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Nová verzia systému SCADA PROMOTIC 8.1
Skôr ako prejdeme k vypočítavaniu najvýznamnejších noviniek v PROMOTIC verzii 8.1, chceli by sme sa pochváliť jedným 
významným jubileom. S radosťou vám oznamujeme, že v júni 2011 oslávi systém SCADA PROMOTIC svoje dvadsiate narodeniny. 
Veľmi radi by sme pozvali všetkých používateľov a priaznivcov na narodeninovú oslavu, ale toto, bohužiaľ, nie je možné, pretože 
do dnešného dňa sú vás už tisíce. Dovoľte nám poukázať aspoň malý darček – 20 % výročnú zľavu na všetky objednávky vývojových 
licencií systému SCADA PROMOTIC, získané do konca roku 2011. Pevne veríme, že nám zachováte svoju priazeň aj do budúcnosti.

A teraz späť k opisu najvýznamnejších noviniek, ktoré boli imple-
mentované do verzie PROMOTIC 8.1. Na tomto mieste zdôrazňuje-
me skutočnosť, že všetky uvedené nové prvky sú funkčné aj vo fre-
eware verzii PROMOTIC (PmFree – zdarma na stiahnutie z nášho 
webu).

Nový komunikačný ovládač PmS7

Jednou z hlavných noviniek v systéme PROMOTIC 8.1 je nový 
komunikačný ovládač PmS7 určený na ko-
munikáciu s PLC automatmi firmy Siemens 
(Simatic S7-1200, S7-300, S7-400,  
S7-200, ET-200S...), VIPA a ďalších firiem. 
Na komunikáciu s týmito automatmi teda 
už nie je potrebný žiadny dodatočný softvér 
(napr. OPC server) ani hardvér (špeciálne karty). Stačí bežné napoje-
nie na ethernetovú sieť a aplikácia PROMOTIC môže pomocou tohto 
ovládača priamo komunikovať s uvedenými automatmi. Ovládač 
komunikuje ethernetovým protokolom S7-TCP/IP a PLC automaty 
týmto protokolom väčšinou komunikujú cez PROFINET konektor 
(PLC konektor na napojenie na sieť ethernet). Nové typy automatov 
už toto ethernetové rozhranie obyčajne majú zabudované.

Podpora protokolu HTTPS

Systém PROMOTIC už dlhý čas podporuje ponúkanie a ovládanie 
svojich aplikácií pomocou webového servera. Novinkou v tejto 
verzii je podpora zabezpečeného HTTPS protokolu. Veľa aplikácií 
PROMOTIC totiž vyžaduje a uskutočňuje ponúkanie údajov nielen 
do firemnej siete, ale aj na internet tak, aby mohli byť tieto údaje 
vizualizované po celom svete. Tento prístup však požaduje vyšší 
stupeň zabezpečenia ako bežný protokol HTTP. Pri obyčajnom 
HTTP protokole možno autentizáciu používateľa nabúrať (napr. 

odpozorovať). Zabezpečený HTTPS protokol (okrem iného) prenáša 
HTML a XML stránky zašifrované tak, že odpozorovanie v zásade 
nie je možné.

Nový objekt PmADO

Systém PROMOTIC má okrem iných možností aj silné prostried-
ky pre zdielanie dát z databázami (Excel, dBase, Access, MSSQL, 
MySQL, ORACLE...). Novinkou v tejto verzii je objekt PmADO, kto-

rý prístup k databázam realizuje pomocou 
novšieho rozhrania ADO. Týmto objektom 
možno všeobecnejšie a pritom jednoduchšie 
zdielať dáta z databázami. V jednom objek-
te možno napríklad mať otvorených viacero 
databázových tabuliek, dynamicky sa k da-

tabázam pripájať, pristupovať k tabuľkám aj z iných vlákien (threa-
dov) pomocou objektu PmSequencer atď.

Pevne veríme, že sa vám nový PROMOTIC bude páčiť a budeme sa 
tešiť na váš ohlas. Podrobné informácie vrátane cenníka, kompletnej 
systémovej dokumentácie, referencií a inštalačného balíčka (zdar-
ma na stiahnutie) sú k dispozícii na našom webe www.promotic.eu
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Novinka: ULTRAMAT 23  
s integrovaným paramagnetickým snímačom 
obsahu kyslíka

Hlavné prednosti (v porovnaní s elektrochemickým senzorom)
• možnosť použitia aj pre suché plyny (rosný bod < 4°C)
• kontinuálne meranie koncentrácie O2 s rozsahom menším 

ako 0,5%
• jeden analyzátor (doteraz museli byť dva ULTRAMAT 23 

a OXYMAT 61)
• dlhá životnosť paramagnetického článku (elektrochemický 

článok je nutné vymieňať)

www.siemens.com

Meranie charakteristík brzdových kotúčov

Brzdové kotúče patria medzi najviac zaťažované komponenty pri 
prevádzke vozidla. Zároveň sú vo veľkej miere zodpovedné za 
bezpečnosť prevádzky automobilu. Preto sú samozrejmosťou zá-

ťažové testy pri ich vývoji aj samotnej 
sériovej výrobe. Kontrolujú sa rôzne 

vlastnosti kotúčov pri rýchlosti 
2 000 ot./min. na špeciálnych 

testeroch. Kapacitné sen-
zory MICRO-EPSILON 
 capaNCDT sa používajú 
na meranie geomet-
rických charakteristík, 

ako je hádzavosť, hrúbka 
a opotrebenie. Majú dosta-
točnú dynamiku, teplotnú sta-
bilitu a najmä vysokú presnosť 
(stotiny mikrometrov). Na tes-

ty teplotných vlastností bŕzd sa 
používajú infračervené teplomery 

MICRO-EPSILON thermoMETER, ktoré dokážu merať takmer 
okamžite skutočnú teplotu povrchu kotúča a kontrolovať riziká, 
ktoré vznikajú jeho prehriatím.

www.micro-epsilon.sk


