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nové produkty

 Výkonný snímač čárového kódu
Přístroje řady DataMan 500 od firmy Cognex pro čtení čárového 

kódu snímají a analyzují až 1 000 snímků za sekundu a mohou číst 
veškeré kódy: čárové, maticové Data-Matrix i QR. Poradí si i s ně-
kolika kódy v jednom obrazu, a to v libovolné poloze. Snímání ob-
razu i jeho vyhodnocení je sloučeno na jediném čipu (VSoC). Znač-

nou rychlost snímání i zaostřo-
vání zajišťuje technika tekutých 
čoček. Pro napájení snímač vyu-
žívá ethernetovou datovou linku 
(PoE). Díky softwaru pro čtení 
kódů IDMax firmy Cognex mají 
jednotky DataMan 500 výjimeč-
nou rychlost čtení a navíc doká-
žou přečíst čárové kódy poško-
zené, deformované, neostré, po-
škrábané, zhuštěné nebo málo 

kontrastní, které nelze přečíst běžnými laserovými skenery. Snímač 
se snadno ovládá. Uživatelé vidí totéž, co přístroj, a to buď v reálném 
čase na monitoru, nebo později, jestliže se použije archivace obrazu. 
DataMan 500 neobsahuje žádné pohyblivé díly, a proto je spolehli-
vější než laserový skener. Mezi jeho užitečné funkce patří automa-
tické vyhledávání kódu (auto-trigger), automatické zaostřování (au-
tofocus) i upozorňování na chybně provedené čtecí operace. Snímač 
v základní verzi má standardní objektiv připevněný tzv. C-úchytem 
(C-Mount), volitelně lze použít objektivy s automatizovaným ostře-
ním. Je vybaven také rozhraním RS-232 a dalšími vstupy a výstupy 
pro integraci s dalšími systémy. Přístroj spojuje výhody čtecích za-
řízení založených na zpracování obrazu s uživatelským komfortem 
za cenu běžných laserových skenerů. 
Cognex, kancelář pro Českou republiku a Slovenskou republiku, 
e-mail: support@cognex.cz

 COMbricks – modulární opakovač 
s permanentní diagnostikou

COMbricks je zcela nový typ diagnostického opakovače (repea-
teru) pro vytváření segmentů v sítích Profibus. Díky modularitě lze 
v jedné sestavě COMbrick spojit dva až dvacet segmentů a každý 
z nich je navíc permanentně monitorován pomocí vestavěného ana-
lyzátoru ProfiTrace. 

V rámci preventivní diagnostiky COMbricks pošle e-mailovou 
zprávu v případě, že se v síti Profibus vyskytnou nežádoucí stavy, jako 
např. opakování zpráv, ztráta stanice, poškozené zprávy, žádost stani-
ce slave o diagnostiku apod. Veškeré nežádoucí a mimořádné stavy se 
zaznamenávají do vestavěné paměti a lze je následně přečíst prostřed-
nictvím internetového prohlížeče. Není třeba instalovat žádný specia-

lizovaný software, stačí pouze zadat 
IP adresu opakovače COMbricks do 
webového prohlížeče. 

Minimální konfigurace pro 
vzdálený dohled nad sítí Profibus 
je jeden řídicí modul (červený mo-
dul) plus jeden opakovač (modrý 
modul). Opakovač může být pou-
žíván také pouze jako nástroj k mo-
nitorování sítě Profibus, bez funk-
ce opakovače. Pro jeho instalaci do 

existující sítě Profibus není zapotřebí adresa, tzn. že není nutné měnit 
hardwarovou konfiguraci v CPU. K počítači je COMbrick připojen 
pomocí Ethernetu nebo internetu.

Díky svým jedinečným vlastnostem je COMbricks spolehlivý dia-
gnostický opakovač, který je ideální do nových i starších sítí Profibus, 
ve kterých je kladen důraz na stoprocentní funkčnost sítě, jednodu-
chost instalace opakovače a jeho intuitivní ovládání.
FOXON s. r. o., tel.: +420 484 845 555, www.foxon.cz,  
e-mail: jaromir.peterka@foxon.cz

 Kontron OBSERVO: odolný server 
pro záznam dat 

Kontron Observo je nový odolný RAID server z kategorie applica-
tion-ready určený speciálně pro záznam dat v nepříznivých provozních 
podmínkách. Server je založen na platformě 3U CompactPCI, která 
mu propůjčuje modularitu, dlouhou životnost a robustní konstrukci. 
Kontron Observo lze nakonfigurovat tak, aby splňoval specifické po-
žadavky dané úlohy, např. záznamu videosouborů, radarových nebo 

sonarových snímků apod. Ob-
lastmi použití jsou např. do-
prava, vojenství a průmyslo-
vá automatizace. 

Server Kontron Observo 
má vysokorychlostní pole 
RAID zahrnující až osm dis-
ků SATA-II nebo SSD. Vy-
značuje se velkou spolehli-

vostí a odolností proti nárazům, otřesům a vibracím. Lze jej po-
užívat i v mobilních zařízeních, např. dopravních prostředcích. Je 
možné do něj integrovat ethernetový přepínač nebo různá komuni-
kační rozhraní. Celý server lze také chránit proti vlhkosti a prachu, 
což je zvláště důležité při použití v drážní dopravě, kde zařízení 
musí vyhovět normě EN 50155. Server tak lze použít např. pro do-
hled nad nástupišti nebo v místní dopravě pro záznam dat z bezpeč-
nostních kamer umístněných ve vlacích jako prevence vandalismu 
a kriminality. Lze dodat verzi s rozšířeným rozsahem provozních 
teplot -40 až +80 ºC pro bezproblémový nepřetržitý provoz v ne-
příznivých podmínkách, např. v systémech ochrany na perimetru 
průmyslových objektů. 
Kontron East Europe, e-mail: pavel.boehm@kontron.cz,  
tel.: +420 378 775 477, +420 736 701 707

 Magelis iPC Box – nová generace 
průmyslových počítačů s vyšším výkonem

Schneider Electric uvádí na trh novou generaci průmyslových po-
čítačů Magelis iPC Box. 

Požadavky běžných úloh plně uspokojí řada Universal s proceso-
rem Atom s taktovací frekvencí 1,6 GHz. K archivaci dat lze použít 
kartu compact flash (4 GB), polovodičový disk SSD (32 GB) nebo 
standardní disk HD (250 GB). K dispozici jsou jeden nebo dva volné 
sloty PCI nebo PCIe. Chlazení CPU je pasivní, a počítač (není-li na-

instalován klasický rotační pev-
ný disk) je tak zcela bez rotač-
ních částí.

Pro úlohy s většími poža-
davky na výkon je určena řada 
Magelis iPC Box Performan-
ce s procesorem Intel Core Duo 
s taktovací frekvencí 2,26 GHz. 
Tento model má navíc dva nebo 
pět slotů PCI/PCIe. Data se ar-
chivují na SSD (32 MB) nebo 
HD (250 MB).

Pro připojení externích zaří-
zení využívají oba modely du-

ální Ethernet (redundance), pět portů USB a videovýstup DVI. Jako 
příslušenství lze volitelně objednat zálohovací baterii, mechaniku 
DVD RW a řadič pro diskové pole RAID. Vizualizaci zajistí předem 
nainstalovaný systém SCADA Vijeo Citect nebo Vijeo Designer RT. 
Schneider Electric CZ, s. r. o., Zákaznické centrum, 
tel.: 382 766 333, www.schneider-electric.cz


