
68 AUTOMA 10/2015

komponenty

Distribuované autonomní provozy

Ideální volbou pro řízení malých auto-
nomních elektráren, vodáren, čistíren odpad-
ních vod či jiných zařízení jsou programo-

vatelné automaty. Jde většinou o nezávislá 
plně automatizovaná zařízení, která ale musí 
technik pravidelně navštěvovat, aby provedl 
prohlídku či preventivní údržbu. Při uváže-
ní dojezdové vzdálenosti a počtu takovýchto 
samostatných provozů přináší použití automa-
tizační techniky s možností přístupu na dálku 
okamžité úspory. Právě vhodnou kombinací 
programovatelných automatů (PLC), snímačů 
a komunikační techniky lze vybudovat auto-
nomní celky, které řídí úpravu vody, natáčejí 
solární panely apod. Nad rámec řízení a re-
gulace se v případě nutnosti samy přihlásí 
o servisní zásah, a to prostřednictvím SMS, 

Tříletá záruka: Panasonic svým výrobkům věří

e-mailu nebo telefonního hovoru. Není pro-
blém zadat pravidelné odesílání údajů, pro-
střednictvím přístupu na dálku nastavit pa-
rametry systému, nebo dokonce aktualizo-
vat programy.

Pro přehlednou vizualizaci jakýchkoliv 
provozních údajů na internetu či pro pří-
stup na dálku do řídicích systémů nabízí Pa-
nasonic i pro malé projekty nejen potřeb-
ný hardware, FP Web Server s rozšiřujícím 
komunikačním a paměťovým modulem, ale 
zároveň i software. Pro snadné vytvoření uži-
vatelského rozhraní je k dispozici nástroj FP 
Web-Designer (obr. 1), kterým je lze připra-
vit bez nutnosti jakéhokoliv programování. 
Jsou v něm předem připravené grafy, alarmy, 
exporty do CSV, rozsáhlé knihovny maker 
i strukturovaná nápověda. Výsledné zpraco-
vání, výběr sledovaných hodnot i způsob zob-

razení jsou velmi rozmanité a každý si najde 
to, co mu bude vyhovovat.

Díky multifunkční jednotce FP Web 
Server je možné k PLC přistupovat po Ether-
netu s možností obousměrné výměny infor-
mací, zasílat údaje e-mailem nebo po FTP 
a rovněž získávat aktuální údaje, které lze 
např. on-line zpracovávat či zobrazovat na 
webových stránkách. K jednotce FP Web 
Server je možné přistupovat z běžného PC, 
tabletu nebo chytrého telefonu, a tak mo-
hou být provozní údaje k dispozici kdykoliv 
a kdekoliv na světě.

Přesné a miniaturní snímače polohy

Správné odměření vzdálenosti či urče-
ní polohy může rozhodnout o kvalitě finál-
ního produktu. Zmetkovitost způsobuje ví-
cenáklady a těm se každý podnik snaží vy-
hnout. Panasonic nabízí široký sortiment 
snímačů polohy. Jedním z nejpřesnějších 

při zachování velmi rozumné ceny je lase-
rový snímač HG-C s opakovatelností 10 μm 
a dobou odezvy 1,5 ms. Snímače HG-C lze 
využít např. k řízení ruky robotu, přesnému 
měření excentricity (obr. 2), ke kontrole pří-
tomnosti velmi malých součástek nebo k de-
tekci překrývání součástí i z velmi tenkého 
materiálu. Měření může být statické i dy-
namické. Vzhledem k tomu, že snímač má 
digitální i analogový výstup (0 až 5 V), je 

Panasonic se již mnoho let věnuje vývoji a výrobě komponent pro průmyslovou automa-
tizaci té nejvyšší kvality a spolehlivosti. Klade důraz na životní prostředí a úsporu zdro-
jů ve všech fázích. Proto dává tříletou záruku na široké spektrum produktů: snímače, io-
nizéry, zařízení pro vytvrzování UV světlem, programovatelné automaty, servopohony, 
dotykové operátorské panely, měniče, časovače, čítače, koncové spínače, elektroměry, 
počítadla provozních hodin, ventilátory a regulátory teploty.

Zjistěte více na:  
www.panasonic-electric-works.cz

KW9M: Jeden výrobek pro dohled 
nad vyrobenou i spotřebovanou energií

Obr. 1. Rozmanité prostředí pro sledování procesů v průmyslu – Web Designer

Obr.  2.  Laserový  triangulační  snímač  při 
měření excentricity
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Obr. 3. Servopohon Panasonic

jeho integrace do již existují-
cího řídicího systému velmi 
všestranná.

Regulace polohy a pohybu

Pro všechny automatizo-
vané systémy platí jednodu-
ché pravidlo: musí bezchybně 
fungovat. Produkty všech sku-
pin od firmy Panasonic mají 
stejné komunikační rozhraní. 
Propojit jednoduše a přitom 
bezpečně její programovatel-
né automaty, dotykové pane-
ly, snímače, pohony a komu-
nikační jednotky je tak velmi 
rychlé. Propojitelnost zároveň 
umožňuje rozšiřovat systém či 
modernizovat prostředky Panasonic.

