibilní se všemi 
běžnými snímači otáček a může být napájeno stejnosměrným napě-
tím 24 V nebo napětím v rozsahu 120 až 240 V AC/DC.
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, 
e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com

 Kontron nanoETXexpress Starterkit 
for VxWorks

Společnost Kontron představila Kontron nanoETXexpress Star-
terkit for VxWorks, startovní balíček, který usnadňuje a zefektivňu-
je vývoj a validaci rozměrově malých vestavných zařízení pracují-
cích v reálném čase. Tento speciální balíček je předkonfigurován pro 

Kontron nanoETXexpress-SP 
Computer-on-Module (COM) 
s procesorem Intel Atom Z530 
(1,6 GHz) a je validován podle 
požadavků Wind River Partner 
Validation Program pro použití 
s operačním systémem reálného 
času VxWorks. 

Kontron nanoETXexpress Starterkit for VxWorks je vhodný pro 
úlohy HMI, zvláště tehdy, má-li být zařízení mobilní a extrémně malé. 
Typickými oblastmi použití jsou zdravotnická technika, průmyslová 
automatizace, dopravní telematika, vojenství nebo telekomunikace.  

Kontron nanoETXexpress Starterkit for VxWorks je navržen po-
dle specifikace COM Express (COM.0 Type 1). Vývojáři v něm do-
stanou Kontron nanoETXexpress-SP Computer-on-Module s proce-
sorem Intel Atom Z530 (1,6 GHz), vestavěnou pamětí 512 MB a 2GB 
diskem typu flash. Součástmi balíčku jsou dále deska Kontron na-
noETXexpress-HMI Board, dotykový panel 7" WVGA, 12V zdroj 
napájení a všechny potřebné kabely a příslušenství. Na flash disku 
je nainstalován systém VxWorks a ukázková aplikace HMI. Kromě 
toho je součástí dodávky disk USB s plně funkční 30denní zkušeb-
ní verzí Wind River LiveUSB Environment, jež obsahuje Wind River 
Workbench 3.2, Wind River Tilcon Interface Development Tool 5.7 
a VxWorks 6.8. 
Kontron East Europe, e-mail: pavel.boehm@kontron.cz,
tel.: +420 378 775 477, +420 736 701 707

 Modicon M258 – řídicí systém s maximál-
ním výkonem

Schneider Electric uvádí na trh nový kompaktní, výkonný a roz-
šiřitelný programovatelný automat (PLC) Modicon M258. Uživatelé 
ocení rychlost zpracování instrukcí v CPU, 22 ns na jednu instruk-
ci, i velikost programu 128 tisíc instrukcí. V dvoujádrovém proce-
soru první jádro primárně zpracovává uživatelskou logiku a druhé 
nezávisle řídí komunikaci. Výkonnost umocňuje osm integrova-

ných rychlých čítačů (HSC) 200 kHz 
aa rychlé analogové vstupy se vzorko-
vací periodou 50 µs. Dva porty USB 
jsou určeny k programování a zálohová-
ní dat uložením na flash disk. K dispozi-
ci je ethenetový port RJ45 10/100 Mb/s 

(Modbus TCP, Ethernet IP, FTP server, webový server), port CAN- 
open (master) a sério vá linka RS-232/485. 

Inteligenci systému Modicon M258 a jeho široké možnosti vyu-
žití určují funkční bloky v inženýrském prostředí SoMachine. K dis-
pozici jsou např. knihovny PLCopen (určené k řízení pohonů) nebo 
funkce PTO, popř. PWM. Základní jednotky PLC navíc obsahují 42, 
46 nebo 70 integrovaných vstupů a výstupů. 

S využitím transparentního režimu protokolu SoMachine lze Modicon 
M258 propojit jediným kabelem s operátorským panelem Magelis a s PC. 
Díky své modularitě splňuje Modicon M258 požadavky na plně distri-
buovaný systém s jednotkami I/O TM2 s max. 25 subsystémy (celkem 
250 modulů v souhrnné vzdálenosti až 2 500 m). Velmi snadno a rych-
le lze instalovat signálové linky do pružinových vyjíamatelných svorek 
přímo na tělese systému. PLC ve velmi tenkém provedení splňuje poža-
davky na optimální návrh, rychlou instalaci a bezproblémovou údržbu. 
Schneider Electric CZ, s. r. o., Zákaznické centrum, 
tel.: 382 766 333, www.schneider-electric.cz


