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nové produkty

 Nový procesorový modul BACnet MS/TP
Společnost WAGO doplnila svou nabídku o procesorový modul 

BACnet 750-829 s funkcemi master protokolu MS/TP. Tento modul 
sdružuje všechny funkce procesorového modulu BACnet/IP 750-831 
s komunikací prostřednictvím protokolu MS/TP (Master-Slave/Token-

-Passing) v síti BACnet/IP. Odpo-
vídá profilu B-BC (BACnet – Buil-
ding Controller), a podporuje tak 
všechny důležité vlastnosti stan-
dardu BACnet.

V „nativním“ režimu procesoro-
vý modul BACnet MS/TP vytváří 
pro jednotlivé kanály I/O modulů 
objekty BACnet zcela automatic-
ky. Další objekty je možné vytvá-
řet ve vývojovém prostředí Code-
sys. Rychlé a snadné uvedení do 
provozu umožňuje nástroj BACnet-
-Konfigurator. Integrovaný správ-
ce zařízení zjednodušuje konfigu-

raci ve složitých projektech: dovoluje v tabulkové podobě zobrazit, 
exportovat a importovat datové body. Rovněž podporuje funkce syn-
chronizace, zálohování a obnovy.

Procesorový modul BACnet MS/TP je určen zvláště pro řízení 
soustav vytápění, ventilace a klimatizace a pro automatizaci provo-
zu technického vybavení místností. Kromě toho umožňuje integrovat 
průmyslové sběrnice DALI, LON, KNX, EnOcean nebo MP-Bus. 
Konvenční akční členy a snímače lze k procesorovému modulu při-
pojit prostřednictvím I/O modulů, dostupných v mnoha variantách.

Modul BACnet MS/TP je na trhu od listopadu 2014.
WAGO-Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 142, 
e-mail: automatizace@wago.com, www.wago.cz

 Sitrans LR250 HEA: nová plně zapouzdřená 
anténa radarového hladinoměru

Společnost Siemens vyvinula pro radarový hladinoměr Sitrans 
LR250 novou plně zapouzdřenou anténu LR250 HEA s měřicím dosa-
hem až 20 m. Zvláštností nové antény je použití materiálu TFM 1600 

PTFE (polytetrafluoretylen 
druhé generace), z něhož je vy-
robena čočka namířená ve smě-
ru k měřenému médiu, díky níž 
je anténa mimořádně vhodná 
pro úlohy s velkými požadav-
ky na hygienu. Přednostmi této 
antény z pohledu uživatele jsou 
zejména minimální požadav-
ky na údržbu a snadné čištění.

Anténa Sitrans LR250 HEA 
je v souladu s požadavky ame-
rického úřadu FDA, vyhovu-
je doporučení USP Class VI 
a standardu 3-A. Z hlediska 
evropského trhu splňuje po-
žadavky EHEDG.

Přístroj lze vybavit jedním 
ze sedmnácti standardních hy-

gienických procesních připojení různých velikostí běžných v těchto 
odvětvích.

Uživatelé nové antény ocení minimální náklady na její údržbu 
a také snadné čištění, neboť zalícovanou čočkovitou anténu není při 
čisticích postupech typu CIP (Clean-in-Place) nutné demontovat.
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, 
e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com, www.siemens.cz

 Snímače Panasonic pro zdravotnickou  
techniku

Zdravotnická technika je obzvláště citlivá na kvalitu výrobků i ce-
lého výrobního procesu. Zejména automatizovaná výroba např. kardio-
stimulátorů, kontaktních čoček, inzulínových per, těhotenských testů, 

injekčních stříkaček a jiné zdravot-
nické techniky musí splňovat vyso-
ké standardy kvality. Fotoelektrické 
senzory pro zjišťování přítomnosti 
a polohy, jakož i pro přesné měření 
objektů hrají při zajišťování kvality 
důležitou roli.

Také v oblastech, jako jsou nitro-
žilní diagnostika a systémy automa-
tizace laboratoří, vzniká poptávka 
po detekování prostřednictvím přes-
ných miniaturních optických senzo-
rů. Moderní fotoelektrické senzory 
jsou schopny rozlišit kontrast nato-
lik citlivě, že bezpečně odliší vzdu-

chovou bublinu od obklopující kapaliny. Další automatizační systémy 
zaručí bezpečnou práci s chemikáliemi i odebranými vzorky. Velké 
množství miniaturních snímačů je používáno ke zjišťování přítomnos-
ti vzorku nebo k zajištění jeho správné polohy. Bezkontaktní snímání 
zabraňuje jakékoliv kontaminaci bakteriemi nebo viry.

Panasonic nabízí více než 2 000 různých fotoelektrických snímačů. 
Pro použití ve zdravotnické technice jsou vhodné zejména snímače 
řady EX-10, EX-20 a EX-30 i laserové, vláknové a optoelektronické 
snímače. Všechny mají velmi kompaktní tvar a jsou schopny rychle 
a přesně detekovat i malé objekty.
Panasonic Electric Works Europe AG, tel:. +420 541 217 001,
www.panasonic-electric-works.cz

 Nové síťové komponenty usnadňují použí-
vání optických kabelů se skleněnými vlákny 
v průmyslu

Společnost Siemens rozšiřuje nabídku produktů pro průmyslové 
sítě o komunikační přepínač (switch) pro sítě průmyslového Ether-
netu Scalance X204-2FM (FM – Fiber Monitoring) a mediamodul 
MM991-2FM. Jde o první přístroje svého druhu s integrovanými funk-
cemi pro diagnostiku optických kabelů se skleněnými světlovodný-

mi vlákny při jejich použití v prů-
myslových sítích. Uživatel může 
s novými přístroji včas detekovat 
hrozící poruchy, např. pokles vý-
konu signálu vlivem např. kolísá-
ní teploty, pohybu nebo znečištění 
vlákna, a poté podniknout potřeb-
ná protiopatření, čímž se dosáhne 
větší disponibility průmyslových 
sítí. Kabely lze diagnostikovat z li-
bovolného PC s přístupem k inter-

netu přes webové rozhraní nebo s použitím protokolu SNMP (Simple 
Network Management Protocol).

Prahové hodnoty útlumu je možné nastavit individuálně. Podle 
stupně naléhavosti přístroje generují dvě úrovně výstrahy, maintenan-
ce demanded, je-li komunikace jen zhoršená, a maintenance required, 
je-li vyžadován okamžitý zásah.

Společnost Siemens tak se svými novými přístroji nabízí uživa-
telům výkonnou technickou základnu důležitou z hlediska stále šir-
šího využití optických kabelů se skleněnými vlákny v průmyslovém 
prostředí.
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, 
e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com, www.siemens.cz


