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nové produkty

 Kompaktní programovatelné automaty 
od společnosti Phoenix Contact 

Pro jednoduché úlohy v oblasti automatizace je v sortimentu pro-
duktů od společnosti Phoenix Contact k dispozici pět kompaktních 
programovatelných automatů řady ILC 100 s bohatými možnostmi 
komunikace. Zdarma je k nim poskytováno vývojové prostředí PC 
Worx Express. Všechny automaty ILC jsou vybaveny integrovaným 

webovým a FTP serverem a podpo-
rují množství komunikačních proto-
kolů. Díky možnosti přímého připo-
jení modulů I/O Inline je potenciál 
využití těchto kompaktních řídicích 
systémů takřka neomezený. Vhodné 
jsou zejména pro použití v malých 
a středně velkých strojích a linkách, 
ale také pro vzdálenou správu zaří-
zení a sběr dat do SQL databáze. 

Nejmenším produktem z této 
řady je ILC 130 ETH s pamětí o ka-
pacitě 192 kB pro program a data. 

Vyznačuje se nízkou cenou a je určen pro nejjednodušší úlohy. Pro 
složitější úlohy je v nabídce typ ILC 150 ETH s rozšířenými funkce-
mi. Varianta ILC 150 GSM/GPRS dokáže díky integrovanému mo-
demu pro bezdrátové sítě GSM komunikovat rovněž s distribuovaný-
mi součástmi technologického zařízení. Pro použití ve složitých úlo-
hách je vhodný programovatelný automat typu ILC 170 ETH 2TX, 
nejvýkonnější malý PLC v této třídě. Uživatele přesvědčí svou pamě-
tí 512 kB pro program a data a dvěma ethernetovými rozhraními. Zá-
suvná paměťová karta SD navíc poskytuje dodatečnou kapacitu pro 
uložení většího množství dat.
Phoenix Contact, s. r. o., tel.: 542 213 401,
e-mail: obchod@phoenixcontact.com, www.phoenixcontact.cz

 Nové modely polohových spínačů
Společnost Siemens rozšiřuje svou nabídku polohových spínačů 

s typovým označením 3SE5 o dva modely s kovovým tělem. Díky 
stupni krytí IP66/67 lze nové spínače použít v náročných provozních 
podmínkách v různých průmyslových odvětvích.

Spínač šíře 31 mm (standardní rozměr podle ČSN EN 50047) může 
být osazen dvou- nebo třípólovou spínací jednotkou, přístroj o šířce 
56 mm (tzv. provedení XL, standardní rozměr podle ČSN EN 50041) 
může být vybaven až šesti kontakty. Nové polohové spínače tak na-
jdou uplatnění např. v úlohách 
vyžadujících větší počet samo-
statných řídicích obvodů. Odpa-
dají tedy pomocná relé využíva-
ná pouze jako mezičlánek k dosa-
žení potřebného počtu kontaktů. 
Výsledkem je jednodušší zapo-
jení, úspora místa v zařízení a 
úspora nákladů.

Obě verze spínače jsou k dis-
pozici jako kompletní sesta-
va nebo jako modulární systém. 
Uživatel si tedy může odděleně 
zvolit tělo spínače pro připojení 
např. konektorem M12 a k němu 
hlavici pohonu (např. paličku s kladkou). Novinkou je rovněž kom-
paktní palička z korozivzdorné oceli bez přesahu zdvihu, kterou lze 
kombinovat s kovovým tělem spínače. Vniknutí nečistot do montáž-
ního rozhraní hlavic pohonu brání pryžová krytka (vyhovuje normě 
ČSN EN 50047).
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, 
e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com

 SaiaPCD s webovým serverem pro HMI 
a s rozhraním Bluetooth 

Vestavěný webový server pro HMI umožňuje jako ovládací a zob-
razovací jednotku pro PLC Saia® PCD použít jakékoliv zařízení s in-
tegrovaným internetovým prohlížečem. Avšak až do nedávné doby zde 
byla nevýhoda v potřebě zabývat se IP adresami, a to i pro jednoduché 
úlohy s topologií bod-bod. Kromě toho, připojení k PDA a mobilním 
telefonům je nejjednodušší prostřednictvím bezdrátové sítě. Se zavede-
ním možnosti použít modul Bluetooth pro všechny moderní automaty 

SaiaPCD udělal švýcarský výrobce Sai-
a-Burgess Controls další významný krok 
v oblasti inovací vyráběných produktů.

