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Průmyslový 
IoT - pochopení 
základů
Koncepce IoT — internetu 
věcí — ve spotřebitelském 
sektoru je už dobře 
zavedena. Příklady jako 
Google Nest nám umožňují 
vytvořit propojený 
domov s termostaty, 
kamerami a dokonce i 
zvonky, a to vše propojené 
přes internet pomocí 
inteligentních aplikací 
a cloudových služeb.
Koncepce se tedy osvědčila, 
technologie je k dispozici a výhody 
jsou zjevné: praktický mobilní 
přístup nebo vzdálený přístup k 
zařízením nebo datům, která jsou 
spolehlivá a bezpečná a pomáhají 
Vám se rychle rozhodovat.

Možná jste už začali s 
průmyslovým projektem internetu 
věcí nebo přemýšlíte o tom, že 
byste měli začít- ale jak?

VOP:

Dodávky výrobků uvedených v této brožuře probíhají v souladu 
s VOP společnosti RS Components. Tyto VOP najdete na webu 
RS. Aktuální ceny najdete na adrese cz.rs-online.com.

Vydavatel: RS Components Limited. Obchodní sídlo:
Birchington Road, Weldon, Corby. Northamtptonshire
NN17 9 RS, UK. Registrační číslo: 1002091.

RS Components Ltd. 2020. RS je obchodní známka
RS Components Limited.

Najdete nás také na

1. Pečlivě si promyslete, čeho 
chcete dosáhnout.

 Ujasněte si, v čem spočívá výzva, kterou chcete 
zvládnout pomocí IIoT. Pokud jde jen o jeden 
nebo dva prvky nebo podmínky, které chcete 
sledovat nebo zpětně vystopovat, soustřeďte 
se na ně.  Tím se sníží složitost a náklady, 
takže můžete rychleji prokázat výhody.

2. Začněte postupně
 Nesnažte se vytvořit kompletní infrastrukturu 

IIoT naráz, ani když zvažujete nákup hotového 
softwarového řešení.  Dokažte to, stavějte na 
těchto poznatcích a prokažte hodnotu.

3. Nechte si poradit od IT oddělení.
 Pokud by to mohlo být potenciální překážkou,  

snažte se neobcházet IT oddělení, mějte 
jasno o svých cílech a spolupracujte s nimi.  
Pokud máte pochybnosti, můžete začít s 
uzavřenými sítěmi nebo mobilními sítěmi 
(3/4G), které zvládají fyzickou izolaci IT 
infrastruktury, za kterou odpovídá oddělení IT.

4. Účinnost provozního zařízení (OEE)
 Pokud váš hlavní cíl spočívá v jejich zlepšení, měli 

byste vzít v úvahu kombinaci z využití dostupných 
dat (která jsou zachycena v PLC nebo v jiných 
částech řídicího systému) a přiložených T&M, 

které mohou přispět ke zlepšení prediktivní údržby, 
snížení neplánovaných prostojů a ke zrychlení 
diagnostického procesu.  Možná budete muset 
použít také další čidla, která dokáží přenášet 
údaje o podmínkách (například chvění motoru) 
a které nejsou známy řídicímu systému.

5. Získejte data o produktivitě
 Pokud Váš hlavní cíl spočívá v přístupu k 

výrobním datům, abyste lépe chápali, jak 
probíhá proces, mělo by tedy být Vaším prvním 
krokem ziskání dostupných dat.  Prakticky 
všechny klíčové atributy - rychlost, výkon, 
procesní proměnné atd. - jsou k dispozici v rámci 
řídicího systému. V mnoha případech je lze 
uvolnit zcela transparentně pomocí monitorů 
protokolu, aniž by to narušovalo řídicí systém.

6. Začněte lokálně, než budete 
uvažovat o Cloudu

 Tento přístup má několik výhod. Zaprvé může 
rozptýlit pochybnosti o bezpečnosti, které 
by mohlo mít vaše IT oddělení. Může také 
zjednodušit řešení, aniž by se zabránilo tomu, 
že v budoucnu budou data „připravená do 
Cloudu“.  Naši odborníci vycházejí z toho, že tyto 
informace jsou v mnoha případech používány 
nebo načítány pouze lokálně, takže by výhody 
cloudového řešení mohly být zanedbatelné.

Na následujících stránkách naleznete řešení, která Vám pomohou získat přístup k datům o 
produktivitě, produkty, které mohou zapůjčit inteligenci stávajícím strojům a zajistit jejich 
IIoT schopnost a produkty, které Vám umožní sledovat podmínky nebo provádět měření a 
bez problémů si je vyměňovat s kolegy nebo pro referenční účely.

Jedna věc je jasná: průmyslový internet věcí a koncept Průmyslu 4.0 je již a vy nyní 
musíte uvážit, jak ho můžete uplatnit už dnes.

https://www.facebook.com/RSComponents
https://www.youtube.com/channel/UCZ6UzLdlJ8cLRcn5ooclCtA
https://www.rs-online.com/designspark/home
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IO-Link

Systémy sběrnic

Snímače síly Převodníky signálu Průmyslové kabely Multimetry a 
příslušenství

IIOT
SBĚR DAT

cz.rs-online.com

Vývojové sady

Indukční snímače Optické snímače Snímače teploty Kapacitní snímače Tlakové snímače Ultrazvukové 
bezdotykové snímače

