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nové produkty

 Nová řada multidotykových displejů Magelis
iDisplay s možností ovládání v rukavicích

Společnost Schneider Electric uvádí na trh novou řadu průmys-
lových displejů Magelis iDisplay určených jako monitory HMI pro 
průmyslové stroje a strojní zařízení. Vycházejí z řady modulární ope-

rátorských panelů Magelis GTU.
Displeje Magelis iDisplay jsou 

určeny především pro připojení 
k průmyslovým počítačům Box 
PC. Druhou možností uplatnění je 
dvouobrazovková sestava v kom-
binaci s operátorským panelem 
Magelis GTU, který má výstup 
DVI pro externí monitor. Zatřetí 
jej lze instalovat přímo do rozvá-
děče u výrobní linky a propojit ho 
rozhraním DVI s PC stanicí, umís-

těnou např. ve velínu. Na čele displeje je dvojice konektorů USB (typ A 
i B). Vedle diagnostické LED je v rámečku také snímač jasu, který 
automaticky mění jas panelu podle světelných podmínek.

V současnosti jsou k dispozici dva typy displejů Magelis iDisplay, 
12" a 15", s podporou 16 milionů barev, rozlišením XGA 1 024 × 
× 768 a svítivostí 400 cd. Displej má krytí IP67f (tj. IP67 se zvýše-
nou odolností proti olejům), rozsah pracovních teplot je 0 až +60 °C 
a životnost 50 000 h. Nový displej Magelis iDisplej má stejný výřez 
jako běžné operátorské panely Magelis a lze jím nahradit např. pane-
ly Magelis XBTGT.

Displej je vybaven multidotykovým ovládáním, které umožňuje 
práci dokonce i v rukavicích.
Schneider Electric CZ, s. r. o., Zákaznické centrum, 
tel.: 382 766 333, www.schneider-electric.cz

 Panelové počítače VMT s displejem  
do náročných světelných podmínek

Panelové počítače řady VMT 7000 od společnosti Phoenix Contact 
jsou nyní k dispozici s displejem vhodným do náročných světelných 
podmínek. Displej je dobře čitelný i na jasném slunci. Tím se rozsah 
jeho použití rozšiřuje i na zvláště silně osvětlená pracoviště. Displej 

má rozlišení 800 × 600 nebo 1 024 × 768 obrazových bodů (pixel). 
Počítače jsou odolné proti prachu i vodě (krytí IP65). Rozsah pra-
covních teplot je –20 až +55 °C. Počítače jsou tedy vhodné i k ven-
kovnímu použití, např. k řízení jeřábů, nakladačů apod. Jsou vybave-
ny úspornými procesory Dual Core Atom. Ovládání usnadňuje šest 
funkčních tlačítek na čelním panelu.
PHOENIX CONTACT, s. r. o., tel.: 542 213 401, 
e-mail: obchod@phoenixcontact.com, www.phoenixcontact.cz

 Siemens rozšiřuje nabídku časových relé
Společnost Siemens rozšířila nabídku monitorovacích a řídicích relé 

o novou typovou řadu časových relé Sirius 3RP25, určených k řízené-
mu spínání v průmyslu. Běžné časové funkce, jako jsou zpožděný roz-

běh (přítah) nebo zpožděný návrat 
(odpad), lze realizovat pomocí relé 
s jednou časovou funkcí. Univerzál-
ní uplatnění najdou i multifunkční 
časová relé, u nichž lze zvolit jed-
nu z až 27 časových funkcí.

Časová relé 3RP25 se vyznaču-
jí moderním konstrukčním řešením 
krytu. Mohou být vybavena polovo-
dičovým výstupem a funkcí watch-
dog. Tato funkce se po užívá přede-
vším k jednoduché realizaci kont-
roly doby taktu cyklických procesů, 
např. dopravníků. Provedení s po-
lovodičovým výstupem, který spí-
ná bez opotřebení, jsou vhodná pro 

úlohy se spínáním v krátkých časových intervalech, jako je např. řízení 
podélného posuvu na lisovacích strojích. Nové časové funkce otevíra-
jí časovým relé Sirius 3RP25 nové možnosti uplatnění, např. při řízení 
kompresorů, výtahů nebo strojů dřevozpracujícího průmyslu.

Šířka přístrojů s jednou časovou funkcí je 17,5 mm, a zabírají tedy 
minimální prostor v rozváděči. Většinu časových relé lze napájet stří-
davým i stejnosměrným napětím v rozsahu 12 až 240 V. Díky tomu 
se v porovnání s předchozí řadou 3RP15 snižuje celkový počet pro-
vedení téměř na polovinu.
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, 
e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com, www.siemens.cz

 Bezpečnostní technika od B&R  
s certifikátem UL

Bezpečnostní technika společnosti B&R získala další důležitý cer-
tifikát. Odborníci v Underwriters Laboratories (UL) na základě hod-
nocení a testování potvrdili, že produkty B&R jsou v souladu nejen 
s platnými mezinárodními normami pro funkční bezpečnost a bezpeč-
nost strojů a strojních zařízení IEC 61508, IEC 62061 a ISO 13849, 

ale také se specific-
kými americkými 
standardy, jako je 
např. ANSI UL 1998 
Standard for Safe-
ty: Software in Pro-
grammable Compo-
nents, a proto těm-
to výrobkům udělili 
certifikát UL-FS.

Díky úspěšnému 
absolvování certifi-
kačního procesu je 

bezpečnostní technika od B&R nyní schválena v kategorii certifiko-
vaných systémů funkční bezpečnosti pro energetiku a průmysl (Ener-
gy and Industrial Systems Certified for Functional Safety) a uvedena 
na seznamu FSPC platném pro USA i FSPC7 pro Kanadu.

Certifikát UL-FS je důležitý nejen pro americké zákazníky spo-
lečnosti B&R, ale i pro evropské výrobce strojů a strojních zařízení, 
kterým uvedení výrobků B&R na seznamech FSPC a FSPC7 usnad-
ňuje schválení jejich strojů pro použití v USA a Kanadě.
B+R automatizace, spol. s r. o., tel.: +420 541 420 311, 
marketing.cz@br-automation.com, www.br-automation.com