Díky tomu mohou být operátorské 
panely SaiaPCD Web-Panel (3,5" až 10") 
a všechna zařízení s integrovaným Blue-
tooth a internetovým prohlížečem v to-
pologii bod-bod snadno spojeny s auto-

maty SaiaPCD, a to i bez použití internetové síťové infrastruktury. Skříň 
rozváděče je v tomto případě pro Bluetooth transparentní: dveře rozvá-
děče mohou zůstat zavřené, a přesto není přerušena komunikace obslu-
hy se zařízením až do vzdálenosti 20 m.

Přednostmi modulu Bluetooth jsou jednoduchá instalace plug & play, 
integrovaná anténa, automatická detekce zařízení a konfigurace sítě. 
Další komplexnější funkce, jako jsou programování a oživování v pro-
středí PG5 prostřednictvím Bluetooth, komunikace vestavěných serve-
rů WebHMI a FTP s PC, PDA nebo operátorským panelem Web-Panel 
a rovněž i datová komunikace mezi PCD navzájem, posouvají tuto ino-
vaci mimo oblast běžných zařízení s Bluetooth dostupných nyní na trhu. 

Po ověření pilotní série bude tento modul k dispozici pro komerč-
ní použití ve druhé polovině letošního roku.
SBsys, s. r. o., tel.: +420 234 133 700, e-mail: info@sbsys.cz,
www.sbsys.cz

 Vizuální kontrola kvality jinak
Tradiční metody vizuální kontroly kvality obvykle nejsou dosta-

tečně efektivní. Často vyžadují zbytečné činnosti, které navíc ani ne-
vedou k využití získaných dat v rozhodování o dalším procesu. Zá-
znamy výsledků kontroly do papírových formulářů a jejich následné 
přepisování do elektronické podoby rozhodně nepatří do tohoto stole-
tí. Často vznikají chyby při pře-
pisování a především není mož-
né zobrazovat informace v podo-
bě, která by manažerovi o něčem 
vypovídala. Pro provozy, kde se 
kvalita výrobků kontroluje vi-
zuálně, existuje mnohem ele-
gantnější a hlavně efektivnější 
řešení. Jde o software v kombi-
naci se zařízením ke sběru dat, 
kam „inspektor“ uživatelsky přátelským způsobem a rychle zazname-
ná veškeré požadované informace o daném výrobku. Výhodný není 
jen vlastní způsob záznamu vad, ale také výstupní údaje, které se ma-
nažerovi zobrazí v reálném čase, a ten může okamžitě reagovat. Uve-
dený postup vede ke značným úsporám. Je např. možné identifikovat 
opětovné vady a upravit výrobu tak, aby se neopakovaly. Další mož-
ností je zpětně sledovat výrobky při reklamacích. Systém eviduje ná-
klady na opravy a zmetky. Je možné sledovat informace o trendech, 
OEE (Overall Equipment Effectiveness), statistické regulaci procesu   
(SPC) a další. Software disponuje několika dalšími užitečnými vlast-
nostmi; informace o nich se však do tohoto článku nevejdou. Více úda-
jů lze o popsaném softwaru nalézt na stránkách www.ats-inspect.com. 
Zájemci mohou také kontaktovat firmu ATS a dohodnout si schůzku.
ATS aplikované technické systémy s. r. o., tel.: 556 720 942, 
www.ats-inspect.com


