Nové produkty
automatizácie
od Phoenix Contact

Spoloènos Phoenix Contact zvyuje podporou èiastkových kontrukèných zlepení technickú a úitkovú
úroveò svojich výrobkov pre automatizaènú techniku. Inovácie pritom nemusia by zloité a prevratné,
naopak, sú èasto prekvapivo jednoduché. Na aprílovom ve¾trhu Hannover Messe na seba upozornili
mnohé inovované pièkové produkty z výrobného sortimentu Phoenix Contact. Uvedieme niektoré z nich.
Kompaktný riadiaci systém
ILC 350 ETH (obr. 1) je kompaktný riadiaci systém pre úroveò snímaèov I/O
a akèných èlenov, ktorý má monos pripojenia na Ethernet. Prostredníctvom tohto
rozhrania sa dá programova (v súlade
s IEC 61131) a konfigurova pomocou
programového nástroja PC Worx. Ïalej si
môe vymieòa údaje prostredníctvom
servera OPC a komunikova s ostatnými
riadiacimi systémami. Výkonný procesor
umoòuje poui systém na komplexné
a zloité riadiace a regulaèné úlohy.
Ako súèas stavebnice Inline môe by
prispôsobený poiadavkám na pecifickú
aplikáciu.

Vïaka výke iba 55 mm sú moduly ideálne
na pouitie v stiesnených priestoroch.
Komunikácia medzi novými modulmi
Inline Block IO a ostatnými prvkami systému Inline poskytuje pouívate¾ovi monos
pristupova k celému spektru signálov I/O
prostredníctvom jediného systému.

Obr.3 Riadiaci systém PPC 5006 CP

môe plni súèasne úlohy riadenia aj vizualizácie.

Obr.2 Moduly I/O pre zbernice
CANopen a DeviceNet

Priemyselné PC, PLC a HMI
v jedinom zariadení

Obr.1 Riadiaci systém ILC 350 ETH

Decentralizované jednotky
pre CANopen a DeviceNet
Nové I/O moduly Inline Block IO so zabudovaným zbernicovým systémom CANopen a DeviceNet majú estnás digitálnych vstupov a výstupov (obr. 2). Okrem
toho sú k dispozícii aj ïalie moduly
pre Interbus a Profibus s rozmanitými pecifikáciami. Rozirovanie ponuky systému
Inline umoòuje vytvára komplexné automatizaèné projekty.
Moduly sa upevòujú do zásuvných modulov terminálu pripojeného na zbernicu
a dajú sa vymieòa bez rozpojenia zbernice. Snímaèe a akèné èleny sa pripájajú dvojvodièovým alebo trojvodièovým vedením
priamo k modulu. Na u¾ahèenie intalácie
sú potenciálové úrovne odlíené farebným
znaèením.
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PC je v súèasnosti platformou, na ktorej sa
dá realizova regulácia so spätnoväzobnými sluèkami, ako aj vizualizácia. Charakteristickými rysmi priemyselného PC (IPC)
s dotykovým displejom sú kompaktná
kontrukcia a malá håbka zástavby. To znamená, e IPC sa dá zabudova priamo
do stroja a prostredníctvom neho ovláda
a monitorova èinnos zariadenia v prevádzke v priemyselných podmienkach.
Riadiaci systém PPC 5006 CP je nový
produkt firmy Phoenix Contact: kombinácia priemyselného PC s dotykovým displejom, programovate¾ného automatu PLC
a obsluného rozhrania HMI v jedinom
kompaktnom zariadení. Je vybavený
zavádzacím systémom, pamäou NVRAM
(Non-Volatile Random Access Memory;
pamä RAM, ktorá zachováva svoj
obsah aj bez napájania), spínaèmi pre PLC
a diagnostickými LED. Chová sa ako konvenèné PLC, ale má mnoho funkcií naviac.
Napríklad umoòuje komunikova prostredníctvom tandardných rozhraní a dá
sa integrova do vetkých bených priemyselných zberníc. Vïaka ve¾kému výkonu