Hladinové snímače Rotační kodéry Sestavy kabelů Kabely a konektory 
snímačů

Lineární převodníky

Vývojové nástroje 
pro snímače

Sběr dat a 
protokolování

https://cz.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=IO-Link&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/snimace-a-prevodniky/indukcni-bezdotykove-snimace/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/snimace-a-prevodniky/fotoelektricke-snimace/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/snimace-a-prevodniky/platinove-odporove-snimace-teploty/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/snimace-a-prevodniky/kapacitni-bezdotykove-snimace/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/snimace-a-prevodniky/tlakove-snimace/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/snimace-a-prevodniky/ultrazvukove-bezdotykove-snimace/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/regulatory-kapalinovych-systemu/hladinove-snimace/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/snimace-a-prevodniky/rotacni-kodery/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://cz.rs-online.com/web/c/kabely-a-vodice/elektricke-napajeci-a-prumyslove-kabely/sestavy-kabelu-pro-prumyslovou-automatizaci/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/snimace-a-prevodniky/kabely-a-konektory-snimacu-a-spinacu/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://cz.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=field+bus&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://cz.rs-online.com/web/c/raspberry-pi-arduino-a-vyvojove-nastroje/vyvojove-nastroje-a-jednodeskove-pocitace/komunikacni-a-bezdratove-vyvojove-nastroje/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/snimace-a-prevodniky/linearni-prevodniky/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/snimace-a-prevodniky/dynamometry/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/ridici-rele/upravy-signalu/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://cz.rs-online.com/web/c/raspberry-pi-arduino-a-vyvojove-nastroje/vyvojove-nastroje-a-jednodeskove-pocitace/vyvojove-nastroje-pro-snimace/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://cz.rs-online.com/web/c/kabely-a-vodice/elektricke-napajeci-a-prumyslove-kabely/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/multimetry-a-prislusenstvi/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/sber-dat-a-protokolovani/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://cz.rs-online.com/
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IO-Link
Vyšší výkon  
s nižšími náklady

Kompletní portfolio 
IO-Link naleznete zde

Inteligentní kombinace 
průmyslových sítí s komunikačním 
standardem IO-Link je ideální 
cesta k rychlejší, pružnější, 
výkonnější a všestrannější výrobě. 
Díky ní disponujete výkonnou 
infrastrukturou pro spolehlivé 
zvládnutí rostoucího objemu dat.

Převede vaše data celým výrobním 
procesem a umožní souvislou komunikaci 
od snímače do internetu. Nejlepší 
předpoklady pro IO-Link se vyznačují 
jako nástroj pro Průmysl 4.0.
Díky snímačům IO-Link se uživateli otevírají 
zcela nové možnosti. Od jednoduchého 
a rychlého uvedení do provozu přes 
doplňující informace dostupné pro 
sledování strojů až po transparentnost 
stroje do ERP: IO-Link umožňuje 
zvyšování efektivity a úsporu nákladů. 

• Snadné uvedení do provozu, 
rychlá výměna snímačů

• Přesně naměřené hodnoty, 
přenos bez rušení

• Nezávisle na ovládání a sběrnici

• Několik naměřených hodnot 
v jednom přístroji

• Vzdálený přístup k parametrům snímačů

• Monitorování stavu/diagnostika

• Detekce médií, pěny a nečistot

IO-Link společně vyvinuli přední 
výrobci snímačů, řídicích prvků a 
ovládací techniky. Tím bylo vytvořeno 
standardizované rozhraní, nezávislé na 
sběrnici, určené k automatizaci, které 
uživateli umožňuje spojení mezi dvěma 
body bez dodatečných nákladů.

Ultrazvukové snímače IO Link 
společnosti Balluff
• Na bezdotykové měření hladiny, výšek a vůle
• Spolehlivé v kritických podmínkách okolního 

prostředí jako nečistota, prach nebo mlha
• Přesná detekce i malých objektů
• Univerzálně použitelné, nezávislé na 

barvě a vlastnostech povrchu

Optické snímače Omron IO-Link
• Snímače Omron E3Z s konektivitou IO-Link 

zaručují spolehlivou detekci objektů
• Malé pásmo mrtvého bodu umožňující detekci blízkých cílů
• IO-Link zviditelňuje dodatečné informace a hlásí 

poruchy a problémy snímače v reálném čase

Snímače hladiny IO-Link společnosti Sick
• Od snímačů vibrační vidlice po radarové snímače hladiny
• Zde najdete výrobky, které Vám nabízejí výhody IO Link:
• Okamžité měření hladiny a průběžné sledování výstupů
• Měření s vysokou přesností v obtížných prostředích
• Přesná a spolehlivá měření

https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/snimace-a-prevodniky/ultrazvukove-bezdotykove-snimace/?searchTerm=IO%20Link&applied-dimensions=4294967128&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/snimace-a-prevodniky/fotoelektricke-snimace/?searchTerm=IO%20Link&applied-dimensions=4294965994&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/regulatory-kapalinovych-systemu/hladinove-snimace/?searchTerm=sick%20LFV&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://cz.rs-online.com/
https://de.rs-online.com/web/c/?sra=oss&amp;r=t&amp;searchTerm=IO+Link&amp;cm_mmc=DE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition


5

SBĚR DAT

IO Link tlakový spínač PAC50
• Integrovaný tlakový spínač, vysílač a displej
• Jasné současné zobrazení působícího tlaku a cílových hodnot
• Spínací výstupy konfigurovatelné jako 

