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nové produkty

 Výkonnější procesorové jednotky 
Simatic S7-1500 a nový firmware V1.5

Skupina procesorových jednotek (CPU) nové generace Simatic 
S7-1500 je rozšířena o dvě nové jednotky, a to CPU 1515-2 PN pro 
středně náročné řídicí úlohy a CPU 1518-4PN/DP pro nejnáročnější 
řídicí úlohy. Pro všechny CPU Simatic S7-1500 je k dispozici nový 
firmware V1.5.

Řídicí jednotka Simatic S7-1500 CPU 1515-2 PN má 3,5MB pa-
měť (500 kB program, 3 MB data) a dvě rozhraní Profinet (dvě roz-
dílné adresy IP), jedno ve funkci Profinet IO především pro cyk-

lická data, druhé pro běžné 
ethernetové služby (Profi-
net Basis services: typicky 
komunikace S7 a Open IE, 
Modbus TCP, webové služ-
by apod.). Perioda cyklu při 
provádění bitových operací 
je typicky 30 ns.

Řídicí jednotka Simatic 
S7-1500 CPU 1518-4 PN/ 
/DP má 13MB paměť a čtyři 
komunikační rozhraní, a to 

dvě určená zejména pro rychlý cyklický přenos technologických údajů 
protokoly Profibus-DP a Profinet IO (dvouportový přepínač) a dvě pro 
Profinet Basis services (tři rozdílné adresy IP). K CPU 1518-4 PN/DP  
lze připojit až 128 pohybových os synchronizovaných s periodou 
250 μs. Doba trvání bitových operací je v řádu jednotek nanosekund.

Skupina Simatic S7-1500 má nyní pět CPU, z nichž každou lze 
doplnit až 31 moduly i dalšími periferiemi, což umožňuje obsáhnout 
i velmi náročné automatizační úlohy.
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.com, 
e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com

 Nejvýkonnější variabilní panelové PC
Nový panelový počítač Panel PC 900 Multitouch nabízí díky po-

užití nejnovějších procesorů, včetně Intel® Core™ i7, vůbec nejvyš-
ší výpočetní výkon ve své kategorii. Nové rozměry displejů a pod-
pora multidotykového ovládání poskytují novému, obzvlášť důležité-
mu počítači značky B&R nebývalou variabilitu při zachování zpětné 
kompatibility.

Čelní stěnu jednotky Panel PC 900 Multitouch tvoří odolný kva-
litní širokoúhlý displej s kapacitní dotykovou obrazovkou s technikou 

PCT, úhlopříčkou délky 
od 15,6" až do 24" a roz-
lišením Full HD. Kom-
paktní a moderní design 
ve spojení s rozsáhlými 
funkčními schopnostmi 
počítače tvoří dohroma-
dy atraktivní operátorský 
panel. Multidotykové dis-
pleje přinášejí do průmys-
lové praxe nové možnosti 
a způsoby ovládání, jako 
jsou zoomování dvěma 

prsty nebo rychlé listování stránek posuvem prstu po obrazovce. 
Jako ochranu před neúmyslným zadáním kritického povelu lze poža-
dovat dotyk displeje současně oběma rukama.

Panely řady Panel PC 900 jsou dodávány i s displeji tradičního for-
mátu 4 :  3 jako Panel PC 900 Singletouch s rezistivní dotykovou ob-
razovkou velikosti od 12,1" do 19". Jednotky řady Panel PC 900 vy-
stačí v mnoha sestavách s pasivním chlazením. Při použití disku SSD 
nebo paměťové karty CFast zařízení nevyžaduje údržbu.
B+R automatizace, spol. s r. o., tel.: 541 420 311,
e-mail: office.cz@br-automation.com, www.br-automation.com

 Subminiaturní snímače SensoPart s LED
Německý výrobce SensoPart rozšířil řadu subminiaturních sníma-

čů F10 o snímače s LED, difuzní snímače s nastavitelným potlače-
ním pozadí a snímače s modrým světlem pro detekci objektů výraz-
ně absorbujících světlo.

S rozměry pouhých 21,1 × 14,6 × 8 mm a při hmotnosti jen 3 g 
mohou být tyto snímače vestavěny přímo do robotického chapadla. 

Jsou ideální i pro instalaci ve velmi 
stísněných prostorových podmín-
kách manipulačních systémů, mon-
tážních robotů a v otevřených profi-
lech rámů rozlehlých technologic-
kých linek a strojů. Snímače mohou 
také být hospodárnou alter nativou 
k systémům s optickými vlákny.

Kromě difuzního snímače s LED 
s červeným světlem je v nabídce 
také provedení F 10 Blue Light 
s modrou LED (s pevným zaostře-
ním 30 mm), vyvinuté pro detek-
ci objektů intenzivně absorbujících 
světlo, např. solárních článků. Dal-

ším novým členem řady snímačů F 10 je reflexní optická závora FR 
10-R s LED, která se vyznačuje velkým snímacím dosahem (až 1,6 m) 
a funkcí teach-in. 

Díky těmto doplňkům řady subminiaturních snímačů SensoPart 
F 10 mohou nyní uživatelé vyřešit požadavky mnoha úloh pouze po-
užitím jednoho modelu snímače. 

Unikátní snímače F 10 získaly třetí místo v kategorii Electrical  
Engineering v prestižní německé soutěži Industry Award 2013.
AXIMA, spol. s r. o., tel.: 725 939 275, e-mail: rkrejci@axima.cz, 
www.axima.cz, www.sensopart.com

 Robot IRB 360 FlexPicker™ od ABB 
pro střední zatížení 

Už téměř patnáct let si robot FlexPicker IRB 360 od společnosti 
ABB drží vedoucí postavení v oboru robotů pro přemisťování a bale-

ní předmětů.
Robot FlexPicker IRB 360-6, nej-

novější přírůstek do rodiny IRB 360, 
má dosah 1 600 mm a střední užiteč-
né zatížení 6 kg. Menší užitečné za-
tížení ve srovnání s variantou s nos-
ností 8 kg je kompenzováno dlou-
hým dosahem. 

Řada IRB 360 nyní obsahuje va-
rianty s užitečným zatížením 1, 3,  
6 a 8 kg a dosahem 800, 1 130 a 
1 600 mm. Díky vynikajícímu řízení 
pohybu, krátkým dobám cyklu a vel-
ké přesnosti může robot IRB 360 pra-
covat velkou rychlostí v úzkých pro-

storech a s velkou přesností pohybu.
Roboty FlexPicker mají rovněž přepracovanou koncovou přírubu 

pro nástroje, která umožňuje použít větší chapadla.
Roboty IRB 360 jsou vhodné i do podmínek s velkými požadavky 

na hygienu, např. v masném a mlékárenském průmyslu. Tyto roboty 
mají krytí IP69K, proto je lze omývat průmyslovými čisticími prostřed-
ky a vysokotlakou horkou vodou. Roboty mají hladký povrch a klou-
by nevyžadující maziva. Jsou odolné proti většině korozivních látek.

Roboty se programují pomocí softwaru PickMaster™ od ABB, 
který umožňuje vytvořit, simulovat a naprogramovat celou linku 
za méně než den.
ABB s. r. o., Robotics,
e-mail: ivo.semerad@cz.abb.com, www.abb.cz/robots


