Inovácie so značkou VIPA
Dotykové panely VIPA ecoPanels
Dotykové panely z obchodným názvom VIPA ecoPanels boli
verejnosti predstavené na tohtoročnom veľtrhu v Hannoveri.
Konštruktérom jednoúčelových strojov a výrobných liniek ponúkajú výkonnú vizualizáciu za atraktívnu cenu. Obidva typy panelov
(4,3” a 7”) majú novú HW koncepciu. Okrem farebnosti a rozlíšenia
displejov zaujme hlavne modulárna koncepcia komunikačných rozhraní. Základné komunikačné vybavenie panelov tvoria dva sériové
porty RS232/485, USB-A a ethernet. V prípade potreby komunikácie so staršími systémami S7 alebo VIPA môže byť panel osadený
zasúvacím modulom MPI/PROFIBUS.
V paneloch je inštalovaný Windows Embedded CE 6.0 a Runtime
SCADA systému Movicon Basic.
Základná charakteristika SCADA systému verzie Movicon Basic:
• bezplatný vývojový editor,
• možnosť prenosu projektov z verzie Movicon Basic do Movicon
SCADA,
• veľký počet komunikačných ovládačov,
• výkonný grafický editor,
• správa alarmov a protokolovanie udalostí,
• objektovo orientovaná správa receptov,
• import premenných z S7 projektov,
• výkonná archivácia trendov s funkciami na analýzu údajov.

komunikáciu S7) a dva sériové porty RS485 (MPI a PROFIBUS
DP). Takáto výbava komunikačných rozhraní ponúka projektantovi
riadiaceho systému komfortné riešenie aplikácie, napríklad:
a) Port PROFINET sa využije výhradne na pripojenie staníc
PROFINET device, napr. I/O systému SLIO firmy VIPA alebo frekvenčných meničov a zariadení iných producentov. Táto sieť bude
fyzicky oddelená od ostatných ethernetových sietí. Toto riešenie
zvyšuje spoľahlivosť prevádzky tým, že nevyžaduje, aby boli aj
iné časti ethernetovej siete vybavené prvkami vyhovujúcimi protokolu PROFINET IO, a zároveň znižuje riziko výpadku spôsobené neodbornými zásahmi.
b) K druhému ethernetovému portu s označením PG/OP bude pripojený dotykový panel či vizualizačná stanica alebo môže byť
pripojený do siete podniku na zber výrobných údajov.
c) Pretože zďaleka nie všetci výrobcovia priemyselných zariadení
ponúkajú možnosť pripojenia do siete PROFINET, ďalšie rozhranie PROFIBUS DP Master poslúži práve na ich pripojenie.
d) Zostávajúci port MPI môže byť využitý na servisné účely alebo
na komunikáciu s inými zariadeniami výrobnej linky po zbernici
MPI.
V aktuálnej ponuke sa nachádzajú tri typy procesorov. Prvým z nich
je CPU 315SN/PN s pamäťou 1 MB až 2 MB a integrovaným
CP343 Lean. Výkonnejší typ CPU 317SN/PN má kapacitu pamäte
2 MB až 8 MB a integrovaný procesor CP343 na 24 komunikačných spojení. Podobne ako ostatné CPU s označením 317 má aj
tento typ vo výbave paralelnú zbernicu SPEED Bus.
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Bonusom pre používateľov panelov je integrovaný servisný nástroj
PLC-Tool-Ce určený na sledovanie vybraných premenných v PLC,
upload/download projektu alebo na zobrazenie diagnostického
buffra CPU na obrazovke dotykového panela. Samozrejmosťou je
VNC server na vzdialený prístup k ploche panela a tiež FTP server
na prenos súborov.

PROFINET CPU radu VIPA 300S
Portfólio procesorov radu VIPA 300S bolo rozšírené o dva nové typy
CPU s integrovaným ethernetovým portom podporujúcim PROFINET
IO controller Class 1. Nové typy CPU spájajú v jednom zariadení
vlastnosti technológie SPEED7 (programovanie v STEP7, vysoký
výkon a rozšíriteľnosť pamäte) so všetkými výhodami, ktoré prináša
využívanie protokolu reálneho času PROFINET IO. Procesory možno
konfigurovať a programovať v TIA portal a STEP7 f. Siemens alebo
pomocou WinPLC7 f. VIPA.
Používatelia určite ocenia, že nové procesory disponujú štyrmi nezávislými komunikačnými portmi. Okrem portu pre PROFINET IO
controller, ktorý umožňuje vytvoriť aj bežné TCP alebo UDP spojenia, má CPU ešte ďalší ethernetový port (na PG/OP a pasívnu

22

8/2012

Ilustračný obrázok

V aplikáciách PROFINET vyžadujúcich menej pamäťového priestoru a menej komunikačných možností bude možné použiť typ CPU
315PN ECO. Tento typ CPU bez podpory protokolu PROFIBUS DP
má byť podľa výrobcu uvedený na trh v 4. štvrťroku 2012.
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