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lehčených“ a cenově výhodných přístrojů řady 
Technoshot. I tyto přístroje mohou být bránou 
pro komunikaci se zařízeními různých vý-
robců. Není zde však integrován router VPN 
a díky variantám s displejem menší úhlopříč-
ky jsou tyto panely určené do jednodušších 
strojů, kde zákazník ocení právě nízkou cenu.

Vývojový software

Vývojový software pro panely řad V8, V9 
a Technoshot se nazývá V-SFT (obr. 4), do-
dáván je ve verzi 6, formátem dat je kompa-
tibilní se staršími verzemi a podporuje mi-

graci projektů ze starších řad panelů až na 
V9. Software obsahuje velkou databázi gra-
fických objektů, lze do něj kopírovat objekty 
z programů Microsoft Word, Excel a Power-
Point, ovládá se pomocí pásu karet (ribbon 
menu) a má mnoho dalších vlastností podpo-
rujících uživatelskou přívětivost. Je také vy-
baven emulátorem cílového panelu, takže lze 
pracovat i bez hardwaru.

Široké možnosti použití

Operátorské panely V9 jsou vhodné pro 
použití s inteligentními přístroji různých 

výrobců jako ústřední článek komunika-
ce, v případě správy na dálku výrazně zjed-
noduší řídicí úlohu a díky integraci služ-
by VPN sníží náklady. S řadou Technoshot 
lze zase docílit cenově úsporných řešení. 
Ve spojení s měničem frekvence Frenic-
-Ace, v němž jsou zabudovány funkce lo-
gického řízení, tak lze dokonce vytvořit 
řídicí systém jednoduššího stroje bez ex-
terního PLC.

Ing. Petr Boček, Amtek, spol. s r. o. 
(fuji@amtek.cz)

Proč je instalace tak snadná? 

Důvodem je funkce IODD on Board spo-
lečnosti Murrelektronik. Data ze senzorů 
a akčních členů uložená v souboru IODD 
(IO  Device  Description) jsou vložena pří-
mo do souborů GSDML (GSD 
ve formátu XML) sběrnico-
vých modulů MVK Metall 
a Impact67. Když se zaříze-
ní s rozhraním IO-Link, např. 
senzor nebo ventilový ostrov, 
připojí ke sběrnicovému modu-
lu, lze přistupovat k jeho úda-
jům prostřednictvím již in-
stalovaných nástrojů přísluš-
ného PLC, aniž je zapotřebí 
ruční konfigurace nebo speci-
ální softwarové nástroje. Tím 
se integrace zařízení podstatně 
usnadní, neboť dosud muselo 
být každé nové zařízení s roz-
hraním IO-Link integrováno 
do softwaru zvlášť, což trva-
lo dlouho. Bylo téměř otravné 
opakovat u kaž dého nového 
přístroje stále stejné kroky. To již patří mi-
nulosti. Jednou vytvořenou konfiguraci lze 
nyní metodou copy&paste libovolně přenášet 
do různých řídicích jednotek, což je obrovská 
výhoda pro sériové výrobce strojů.

Se sběrnicovými moduly IO-Link od 
Murrelektronik ke snadné instalaci

Volně konfigurovatelné moduly poskytují 
výrobcům jednoúčelových strojů velké výhody: 
autokonfigurační režim uvede celý stroj do pro-
vozu ve velmi krátké době. Konfigurace digitál-
ních vstupů a výstupů není třeba, kanály jsou 
využívány tak, jak je určeno řídicí jednotkou.

libovolně nastavit každou jednotlivou hod-
notu zařízení s rozhraním IO-Link. Výho-
dou tohoto nástroje je mimo jiné skutečnost, 
že jednotlivé hodnoty jsou zobrazovány ne-
jen hexadecimálně, ale i v jiném zamýšle-
ném formátu.

Podrobnosti jsou uvedeny na adrese  
www.murr elektronik.cz.

(Murrelektronik CZ spol. s r. o.)

Přímou cestu k instalaci senzorů a akčních členů do strojních celků vytvářejí sběrnicové 
moduly IO-Link typů MVK Metall a Impact67 společnosti Murrelektronik. Tyto moduly 
přispívají k rychlému uvedení do provozu a maximální flexibilitě strojů a zařízení. Jsou 
určeny k integraci zařízení s rozhraním IO-Link do strojů.

Obr. 2. Přímá cesta instalace senzorů a akč-
ních členů do strojních celků

Obr. 1. Sběrnicové moduly IO-Link typů MVK Metall 
a Impact67 společnosti Murrelektronik

Expertní režim 

Kde je kladen velký důraz na pružnost, 
přijde vhod expertní režim. S pomocí IO-Link 
Device Tool společnosti Murrelektronik lze 