PNP, NPN, push-pull. IO Link V1.1.
• Analogové výstupy konfigurovatelné na 4-20 mA / 0-10 V
• Dostupný tlak se pohybuje od -1 do 10 bar

cz.rs-online.com

IO-Link Master ifm
• Umožní připojení až osmi zařízení IO-Link
• Spolehlivý přenos strojových dat, parametrů 

procesů a diagnostických dat do řízení
• Současná výměna dat se správcem a IT světem
• Zařízení pro použití v terénu nebo instalaci rozvaděče
• S integrovaným rozhraním sběrnice

Kapacitní cylindrické 
bezdotykové snímače ifm
• Komunikace IO-Link
• Jedinečný koncept vizualizace a 

obsluhy pomocí LED displeje
• Zobrazení a vyrovnání pohybu spínacího bodu
• PNP/NPN, N/O kontakt, funkce časovače

Ultrazvukové snímače Pepperl+Fuchs
• Jednoduchý a duální přepínač
• Nerezové pouzdro
• Nastavitelné spínací výstupy
• Režimy hystereze a okna
• Nastavitelný zvukový výkon a citlivost

Optické snímače Sick
• I/O-Link je nový komunikační standard 

pro integraci snímačů a ovládacích 
prvků do automatizačních systémů

• Inteligentní řešení senzorů využívající 
technologii I/O-Link nabízí řadu 
produktů pro optimalizaci Vaší aplikace

• Zde najdete fotoelektrické 
snímače IO-Link

Programovací nástroje pro snímače IO-Link
• IO-Link USB hlavní zařízení pro komunikaci se zařízeními IO-Link 
• Snímače IO-Link lze snadno konfigurovat a parametrizovat
• Je také umožněna diagnostika snímačů
• Pro testování, zprovoznění a údržbu snímačů IO LINK

https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/snimace-a-prevodniky/moduly-io-link-master/?applied-dimensions=4293919059&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/snimace-a-prevodniky/kapacitni-bezdotykove-snimace/?searchTerm=IO%20Link&applied-dimensions=4293919059&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/snimace-a-prevodniky/ultrazvukove-bezdotykove-snimace/?searchTerm=IO%20Link&applied-dimensions=4294965925&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/snimace-a-prevodniky/fotoelektricke-snimace/?searchTerm=Sick%20IO-Link&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://cz.rs-online.com/web/c/pneumatika-hydraulika-a-prenos-vykonu/pristroje-a-spinace-pro-pneumaticke-systemy/tlakove-a-podtlakove-spinace/?searchTerm=IO%20Link&applied-dimensions=4294965667&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/snimace-a-prevodniky/programovaci-software-a-prislusenstvi-snimacu-a-spinacu/?searchTerm=IO%20Link&applied-dimensions=4293919059&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://cz.rs-online.com/
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SBĚR DAT
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Indukční snímače Balluff
• Indukční snímače M8-M30
• Velká snímací vzdálenost
• Provozní napětí 10 až 30 V DC
• Odolné proti zkratu a přepólování
• Schváleno pro automobilový průmysl

Indukční snímače Pepperl + Fuchs
• Indukční bezdotykové spínače
• Zvýšená vzdálenost snímání
• Jednoduše namontovatelné
• Spínací výstup PNP, NO kontakt

Snímače řady OSIPROX
• K dispozici v různých 

materiálech pouzdra
• Velikosti M8, M12, M18 a M30
• Kontakt PNP/NPN NO/NC
• Ochrana podle IP68
• Diodový ukazatel stavu
• Rozsah provozní teploty: 

-25 °C až +80 °C

Indukční snímač přiblížení RS PRO
• Vysoce kvalitní indukční snímače PNP, M12
• Stupeň ochrany IP67
• Rozsah provozní teploty: -25 až +75 °C
• Niklovo-mosazné pouzdro s povrchem snímače PBT
• Ochrana proti zkratu, přetížení a přepólování

Kapacitní snímače RS PRO
• Cenově efektivní řešení pro požadavky na snímače přiblížení
• Dobré rozlišení, stabilita, vysoká rychlost a nízká spotřeba 

energie
• Dostupné v M12, M18 a M30

RS PRO rotační kodér
• Přírůstkový rotační kodér s hřídelí nebo dutou hřídelí
• Umožňuje záznam otáček, polohy, cesty nebo rychlosti
• Průmyslové robustní hliníkové pouzdro
• Vysoký stupeň ochrany DIN 40 050: IP65 (hřídel), IP67 (kryt)
• Pro vysoká axiální a radiální zatížení

https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/snimace-a-prevodniky/indukcni-bezdotykove-snimace/?applied-dimensions=4294967128,4294081425,4294079949,4291370440,4294068507&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/snimace-a-prevodniky/indukcni-bezdotykove-snimace/?applied-dimensions=4294081425,4294079949,4291370440,4294068507,4294965925&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/snimace-a-prevodniky/indukcni-bezdotykove-snimace/?applied-dimensions=4291800081,4291708412&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/snimace-a-prevodniky/indukcni-bezdotykove-snimace/?applied-dimensions=4291335396,4294081425,4294068507,4291370440&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/snimace-a-prevodniky/kapacitni-bezdotykove-snimace/?applied-dimensions=4291335396,4294081425&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/snimace-a-prevodniky/rotacni-kodery/?applied-dimensions=4291335396&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://cz.rs-online.com/
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SBĚR DAT

Vidlicové světelné závory RS 
PRO
• Fotoelektrické čidlo ve tvaru U
• Přesné polohování
• Rychlá odezva
• Ochrana proti přepólování a přepětí

