
4 AUTOMA 10/2015

nové produkty

 Premiéry společnosti Comau na veletrhu 
EMO v Miláně

Společnost Comau se zúčastnila mezinárodního veletrhu ob-
ráběcích strojů EMO, který se konal v Miláně od 5. do 10. říj-
na 2015, a představila zde několik novinek, např. bezpečnostní techni-
ku Comau RoboSafe v kombinaci s robotem Racer999 (nosnost 7 kg, 
dosah 999 mm; viz Automa, 2015, č. 3, str. 4) nebo robot se dvěma 

rameny Dual Arm, který vychá-
zí z robotu Racer3, představené-
ho v našem časopise v letošním 
čísle 8-9 (str. 40–41). Kompaktní 
robot Racer3 s nosností 3 kg, do-
sahem 630 mm a celkovou hmot-
ností 30 kg je zvláště vhodný pro 
použití ve strojírenství k manipu-
laci s obrobky a nástroji nebo pro 
montážní operace. V konfiguraci 
Dual Arm pracuje podobně jako 
dvě lidské ruce a je vhodný i pro 
složité montážní úkoly – nejen ve 
strojírenství, ale také při výrobě 
elektroniky, v plastikářském prů-
myslu apod.

Společnost Comau na veletrhu 
EMO rovněž představila pracoviště kontroly rozměrů, v praxi použité 
při výrobě podvozků automobilů Jeep Renegade, technologii tepelného 
plazmového sprejování s přídavným drátem PTWA (Plasma Transfe-
rred Wire Arc) nebo obráběcí centrum SmartDriveComau 800L, kte-
ré může být využito samostatně nebo jako součást výrobních linek.
Comau Czech s. r. o., tel.: 597 570 500, jan.moravek@comau.com, 
www.comau-robotika.cz, www.robotics.comau.com

 Sinema Remote Connect pro zabezpečení 
přístupu k řídicím systémům

Sinema Remote Connect od společnosti Siemens je serverová ap-
likace pro zabezpečený přístup k řídicím systémům strojů a zařízení 
umístěných kdekoliv na světě. Aplikace autorizuje veškerá připoje-

ní a navíc výrobcům sériově 
vyráběných zařízení umožňu-
je jednoznačně identifikovat 
a spravovat množství iden-
tických strojů, které se na-
cházejí v různých lokalitách 
u jejich zákazníků.

Sinema Remote Conne-
ct zajišťuje správu tunelů 
VPN mezi serverem, servis-
ními techniky a instalovaný-
mi zařízeními. Servisní tech-
nici i stroje, na kterých bude 
probíhat údržba, budují nezá-

vislá spojení s aplikací Sinema Remote Connect na serveru. Aplikace 
před tím, než servisním technikům udělí přístup ke stroji, ověří po-
mocí výměny certifikátů identitu jednotlivých stanic. Z aplikace lze 
jednoduše centrálně spravovat přidělování přístupových práv uživa-
telům. Všechny stanice se aktivují nebo blokují lokálně, a tedy také 
koncoví zákazníci a operátoři zařízení mají trvalou kontrolu nad ka-
ždým pokusem o přístup do své firemní sítě.

Využití aplikace Sinema Remote Connect není závislé na proto-
kolu. Znamená to, že jakmile je spojení se strojem navázáno, uživa-
telé mohou pro dálkovou správu zařízení používat např. inženýrský 
software Simatic Step7.
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com, 
www.siemens.cz/sinema-remote-connect

 Automation PC 910 od B&R získal certifikát 
DNV GL pro použití v pobřežních instalacích 
a na moři

Průmyslový počítač Automation PC 910 od společnosti B&R získal 
certifikát od společnosti DNV GL. Průmyslové PC bylo certifikováno 
typovou zkouškou IACS UR E10 podle doporučeného certifikační-

ho postupu pro větrné 
turbíny GL2010. Dále 
institut DNV GL po-
tvrdil soulad s normou 
IEC 60945 (Námořní 
navigační a radioko-
munikační zařízení 
a systémy – všeobec-
né požadavky – me-
tody zkoušení a poža-
dované výsledky zkou-
šek). 

Průmyslový počí-
tač Automation PC 910 je nyní k dispozici pro množství úloh v po-
břežních instalacích a na moři. Robustní konstrukce průmyslových 
PC B&R má při instalaci na plavidlech a v drsných námořních pod-
mínkách zřetelné výhody: počítač Automation PC nemá žádné vnitř-
ní kabely a nevyžaduje tlumiče otřesů nebo jakékoliv jiné pomocné 
instalační prostředky.

Mezi typické příklady použití Automation PC 910 patří mostní sys-
témy, navigační systémy, informační systémy plavidel a záznamová 
zařízení dat o plavbě. Stejně tak jej lze použít v distribuovaných řídi-
cích systémech plavidel, k řízení námořní dopravy, ale také ke sledo-
vání výroby a rozvodu elektřiny v pobřežních větrných elektrárnách.
B+R automatizace, spol. s r. o., tel.: 541 420 311, 
e-mail: office.cz@br-automation.com, www.br-automation.com

 Bezpečnostní řídicí systém Euchner MSC
Nový malý bezpečnostní řídicí systém MSC od firmy Euchner je 

univerzální, volně programovatelný modulární bezpečnostní systém 
pro ochranu strojů a jiných zařízení. Lze k němu připojit velké množ-
ství různých typů bezpečnostních prvků.

Systém MSC je velmi flexibilní: už se samotnou základní jednot-
kou je možné využít až osm vstupů a dva výstupy, a to při šířce pou-
hých 22 mm. Pro rozsáhlejší úlohy lze MSC rozšiřovat pomocí něko-

lika typů rozšiřujících mo-
dulů se vstupy a výstupy. 
Euchner také nabízí širo-
ký výběr komunikačních 
modulů pro různé průmy-
slové sběrnice.

Systém se pohodlně 
programuje za použití por-
tu USB a softwaru Euch-
ner Safety Designer, který 
je zdarma a je přiložen ke 
každé základní jednotce. 

MSC také nabízí mnoho způsobů diagnostiky. Kromě detailní dia-
gnostiky v programovacím softwaru lze v provozu i bez počítače po-
užít indikátory LED na předním krytu jednotek, které signalizují stav 
každého vstupu a výstupu.

Malý modulární programovatelný bezpečnostní systém MSC má 
rovněž vysokou úroveň bezpečnosti – základní jednotka i všechny 
rozšiřující moduly dosahují úrovně bezpečnostních vlastností PL e 
(Performance Level) s kategorií struktury hardwaru 4 podle ČSN EN 
ISO 13849-1.
EUCHNER electric, s. r. o., tel.: +420 533 443 150,
e-mail: info@euchner.cz, www.euchner.cz