Funkcie PLC sú realizované pomocou softPLC. IPC vak vykonáva nielen funkcie
PLC, ale sú v òom k dispozícii aj nástroje
na odlaïovanie programov a na údrbu
PLC aj riadeného zariadenia. Softvérový
balík Mulitprog podporuje vetky jazyky
a metódy programovania pod¾a IEC 61131-3
a naviac, okrem beného sekvenèného
programovania (SFC), aj jazyk sekvenèného programovania zariadenia (MSFC, Machine Sequential Function Chart). V MSFC
dostáva pouívate¾ okrem iného aj nástroj
na preh¾adne truktúrovanú správu projektov, editor grafických objektov a kríový
prekladaè programov.
Okrem soft-PLC obsahuje PPC 5006 CP
ete nástroje na vizualizáciu; pomocou
nich mono ¾ahko vytvára technologické
zobrazenia zahàòajúce aj dynamicky
animované objekty. Vytvorené objekty
mono uklada a kopírova do ïalích snímok a projektov.
Ïalou významnou funkciou PPC 5006 CP
je to, e môe plni úlohu riadiacej jednotky (master) pre mnohé priemyselné zbernice a zahàòa aj nástroje na správu týchto
zberníc (Interbus, Profibus, CANopen,
DeviceNet).
Prenos signálov
optickými káblami
Modulárny systém na prenos signálov
optickými káblami PSI-MOS je urèený
pre väèinu tandardných priemyselných
zberníc, napr. Interbus, Profibus, DeviceNet, CANopen a Modbus.
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pripojené dvoma optickými káblami na jeden smer prenosu. Ak poklesne kvalita signálu v prvom kábli, automaticky sa prepne
na záloný kábel.
Èo je vlákno HCS?

Obr.4 Moduly PSI-MOS na prenos
signálov pomocou optických vlákien

Umoòuje prepája jednotlivé zariadenia
káblami s polymérovými, sklenenými aj
HCS svetlovodnými vodièmi. Vnútorná
zbernica dovo¾uje kríové prepojenia dátových aj napájacích káblov vetkých zariadení (jednotlivé moduly mono vymieòa
bez prepájania kabeláe) a integrovaná
diagnostika prenosovej cesty podáva informácie o kvalite spojenia. U pri pripájaní
zariadenia ukazuje ståpcový graf z LED
kvalitu spojenia  to limituje potrebu èasovo nároènej kalibrácie linky. Za prevádzky
systém indikuje vyuitie zbernice. Ak prekroèí stupeò vyuitia zbernice nastavenú
hodnotu, vyle sa varovný signál, ktorý
umoní obsluhe reagova na problém skôr,
ne dôjde k poruche.
Systém môe by realizovaný ako redundantný. To znamená, e kadé zariadenie je
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Svetlovodné optické vlákna majú dve èasti
s rozdielnym indexom lomu: jadro a plá.
Svetlo sa na rozhraní oboch èastí odráa,
a tak sa íri po dåke vlákna. Plá môe by
niekedy, pri polymérových vláknach, tvorený vzduchovou medzerou.
Optické vlákna môu by sklenené, polymérové (POF, Polymer Optical Fibre) alebo môe ís o kombináciu skleneného
jadra a polymérového pláa (vlákna PCS,
Polymer-Coated Silica). Sklenené vlákna
majú dobré prenosové vlastnosti, polymérové dobré mechanické vlastnosti a nízku
cenu. Kombinácia skleneného jadra a polymérového vlákna vykazuje dobré optické
aj mechanické vlastnosti.
Do kategórie kombinovaných vlákien patria aj vlákna HCS (Hard Clad Silica)
so skleneným 20 alebo 40 µm jadrom s izoláciou zo peciálneho plastu. Takéto vlákno vykazuje pomerne malý útlm a ve¾ká
plocha jadra umoòuje jeho ¾ahké pripojenie k zariadeniu. Plast nemá funkciu iba
optického pláa, zvyuje aj pevnos vlákna
a zlepuje mechanické vlastnosti. Polomer

ohybu vlákna HCS je mení ne pri porovnate¾ných sklenených vláknach. K prednostiam vlákien HCS patrí aj jednoduchá
montá do konektorov. Nie je potrebné èasovo nároèné letenie koncov vlákien, staèí
vlákno precviknú peciálnym nástrojom;
pri montái do konektorov netreba spoj zalieva epoxidom. Pre priemyselné prostredie sú k dispozícii vlákna s ve¾kou odolnosou proti teplote, prípadne nehor¾avé.
Nezanedbate¾nou výhodou svetlovodných
vlákien HCS je ich relatívne jednoduchá
výroba a tým aj nízka cena.
Informácie o produktoch Phoenix Contact
nájdete na www.phoenixcontact.com.
Automatizaèné rieenia u¾ahèí stránka
www.automation.phoenixcontact.com.
Bezpeènos, zdroje a interfejs volíte na
www.interface.phoenixcontact.com.
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