Mikro vidlicové světelné závory řady EE-SX
• Kompaktní konstrukce usnadňuje zmenšení prostoru
• Šířka drážky 5 mm
• Ideální pro tiskárny štítků, prodejní automaty, 

bankomaty nebo bezpečnostní systémy
• K dispozici s napájecím napětím 5 V nebo 12 V

cz.rs-online.com

Rotační kodér Kübler KIS40
• Robustní kodéry s vysokou hospodárností
• Rozlišení až 2500 impulsů na otáčku
• Ideální pro montáž v úzkých konstrukčních prostorech
• Push-pull nebo výstup RS422

Světelné závory série W9 společnosti SICK
• Světelné závory SICK W9-3 umožňují přesnou 

detekci malých objektů a vlastností objektů
• Kryt VISTAL™ s velmi vysokou mechanickou stabilitou
• Vynikající potlačení pozadí
• Detekce průhledných objektů
• Pro reflexní snímače je nutný vhodný odražeč

Fotoelektrické laserové snímače E3Z-Laser
• Viditelné laserové světlo pro přesné polohování 

a detekci malých předmětů
• Vysoce výkonná LED s velkou funkční rezervou
• Díky malému světelnému bodu lze spolehlivě 

detekovat malé předměty a úzké mezery
• Malý počet světlých a 

tmavých chyb při aplikaci 
s různými barvami

Tlakové snímače RS PRO
• Tlakový převodník pro relativní tlak
• Pro kapalná a plynná média
• Funguje na principu měření vrstvy DMS
• Proudový výstup 4-20 mA
• Přípojka M12x1

https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/snimace-a-prevodniky/rotacni-kodery/?applied-dimensions=4294966303,4294081806,4292868088&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/snimace-a-prevodniky/fotoelektricke-snimace/?applied-dimensions=4291335396,4294079393&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/snimace-a-prevodniky/fotoelektricke-snimace/?applied-dimensions=4294965667,4292863266&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/snimace-a-prevodniky/fotoelektricke-snimace/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition&applied-dimensions=4294965994,4294079393,4294081403
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/snimace-a-prevodniky/fotoelektricke-snimace/?applied-dimensions=4291854997&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/snimace-a-prevodniky/tlakove-spinace/?applied-dimensions=4291335396&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://cz.rs-online.com/
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SBĚR DAT

Technologie měření hladiny od 
společnosti Siemens
• Hladina na zcela nové úrovni
• Vysoký a spolehlivý výkon
• Uživatelsky příjemná manipulace
• Osvědčené v řadě zařízení a 

průmyslových odvětví

Kabelová sonda Jumo Pt 100
• Široký výběr kabelových sond 

o průměru 3 až 25 mm
• Opláštění z nerezové oceli
• Ideální pro měření teploty v 

kapalinách nebo plynech
• K dispozici jsou různé materiály kabelů

Termočlánky typu J se zástrčkou
• Vysoce kvalitní termočlánky s exponovanými 

kontaktními body typu K, J, N a T
• Senzory typu J mají užší teplotní 

rozsah od -40 °C°C do +750 °C
• Rychlá odezva díky svařovanému 

exponovanému připojení
• Pro medicínu, výzkum, diagnostiku 

vozidel, měření teploty v kotlích a pecích 
nebo v potravinářském průmyslu

Termočlánkové kabely
• Prodloužení a kabely termočlánků v souladu s průmyslovou normou
• Různé verze skladem
• Na zajištění správného měření
• Vyhovuje normě IEC 584-3
• K dispozici pro všechny běžné termočlánky

Digitální vysílač XIOT SIGFOX
• Bezdrátový přenos dat ze vzdálených měřicích bodů
• Založeno na technologii LPWAN
• Nízká spotřeba energie - napájí se prostřednictvím komunikační 

sítě Sigfox
• Bezdrátový přenos vyžaduje rádiovou frekvenci 14 dBm

cz.rs-online.com

Měřicí převodník s hlavicí RS 
PRO Pt100
• Měřicí převodník s 

délkou ponorné trubice 
od 50 do 600 mm

• Spojková hlavice odolná 
vůči povětrnostním vlivům 
z hliníkové slitiny 

• Nerezová ponorná trubka
• Široký rozsah provozních teplot
• Pro vytápění, klimatizaci, 

výstavbu pecí, zpracování 
potravin nebo energií

https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/regulatory-kapalinovych-systemu/hladinove-snimace/?applied-dimensions=4294965665&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/snimace-a-prevodniky/platinove-odporove-snimace-teploty/?applied-dimensions=4294966355,4294077962,4294054681&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/snimace-a-prevodniky/platinove-odporove-snimace-teploty/?applied-dimensions=4294077962,4291335396,4293053355&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://cz.rs-online.com/web/c/kabely-a-vodice/dratena-lana-a-jednozilove-kabely/termoclankove-draty-a-kompenzacni-vedeni/?applied-dimensions=4291335396&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/snimace-a-prevodniky/termoelektricke-clanky/?applied-dimensions=4291335396,4294195712,4294055322&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://cz.rs-online.com/web/p/chytre-snimace/1809169/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://cz.rs-online.com/
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K sortimentu

Doplňující informace

Přečtěte 
si také

Jak sestavím svůj první prototyp 
pro prediktivní údržbu?

Přečtěte 
si také

Monitorování stavu a 
prediktivní údržba.

Přejít na 
balíček

Související balíček funkcí STM32Cube 
FP-IND-PREDMNT1 obsahuje všechny funkce 
a softwarové moduly pro analýzu (FFT 
pro vibrace a hluk), protokolování dat, 
aktualizaci firmwaru a připojení Wi-Fi. 