Základem úspěšné regulace polohy a po-
hybu je optimální volba servomotorů a sní-
mačů. Zbytečně předimenzované motory jsou 
energeticky náročnější a nepřesnosti způso-

bené snímači vedou opět, vzhledem ke zby-
tečnému zapínání pohonů, k vícenákladům. 
Servomotory Panasonic (obr. 3) mají výkon 
50 W až 15 kW. Řízeny jsou pulzně, prostřed-
nictvím proprietární sběrnice RTEX či uni-
verzálního protokolu EtherCat.

Měření i analýza spotřeby v jednom

Základem systému správy hospodaření 
s energiemi (energetického managementu) 
od firmy Panasonic jsou inteligentní elektro-
měry, na něž navazují další komponenty prů-
myslové automatizace. Díky stavebnicovému 
uspořádání lze měřit spotřebu jednoho stroje 
a data uchovávat na paměťové kartě SD nebo 
vytvořit libovolně rozsáhlou soustavu s kabe-
lovým nebo bezdrátovým připojením na ce-
lopodnikový informační systém.

Výhoda modularity je navíc umocněna 
otevřeností systému. Veškerý hardware pod-
poruje běžné komunikační protokoly a namě-
řené hodnoty jsou v přesně strukturovaném 
formátu. Není tedy problém napojit systém 
měření elektrické energie na dosavadní systé-
my SCADA nebo využít KW Watcher – ana-
lytický softwarový nástroj, který je pro zákaz-
níky Panasonic k dispozici zdarma.

Panasonic Electric Works Europe AG, 
organizační složka

Návštěvníci testovali vysavače

Podle aktuální směrnice EU nesmí pracov-
ní výkon vysavače přesahovat 1,6 kW, v roce 
2017 to bude dokonce jenom 900 W. Na otáz-
ku, zda i takový vysavač dokáže udržet dům 
v čistotě, se snažilo VDE odpovědět návštěv-
níkům interaktivním způsobem. Sdružení na-
bídlo návštěvníkům možnost vyzkoušet si roli 
nezávislého testovacího inženýra různých vy-
savačů o rozdílných výkonech. Zda vysavač 
zvládne podlahové krytiny, jaký hluk přitom 
nadělá a zda vyhovuje velikost sáčku na sme-
tí, to vše mohli návštěvníci v roli testovacích 
inženýrů ohodnotit. Všechny tyto informace 
jsou navíc nyní povinně uvedeny na každém 
energetickém štítku EU, který musí mít kaž-
dý nový vysavač. Závěrem VDE je, že díky 
novějšímu sacímu ústrojí moderního vysa-
vače může být spotřeba nižší i při zachování 
uspokojivého sacího výkonu.

Interoperabilita v domácnosti

Dalším tématem, kterým se sdružení VDE 
zabývá a kterému bylo na veletrhu věnová-
no celé jedno fórum, jsou chytré domy a do-
mácnosti. Sdružení přivezlo mobilní laboratoř 
na testování interoperability komponent chyt-

VDE se hlásí z veletrhu IFA

rých domácností. Jestliže celý systém není za-
koupen od jedné společnosti, může se snadno 
stát, že si např. nová myčka nebude rozumět 
s dosavadní domácí sítí. Sdružení proto před-
stavilo testovací platformu Testsuite 2.0, kte-

rá propojuje virtuální inteligentní domácnost, 
složenou z předem nakonfigurovaných částí, 
s požadovanou komponentou, a je tak mož-
né interoperabilitu vyzkoušet před zakoupe-
ním nového zařízení. V oblasti domácích sítí 

se nyní používá přibližně padesát různých ja-
zyků a protokolů, přesto je možné očekávat, 
že interoperabilita v domácnostech bude na-
stupujícím novým trendem.

Digitální domov

Při příležitosti veletrhu IFA vydalo sdruže-
ní VDE také výhled s názvem Roadmap Smart 
Home + Building. Sdružení v tomto dokumen-

tu předpokládá, že 
Německo bude líd-
rem na trhu s tech-
nikou pro inteli-
gentní domácnosti. 
Ústředními poža-
davky jsou flexibi-
lita systému chytré 
domácnosti, inter-
operabilita napříč 
systémy, informační 
bezpečnost a ochra-
na soukromí. Kro-
mě technických do-
poručení, týkajících 
se zejména složitos-
ti systému, defino-
vání proměnných 
a interoperability 

domácích produktů, se dokument rovněž za-
měřuje na finanční podporu zavádění těchto 
systémů do domácností. Doporučuje např. roz-
víjet trh pomocí zvýhodněných půjček.

(jč)

Snížení nákladů na elektřinu a teplo o 20 až 30 %, pohodlné ovládání celé domácnos-
ti stiskem tlačítka na mobilu a zabezpečení domova vždy na dosah ruky – to vše a ještě 
trochu víc se skrývá pod názvem smart home. Sdružení VDE představilo své současné 
projekty na letošním berlínském veletrhu IFA (4. až 9. září 2015).

Obr. 1. Veletrh IFA se konal v Berlíně 4. až 9. září 2015


