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nové produkty

 Systémová deska PICMG 1.3 s čipovou 
sadou Intel Q57 

Společnost Kontron uvedla na trh systémovou desku SHB (System 
Host Board) s označením Kontron PCI-761. Karta je navržena podle 
specifikace PICMG 1.3 a vybavena čipovou sadou Intel Q57 Express. 
Velký výpočetní výkon, vyspělé bezpečnostní funkce, nenáročná sprá-
va a velká paleta I/O, to vše na malém prostoru: právě díky těmto vlast-

nostem je karta ideální pro použití 
v průmyslových serverových sesta-
vách. 

Desku lze vybavit libovolným 
z procesorů od Intel Core i3 po Intel 
Core i7 s čtyřmi 3,06GHz jádry a až 
8GB pamětí DDR3-1333. Střední 
doba mezi poruchami MTBF je mi-

mořádně dlouhá, 100 000 hodin. Proto je karta vysoce spolehlivá a ne-
náročná na údržbu. Díky funkci aktivní správy Intel AMT 6.0 (Active 
Management Technology) lze u systému vybaveného kartou PCI-761 
na dálku, po síti a bez jakéhokoliv dalšího hardwaru instalovat a udr-
žovat operační systém, konfigurovat systém BIOS nebo diagnostikovat 
činnost hardwaru. Funkce Intel Trusted Execution Technology a imple-
mentovaný modul TPM 1.2 (Trusted Platform Module) zaručují velkou 
bezpečnost, např. tím, že hardwarově kódují všechna přenášená data. 

Cílovou skupinou úloh jsou např. měřicí a zkušební zařízení s po-
třebou asynchronní práce v reálném čase, zařízení pro zpracování ob-
razu nebo automatizační a regulační technika. Sestavy vybavené des-
kou PCI-761 se uplatní např. v energetice, lékařství, průmyslové auto-
matizaci nebo v systémech pro automatické řízení dopravy. 
Kontron East Europe, tel.: +420 378 775 477, +420 736 701 707, 
e-mail: pavel.boehm@kontron.cz

 PLC Simatic S7-1200 s rozhraními Profibus 
a Profinet a správou na dálku

Do řídicích jednotek Simatic S7-1200 jsou nově přidána rozhraní 
pro sítě Profinet a Profibus a funkce správy na dálku.

S novým firmwarem verze 2.0 lze PLC řady Simatic S7-1200 použít 
jako řídicí uzly (I/O Controller) v síti Profinet, a tudíž připojit k PLC 

jednotky vzdálených vstupů Simatic ET 
200. Přes vestavěný webový server s uži-
vatelsky definovanými webovými strán-
kami lze při použití standardního webo-
vého prohlížeče sledovat stav procesoro-
vé jednotky i provozní údaje. Vestavěna 
je i funkce archivování údajů z uživatel-
ského programu za jeho běhu.

K připojení PLC Simatic S7-1200 
ke sběrnici Profibus-DP jsou k dispozi-

ci dva nové komunikační moduly. K řídicímu modulu CM 1243-5 lze 
připojit až šestnáct řízených zařízení (slave) s rozhraním Profibus-DP, 
např. distribuované moduly I/O řady Simatic ET 200, ostatní PLC sku-
piny Simatic S7, operátorské panely či programovací přístroje. Naproti 
tomu jednotku S7-1200 s modulem CM 1242-5 lze použít jako slave 
na sběrnici Profibus-DP s libovolným zařízením s funkcí řídicího uzlu.

Ke správě PLC Simatic S7-1200 na dálku z PC nebo programova-
cího zařízení jsou k dispozici nové komunikační moduly CP 1242-7, 
TeleService Adapter IE Basic a TeleService Module GSM. Vzdále-
né stanice s PLC Simatic S7-1200 lze tak hospodárně sledovat a udr-
žovat na dálku. K přístupu k řídicí jednotce ze vzdáleného PC se po-
užije programovací prostředí Step 7 V11.
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, 
e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com
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