Realizujte moderní  
a výkonné metody údržby 
s STMicroelectronics
Základem prediktivní údržby je trvalý
záznam a analýza stavu stroje. S pomocí snímačů 
pro měření teploty, vibrací a hluku lze v rané 
fázi detekovat opotřebení a poruchové stavy.

Vývojová sada STMicroelectronics STEVAL-STWINKT1 SensorTile 
Wireless Industrial Node obsahuje všechna nezbytná čidla a 
možnosti rozšíření pro rozvoj decentralizované nebo cloudové 
aplikace na sledování strojů a konstrukčních prvků.

Přehled snímačů v sadě:    
• vibrometr MEMS s extrémně širokou šířkou 

pásma až 5 kHz (IIS3DWB) 

• 3D akcelerometr+3D gyro INEMO inerciální měřič 
(ISM330DHCX) s jádrem umožňujícím strojové učení 

• vysoce výkonné pohybové čidlo MEMS s extrémně 
nízkou spotřebou energie (IIS2DH) 

• 3osý magnetometr s velmi nízkou spotřebou (IIS2MDC) 

• digitální snímač absolutního tlaku (LPS22HH) 

• snímač relativní vlhkosti a teploty (HTS221) 

• digitální nízkonapěťový snímač teploty (STTS751) 

• digitální mikrofon MEMS v průmyslové kvalitě (IMP34DT05) 

• analogový širokopásmový mikrofon MEMS (MP23ABS1)

https://cz.rs-online.com/
https://de.rs-online.com/web/b/stmicroelectronics/?cm_mmc=DE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://de.rs-online.com/web/p/entwicklungstools-sensorik/1939794/?cm_mmc=DE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://www.rs-online.com/designspark/how-to-build-your-first-predictive-maintenance-prototype?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://de.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=electronics/st-predictive-maintenance&amp;cm_mmc=DE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://www.st.com/content/st_com/en/products/embedded-software/mcu-mpu-embedded-software/stm32-embedded-software/stm32-ode-function-pack-sw/fp-ind-predmnt1.html
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CPX-IOT
IoT brána Festo CPX zajišťuje nepřetržitý 
přenos provozních dat z připojených komponent 
Festo do centrálního úložiště (cloud). Má 
ethernetové rozhraní a lze jej nakonfigurovat 
prostřednictvím integrovaného webového 
serveru. Komplexní informace o stavu brány 
se zobrazují pomocí 7 specifických diod.

Kombinace servisních jednotek 
Festo MSE6-E2M
Hlavními složkami jsou: uzavírací ventil, 
čidlo průtoku, tlakové čidlo a sběrnicový 
uzel. Rozhraní směrnice umožňuje 
připojení k nadřazenému ovládání, 
např. ovládání systému nebo stroje.

Festo 
Dashboards

Rockwell 
Factory Talk

Siemens
Mindsphere

CMMT-AS VTSA s
CPX-CEC

Terminal CPX MPA CPX-E Dodávající třetí strana

CPX-IOT

Část Popis

A PLC

B Energeticky úsporný modul

C Brána IOT

D Kabel 1m M12 na RJ45

E 1m RJ45 na RJ45

F Vhodný průmyslový ethernetový přepínač

Digitální výstup

Digitální vstup

Průmysl 4.0 - Od vize k realitě
Společnost Festo čelí změně ve světě výroby 
integrovaným přístupem, v jehož rámci se aktivně 
podílí na vytváření nových standardů, úzce 
spolupracuje s partnery a nabízí inteligentní produkty 
s „vestavěnými funkcemi“ - kyberfyzickými systémy.

Festo přijala vizi Průmyslu 4.0 a pokroku digitalizace díky 
technologii a inovaci, a tím vytváří jádro digitální továrny.

Hardware pro 
neomezenou komunikaci
CPX-IOT Průmyslová 
brána IoT je založena na 
modulárním formátu CPX.
• CPX-IOT shromažďuje informace o 

zařízeních firmy Festo a jejich stavu 
prostřednictvím ethernetového připojení 
a standardizovaného komunikačního 
protokolu jako např. OPC UA

• Poté tyto informace odesílá do 
cloudu prostřednictvím druhého 
ethernetového připojení pomocí IoT 
protokolů jako AMQP nebo MQTT.

• Zabudované průmyslové standardní 
protokoly zajišťují bezpečnost dat 

Tlakove snímače řady SPAN
Tlakové snímače pro sledování stlačeného 
vzduchu a nekorozních plynů. Metoda měření 
je založena na piezoodporové měřicí buňce 
na měření relativního tlaku. V závislosti na 
variantě čidla a zvolených parametrech 
se hodnoty tlaku přenášejí do připojeného 
řídicího systému jako spínací signál, jako 
analogový signál nebo přes IO-Link.

Průtokový regulátor řady SFAB
• Průtokový regulátor SFAB byl navržen tak, aby 

poskytoval absolutní informace o průtoku.
• Obsahuje funkci detekce netěsností ve 

výrobě a kontroly těsnosti koncových 
zařízení a ideálně se hodí na sledování 
nákladů na energii a na kontrolu 
těsnosti vzduchových rozvodů.

https://cz.rs-online.com/web/c/pneumatika-hydraulika-a-prenos-vykonu/uprava-vzduchu-pro-pneumaticke-systemy/prislusenstvi-fr/?applied-dimensions=4291978253,4290992950&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://cz.rs-online.com/web/p/prumyslove-prevodniky-rozhrani/1975177/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://cz.rs-online.com/web/c/pneumatika-hydraulika-a-prenos-vykonu/pristroje-a-spinace-pro-pneumaticke-systemy/snimace-pro-pneumaticke-valce-a-ovladace/?searchTerm=Festo%20SFAB&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://cz.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=FESTO+SPAN&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://cz.rs-online.com/
https://de.rs-online.com/web/b/festo/?cm_mmc=DE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition


Úprava signálu

Průmyslové 
rozbočovače a 
přepínače

Datové kabely Průmyslové kabely Napájecí konektory Datové konektory Kabelové a 
síťové testery

Kabely z optických 
vláken

Adaptéry pro 
světlovody

Ethernetové konektory Kleště a řezačky

IIOT
PŘENOS DAT
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Vývojové sady pro 
převod signálu

Zenerovy a 
galvanické bariéry

Síťové přepínačeVestavěné systémy Vývojové sady pro 
převod signálu

Komunikační 
a bezdrátové 
vývojové nástroje

Teplotní snímače

https://cz.rs-online.com/web/c/raspberry-pi-arduino-a-vyvojove-nastroje/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://cz.rs-online.com/web/c/raspberry-pi-arduino-a-vyvojove-nastroje/vyvojove-nastroje-a-jednodeskove-pocitace/vyvojove-nastroje-pro-prevod-signalu/&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://cz.rs-online.com/web/c/raspberry-pi-arduino-a-vyvojove-nastroje/vyvojove-nastroje-a-jednodeskove-pocitace/komunikacni-a-bezdratove-vyvojove-nastroje/&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/ridici-rele/upravy-signalu/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/rizeni-teploty-a-vyhrivani-pri-procesech/teplotni-cidla/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/ochrana-obvodu-jistice/zenerovy-a-galvanicke-bariery/&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://cz.rs-online.com/web/c/vypocetni-technika-a-periferni-zarizeni/site-a-moznosti-pripojeni/sitove-prepinace/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://cz.rs-online.com/web/c/vypocetni-technika-a-periferni-zarizeni/site-a-moznosti-pripojeni/prumyslove-rozbocovace-prepinace/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://cz.rs-online.com/web/c/kabely-a-vodice/sitove-a-komunikacni-kabely/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://cz.rs-online.com/web/c/kabely-a-vodice/elektricke-napajeci-a-prumyslove-kabely/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://cz.rs-online.com/web/c/konektory/napajeci-konektory/napajeci-konektory-pro-vysoke-zatizeni/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://cz.rs-online.com/web/c/kabely-a-vodice/sestavy-pocitacovych-kabelu/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://cz.rs-online.com/web/c/konektory/sitove-a-telekomunikacni-konektory/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/datove-kabely-a-vybaveni-pro-testovani-siti/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://cz.rs-online.com/web/c/kabely-a-vodice/sitove-a-komunikacni-kabely/opticky-kabel/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://cz.rs-online.com/web/c/konektory/sitove-a-telekomunikacni-konektory/adaptery-pro-opticka-vlakna/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://cz.rs-online.com/web/c/konektory/sitove-a-telekomunikacni-konektory/ethernetove-konektory/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://cz.rs-online.com/web/c/rucni-naradi/kleste-a-stipaci-kleste/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://cz.rs-online.com/
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DEKÓDOVÁNÍ KOMUNIKACE

OTEVŘENÉ BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ
Jednou z výzev, kterým IIoT čelí, je potřeba připojit 
zařízení, často starší zařízení, která neumožňují 
ethernetové připojení nebo která se nacházejí mimo 
rozsah kabelových ethernetových sítí.  Přestože 
WiFi sítě IEEE 802.11 představují řešení, může být 

bariérou jejich dosah a jiná technická omezení.

LORAWAN™ A SIGFOX
Jedná se o příklady nízkoenergetických rozlehlých sítí, 
které splňují rostoucí požadavky masových aplikací 
IoT. Díky kombinaci nízkých nákladů na integraci 
zařízení, nízkých poplatků za konektivitu, vysoké síťové 
kapacity, nízké spotřeby elektřiny a značného dosahu 
jsou atraktivní pro průmyslové aplikace, kde je často 

nutné přenášet malý objem dat s velkou četností.

4G A NÁSLEDUJÍCÍ ...
I když přechod na 5G vyvolává velký rozruch, 
realitou průmyslových aplikací zůstává, že 3G a 4G 
zcela postačují pro značnou většinu průmyslových 
úkolů IOT z hlediska přenosu dat a čekací doby.

Pokrytí mobilní sítě se na celém světě neustále zlepšuje, 
je velmi standardizované a výběr průmyslového 
mobilního hardware jako modemy a směrovače se 
neustále rozšiřuje. Spolu s relativně nízkými náklady na 
předplatné je mobilní konektivita lákavou volbou pro 
projekty IIoT. 

OTEVŘENÉ DATOVÉ 
STANDARDY - OPC UA
Průmyslový IoT umožňuje širší paletu technologií, které 
dosud nebyly připojeny na sítě na základě IP, a spojuje 
je prostřednictvím nově vznikajících sítí. I nadále však 
potřebují společnou komunikační metodu, pokud mají 
být tyto informace využitelné. Proto existují dobré 
důvody pro standardizovaný „middleware“, který může 
být klíčem k umožnění této čtvrté průmyslové revoluce. 
OPC UA je standard, který by umožnil toto realizovat.

OPC UA se zaměřuje na potřebu standardizované 
datové konektivity a interoperability buď v rámci 
vzájemné datové konektivity strojů (M2M) v továrních 

systémech nebo při přenosech ze zařízení do 
cloudu nebo na server, např. výrobní data, která 
se přenášejí z programovatelného ovladače na 
systém ERP. V obou případech poskytuje OPC UA 
bezpečný a spolehlivý základ, který je dostatečně 
robustní, aby usnadnil datovou konektivitu a 
interoperabilitu založenou na standardech. 

