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nové produkty

 Dotykové panely Panasonic HM500 nyní 
s transparentním režimem

Dotykové ovládací panely řady HM500 v nejnovější verzi nabíze-
jí transparentní (průchozí) režim, čímž jejich spojení s kompaktními 
PLC značky Panasonic představuje pozoruhodně výkonnou kombina-

ci. Panely řady HM500 
jsou díky robustnímu 
provedení a vynikající 
spolehlivosti dodávány 
se zárukou pět let (nebo 
30 000 provozních ho-
din).

Univerzální vývo-
jové prostředí HMWin 
podporuje nejnověj-

ší verzi transparentního režimu a obě komponenty, kompaktní PLC 
i „všeuměl“ HM500, jsou dodávány za mimořádně příznivou cenu.

Komunikace mezi sériovým portem COM a portem TOOL pro-
bíhá v transparentním režimu automaticky. Je-li v počítači s připoje-
ným panelem HM500 nainstalován software pro zařízení řady FP, lze 
s použitím panelu HM500 přímo upravovat programy v PLC. Trans-
parentní režim nevyžaduje žádná speciální nastavení a je neustále 
k dispozici v pohotovostním módu.

Ethernetová rozhraní panelů řady HM500 a transparentní režim 
umožňují nyní na dálku sledovat, ovládat, udržovat a programovat 
kompaktní PLC Panasonic všech řad. Všechny údaje z přístrojů a za-
řízení připojených k PLC jsou přístupné prostřednictvím počítače 
s běžným webovým prohlížečem. Při připojení k internetu lze od-
kudkoliv sledovat či měnit každý výrobní krok stroje – při zachová-
ní veškerého zabezpečení.
Panasonic Electric Works Europe AG, tel.: +420 541 217 001,
www.panasonic-electric-works.cz

 Vnitrostojanové rozváděče Eaton pro malé 
instalace

Společnost Eaton představila novou řadu vnitrostojanových poli-
cových rozváděčů elektřiny ePDU 1U a ePDU 2U, které umožňují 
uživatelům menších počítačových sítí využívat funkce řízení napáje-
ní, které byly dříve doménou svislých jednotek ePDU 0U.

Nové jednotky ePDU jsou vhodné tam, kde nejsou racky dostatečně 
vysoké, aby bylo možné použít jednotky ePDU 0U. Jsou také vhod-
né pro použití v nástěnných rozváděčích, kde není možný přístup ze-

zadu. Všechny nové 
jednotky ePDU jsou 
vybaveny zajiště-
ním zásuvek proti 
nechtěnému vytaže-
ní a jsou vhodné pro 
provoz při teplotě až 
+60 ºC. 

Pro minimaliza-
ci nákladů lze z jediného IP portu a jediné IP adresy zřetězit až osm 
jednotek ePDU. Jednotky se dále vyznačují schopností výměny řídi-
cího modulu za provozu, bez přerušení napájení zátěže. Software Ea-
ton Intelligent Power Manager (IPM) umožňuje nové jednotky ePDU 
sledovat a řídit z virtualizační pracovní plochy. Při použití se sondou 
EMP (Environmental Monitoring Probe) jsou jednotky ePDU schop-
né signalizovat nadměrnou teplotu nebo vlhkost a iniciovat postu-
py předepsané pro obnovu po havárii včetně automatického přesunu 
virtuál ních serverů na záložní místo nebo šetrného odstavení systému 
pro ochranu kritických zátěží.
Eaton Elektrotechnika s. r. o., tel.: +420 267 990 464, 
GabrielaBakusova@Eaton.com, www.eaton.eu/epdu

 Ovládací a signalizační přístroje Harmony 
nově s možností zapuštěné montáže

Pro ovládací a signalizační přístroje Harmony o průměru 22 mm je 
určena nová sada pro zapuštěnou montáž do panelu. Lze ji objednat 
jak v plastovém provedení pro Harmony XB5, tak v provedení kovo-
vém pro Harmony XB4. „Zapustit“ zákazník může nejenom ovlada-
če stiskací, otočné a prosvětlené, ale také i signálky.  

Přístroj se 
montuje po-
mocí montáž-
ního adaptéru 
a upevňovací 
matice do ot-
voru o průmě-
ru 30,5 mm. 
Sada obsahu-
je rovněž těs-
nění, které za-

jistí stupeň krytí IP66, nebo dokonce IP69K podle IEC 60529. Sou-
částí vybraných sad jsou i nepřehlédnutelné nosiče štítků o rozměru 
8 × 27 mm nebo 18 × 27 mm.

Sada pro zapuštěnou montáž zlepší vzhled nejenom novým, ale 
také již déle fungujícím operátorským panelům. Vhodná je např. jako 
montážní adaptér při renovaci zastaralých strojních zařízení nebo do 
výtahů coby tzv. provedení typu antivandal.

Sada pro zapuštěnou montáž ovládacích a signalizačních přístro-
jů Harmony vhodně kombinuje jednoduchou montáž, flexibilitu, ro-
bustnost a cit pro průmyslový design.
Schneider Electric CZ, s. r. o., tel.: 382 766 333, 
www.schneider-electric.cz, www.schneider-electric.sk 

 Siemens představuje komunikační procesor 
s podporou OPC UA

Společnost Siemens rozšířila řídicí systém Simatic S7-400 o ko-
munikační procesor CP 443-1 OPC UA, který pro rychlou a přímou 
výměnu dat mezi automatizačními komponentami od různých výrob-

ců využívá standardizované rozhraní 
OPC UA. Nový komunikační procesor 
najde uplatnění zejména v automobilo-
vém, petrochemickém nebo potravinář-
ském průmyslu, ale i v oblasti dopra-
vy, např. při řízení provozu technické-
ho vybavení tunelů. 

Jako OPC UA server poskytuje pro-
cesor data ze systému Simatic S7-400 
přímo klientům OPC UA, kterými 
jsou aplikace HMI v operátorských 
panelech nebo systémy SCADA, MES 
a ERP. Uživatelé tak mohou číst např. 
údaje o průběžné výrobě automobilů 

a převádět je do systémů plánování výroby ERP. Je-li procesor pou-
žit jako klient OPC UA, shromažďuje data z připojených serverů OPC 
UA. Tím lze usnadnit komunikaci s řídicími systémy jiných výrobců 
s podporou OPC UA. Funkce komunikačního procesoru mohou uži-
vatelé konfigurovat prostřednictvím inženýrského nástroje TIA Por-
tal Step 7 Professional V14 nebo u stávajících systémů prostřednic-
tvím Step 7 V5.5.

Procesor CP443-1 OPC UA podporuje OPC UA ve specifikaci 
1.02. Integrované zabezpečovací funkce OPC UA (pro autentifika-
ci, autorizaci, šifrování a podepisování dat) minimalizují riziko ne-
oprávněného přístupu.
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com,
www.siemens.com/simatic-classic-s7-opcua


