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nové produkty

 DP-0 – nové digitální tlakoměry pro 
nekorozivní plyny

Panasonic uvádí na trh nové digitální tlakoměry DP-0 se zamě-
řením na velmi jednoduché měřicí úlohy. Tyto tlakoměry byly vyvi-
nuty speciálně pro výrobu elektroniky, polovodičů a biomedicínský 
průmysl (automatizované laboratoře), kde jsou rozhodujícími fakto-
ry jednoduchost a rychlost.

V porovnání s řadou 
DP-100, která nabízí vel-
ké množství funkcí, byla 
řada DP-0 navržena tak, 
aby konfigurace sníma-
čů byla maximálně rychlá 
a jednoduchá. Pro zajištění 
snadného přístupu do zá-
kladních funkcí jsou k dis-
pozici dvě úrovně nastave-
ní: režim run se používá 

k nastavení prahové hodnoty, nastavení nulového bodu a k zamykání 
nebo odemykání ovládacích prvků; podrobný režim nastavení se použí-
vá k nastavení provozního režimu (easy, hystereze, komparátor), režimu 
spínání nebo rozpínání, doby odezvy (2,5 ms, 25 ms nebo 250 ms) a re-
žimu barev (červená nebo bílá jako referenční výstup on/off).

LCD má široký pozorovací úhel, a proto jsou hodnoty na disple-
ji velmi dobře čitelné. Barva zobrazení, červená nebo bílá, se může 
měnit podle stavu komparátoru. Hloubka snímače je pouze 24,9 mm, 
a dovoluje tak instalaci v úzkém prostoru. Velmi malá hmotnost, jen 
25 g, umožňuje montáž např. na rameno robotu.
Panasonic Electric Works Europe AG, tel.: +420 541 217 001, 
www.panasonic-electric-works.cz

 Elektronický klíčový systém Euchner EKS – 
nyní v modulárním provedení s rozhraním 
Profinet

EKS je systém elektronických klíčů pro řízení oprávnění a přístu-
pu v průmyslovém prostředí, který umožňuje zabezpečený přístup 
k procesům nebo softwarovým aplikacím. Skládá se z elektronické-

ho klíče, klíčového adaptéru 
a vyhodnocovací elektroniky.

V novém, modulárním 
provedení je vyhodnocovací 
elektronika umístěna odděleně 
mimo klíčový adaptér a mon-
tuje se na lištu DIN v rozvá-
děči. Díky datovému rozhra-
ní Profinet je velmi snadné 
systém EKS integrovat do již 
existujících instalací.

Samotný klíčový adaptér 
je charakterizován kompakt-
ním provedením a velmi ma-
lou zástavbovou hloubkou. 

Díky tomu jej lze snadno instalovat do běžných ovládacích panelů 
s otvory o průměru 22,5 mm, které se jinak používají např. k instalaci 
tlačítek. Zaoblené a dokonale utěsněné provedení zabraňuje usazování 
nečistot a dovoluje snadné čištění. Speciální plast použitý na pouzdro 
(UHMWPE), který se mimo jiné používá i pro kloubní náhrady, umož-
ňuje díky potřebným certifikacím klíčový adaptér použít i v místech 
s přísnými hygienickými předpisy, např. v potravinářském průmyslu.

Systémy EKS existují také v provedení FSA (For Safety Applicati-
ons), které má dodatečný dvoukanálový výstup pro realizaci bezpeč-
nostně relevantních úloh.
EUCHNER electric, s. r. o., tel.: +420 533 443 150, 
e-mail: info@euchner.cz, www.euchner.cz Kompaktní, rychlý a spolehlivý: 

nový procesorový modul PFC100
Strojírenství a výroba strojů, technika pro procesní a těžební prů-

mysl – ve všech těchto oblastech je poptávka po kompaktních a vý-
konných automatizačních systémech. V podobě procesorového mo-

dulu PFC200 uvedla společ-
nost WAGO už v roce 2013 
na trh novou výkonnostní 
třídu řídicích systémů urče-
ných k montáži na lištu DIN. 
V listopadu 2015 ho násle-
doval modul PFC100 s pro-
cesorem Cortex A8 s frek-
vencí 600 MHz.

Modul PFC100 má při 
šířce 62 mm dva porty pro 
Ethernet s přepínači DIP 
(750-8101) nebo sériové roz-

hraní RS-232/RS-485 (750-8102). Paměť je 12 MB a automaticky se 
dělí mezi program a data. Paměťovou kapacitu lze rozšířit prostřed-
nictvím slotu na karty micro SD. V nabídce je také ještě štíhlejší a ce-
nově atraktivnější varianta PFC100 ECO, která nepoužívá samostatný 
napájecí modul, díky čemuž má šířku jen 50 mm. 

Modul PFC100 je vybaven moderními bezpečnostními a šifrova-
cími technologiemi: např. ochranou před nežádoucím přístupem ze 
sítě pomocí integrovaného firewallu. Úroveň zabezpečení dále zvy-
šuje operační systém Linux® podporující běh v reálném čase. Linux 
totiž dovoluje implementovat šifrování podle protokolu TLS 1.2. Pří-
mo z řídicího systému lze proto vytvořit spojení IPsec nebo Open-
VPN, jímž se odesílají šifrovaná data. 
WAGO-Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 143, 
e-mail: automatizace@wago.com, www.wago.cz

 Ultrakondenzátorové články DuraBlue™  
od Maxwell Technologies pro tramvaje 

Španělská společnost CAF Power & Automation si pro dodáv-
ku komponent pro zařízení k ukládání energie ACR (Acumulador de 
Carga Rápida, rychlonabíjecí akumulátory), určená pro lehká drážní 

vozidla v osobní dopra-
vě, vybrala ultrakon-
denzátory DuraBlue™ 
od společnosti Maxwell 
Technologies.

Rychlonabíjecí aku-
mulátory ACR bude 
společnost CAF použí-
vat mimo jiné ve svém 
projektu plně beztrole-
jových (catenary-free) 
elektrických vozů, kte-
ré vyvíjí pro nové lin-

ky hromadné dopravy ve městě Kao-Siung na Tchaj-wanu. V nových 
tramvajích pro již existující tramvajovou síť v Tallinnu v Estonsku bu-
dou tato zařízení spořit energii.

Ultrakondenzátory Maxwell jsou z důvodu možnosti velmi rychlé-
ho nabíjení a pohotového napájení zvláště vhodné právě pro vozy hro-
madné dopravy. Umožní nahradit trolejové vedení a také rekupero vat 
energii z brzdění. Akumulátorová zařízení ACR od společnosti CAF, 
jejichž nejdůležitější součástí jsou ultrakondenzátory Maxwell, doká-
žou uspořit až 30 % jinak spotřebovávané elektrické energie.
Maxwell Technologies SA, tel.: +41 264 118 554, 
svrabiescu@maxwell.com, www.maxwell.com