Skutečnou hodnotu IIoT lze plně využít pouze tehdy, 
pokud je komunikace mezi zařízeními založena 
na globálním komunikačním standardu, který 
splňuje široké spektrum složitých požadavků. Může 
se jednat o vysokorychlostní širokopásmovou 
komunikaci one-to-many nebo o bezpečný model 
klient/server pro obousměrnou komunikaci a 
řízení. OPC UA podporuje oba požadavky.
Kromě jednoduchého společného používání 
„dat“ musí základní standard éry IIoT umožnit 
komplexní sdílení informací, což je zvláště důležité, 
jestliže se agregují velké objemy dat z pestrého 
ekosystému třetích systémů, které se vyskytují 
v typickém výrobním prostředí. Objektově 
orientované mechanismy modelování informací 
normy OPC UA splňují tyto požadavky přímo a 

zároveň standardizují sémantický popis dat, čímž 
je umožněna integrace ve všech síťových vrstvách 
a rovněž nezávislost na platformě a na výrobci.

Pokud se IIoT má stát běžným podnikáním, má 
zásadní význam nutnost najít standard pro výměnu 
dat nezávislý na platformách.  V mnoha ohledech to 
představuje chybějící kus skládačky, protože existuje 
mnoho technologií. IO-Link je příkladem, který může 
přinést data na úrovni zařízení do sítě, ale je důležité, 
aby tato data vyměňována otevřeně a bezpečně.

RS NEPŘETRŽITĚ SPOLUPRACUJE  
S ODBORNÝMI ZNAČKAMI, KTERÉ UVÁDĚJÍ 
NA TRH OTEVŘENÁ ZAŘÍZENÍ PŘIPRAVENÁ 
K SÍTI, ABYSTE MOHLI VYUŽÍT VÝHOD IIOT 
A ZAČÍT SVOU CESTU K PRŮMYSLU 4.0.
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Nespravované ethernetové přepínače 
RS PRO jsou ideální komponenty pro 
vybudování cenově výhodné a rychlé sítě.

Průmyslové ethernetové přepínače základní 
úrovně z rodiny SPIDER nabízejí cenově 
výhodný vstup do ethernetové technologie. 
Kromě kompaktní konstrukce okouzlí velmi 
jednoduchou instalací (plug-and-work).

Weidmüller nabízí rozsáhlé portfolio 
spravovaných a nespravovaných přepínačů 
pro vaši aplikaci. Tyto produkty představují 
základní spojovací prvky v ethernetových 
sítích. Od jednoduchých až po složité sítě v 
reálném čase. Vzájemně propojují ethernetové 
uživatele, a tím umožňují komunikaci.

Ethernetové přepínače umožňují spárování více odběratelů v síti Ethernet. S těmito 
produkty je zajištěna bezpečná komunikace. V závislosti na potřebách účastníků 
komunikace používají aplikace „spravované přepínače“ a „nespravované přepínače“.

Zařízení SCALANCE představují základ 
komunikačních sítí v automatizaci výroby 
a procesů. Připravte své průmyslové sítě 
na budoucnost! Výrobky SCALANCE jsou 
speciálně projektovány pro používání 
v průmyslových aplikacích.

https://cz.rs-online.com/web/c/vypocetni-technika-a-periferni-zarizeni/site-a-moznosti-pripojeni/prumyslove-rozbocovace-prepinace/?applied-dimensions=4291335396&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://cz.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=scalance&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://cz.rs-online.com/web/c/vypocetni-technika-a-periferni-zarizeni/site-a-moznosti-pripojeni/prumyslove-rozbocovace-prepinace/?applied-dimensions=4294966479&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://cz.rs-online.com/web/c/vypocetni-technika-a-periferni-zarizeni/site-a-moznosti-pripojeni/prumyslove-rozbocovace-prepinace/?applied-dimensions=4294965353&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://cz.rs-online.com/
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Phoenix Contact - Quint 4
S produkty řady Quint4 máte vždy 
ten správný napájecí zdroj pro vaši 
aplikaci průmyslového ethernetu.

Phoenix Contact
• Phoenix Contact nabízí rozsáhlé portfolio 

průmyslových ethernetových přepínačů.
• Zde najdete ten správný přepínač: 

Ať už nespravovaný či spravovaný, 
přepínač v montážní kolejnici nebo 
terénní zařízení. Pro každou aplikaci 
máme k dispozici správný produkt.

Bezdrátová sada Phoenix 
Contact
• Wireless-MUX vysílá obousměrně 16 digitálních 

a 2 analogových signálů. Bezdrátová sada 
je „připravena k použití“: vybalit - připojit 
- zapnout - a rádiová trasa už jede.

• Dosah až 100 m v interiérech a až 
400 m ve venkovních prostranstvích 
při použití vhodných antén.

Phoenix Contact - brána IoT
Cloudová brána IoT umožní integraci nových 
a stávajících zařízení bez dalších technických 
nákladů. Díky jednoduchému vázání procesů 
pomocí protokolů jako např. Modbus/
TCP se data ze snímačů a procesů sbírají, 
zpracovávají a sledují v profesionálním cloudu.

https://cz.rs-online.com/web/c/vypocetni-technika-a-periferni-zarizeni/site-a-moznosti-pripojeni/prumyslove-rozbocovace-prepinace/?applied-dimensions=4294965911&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://cz.rs-online.com/web/p/plc-v-v-moduly/1902102/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://cz.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=Quint4&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://cz.rs-online.com/web/p/sber-dat/1811061/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://cz.rs-online.com/
https://de.rs-online.com/web/b/phoenix-contact/?cm_mmc=DE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
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Harting
Díky nespravovanému ethernetovému 
přepínači Harting z řady Ha-VIS eCon jsou 
k dispozici modely s různými výkonovými 
vlastnostmi, které umožní efektivní 
sestavení a rozvoj vaší ethernetové sítě.

Průmyslový modem Siretta
Průmyslové modemy ZETA jsou vybaveny 
univerzálními rozhraními a umožňují 
připojení vašich zařízení do průmyslových 
aplikací IoT. Modem funguje díky své 
inteligentní energeticky nenáročné konstrukci 
v energeticky úsporném režimu.

Siemens - CMR2040
• LOGO! Komunikační modul CMR2040 

spojuje vaše LOGO! 8 se sítí LTE.
• Bez problémů umožňuje také používání 

běžných mobilních standardů UMTS 
(Universal Mobile Telecommunications 
System) a GSM (Global System for Mobile 
Communications) ve speciálních aplikacích.

Analyzátor signálů Siretta.
• SNYPER-LTE Spectrum (EU) je výkonný 

vícejazykový analyzátor síťových 
signálů pro sledování evropských sítí 
4G/LTE(EU), 3G/UMTS a 2G/GSM. 

• Přístroj umí ukládat do paměti několik měření a 
disponuje funkcí liveSCAN společnosti Siretta, 
díky níž lze provádět grafická měření v reálném 
čase na barevném displeji přístroje SNYPER.

https://cz.rs-online.com/web/c/vypocetni-technika-a-periferni-zarizeni/site-a-moznosti-pripojeni/prumyslove-rozbocovace-prepinace/?applied-dimensions=4291488117&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://cz.rs-online.com/web/c/vypocetni-technika-a-periferni-zarizeni/site-a-moznosti-pripojeni/prumyslove-modemy/?applied-dimensions=4293043177&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://cz.rs-online.com/web/p/rf-detektory/1873714/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://cz.rs-online.com/web/p/pocitacove-zpracovani-sberu-dat/1596324/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://cz.rs-online.com/
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Sběrnicový kabel LAPP Unitronic
• Kabel IBS pro průmyslovou komunikaci a sběrnice
• Kabely se skládají z páru datových vodičů 

a dvou napájecích vodičů
• Vyvinuto za účelem propojení průmyslových zařízení 

jako koncové spínače, čidla, ventilační ostrůvky 
nebo hnací jednotky s ovladači (PLC)

• Neobsahují halogen a jsou špatně hořlavé podle IEC 60332,3
• Fialové vnější opláštění (RAL 4001)

Kabel Lapp Etherline P Flex Cat5e 
• Stíněný ethernetový propojovací kabel s konektory 

RJ45 - ideální pro použití v průmyslových aplikacích
• Robustní plášť z PUR - vynikající mechanická odolnost
• Pro aplikace v automatizaci a řízení
• Síťové propojení LAN
• 2 páry: 10/100 Mbit/s pro průmyslový ethernet
• 4 páry: 10/10/100 Mbit/s pro průmyslový ethernet

Pokládací síťový kabel Lapp Etherline
• Pro použití v nepříznivých podmínkách
• Vhodný pro pevnou instalaci nebo flexibilní 

použití a použití v kabelových řetězcích
• Bez obsahu halogenu podle IEC 60754-1
• Odolný vůči oleji podle IEC 60811-2-1
• Dvojité odstínění zajišťuje vysokou přenosovou bezpečnost

Kabel Lapp ASI
• Kabel rozhraní spouštěč - snímač pro aplikace vzdálené sběrnice
• Žluté opláštění (RAL 1023) (data/napětí)
• Na použití ve vlhkých průmyslových prostorech s 

vysokou mechanickou a chemickou zátěží 
• Zkušební napětí: 1500 V
• Teplotní rozsah: -40 °C až +80 °C

Sběrnicový kabel Lapp Unitronic BUS IBS
• Instalační kabel vzdálené sběrnice (INBC)
• Vhodný pro stacionární aplikace
• Datové páry a napájecí kabely (3 páry x 2 

žíly x 0,22 mm2) +3 žíly x 1,0 mm 2

• Plně stíněné pomocí pozinkovaných měděných drátů
• Opláštění PUR, bez halogenu, zpomalující 

hoření, fialová RAL 4001

Sběrnicový kabel Lapp, řada Unitronic HEAT 
6722
• Kabel datové sběrnice CAN
• Velmi pružné kabely s malými vnějšími průměry
• Odolný vůči teplotám, chemikáliím a UV záření
• Dobrá odolnost vůči oleji, benzinu, kyselinám a zásadám

https://cz.rs-online.com/web/c/kabely-a-vodice/sitove-a-komunikacni-kabely/kabely-cat5e/?applied-dimensions=4294966274&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://cz.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=Lapp+Etherline&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://cz.rs-online.com/web/c/kabely-a-vodice/elektricke-napajeci-a-prumyslove-kabely/kabely-pro-snimace-a-ovladace/?searchTerm=Lapp%20BUS%20&applied-dimensions=4294966274,4294195783,4293098795&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://cz.rs-online.com/web/c/kabely-a-vodice/elektricke-napajeci-a-prumyslove-kabely/kabely-pro-snimace-a-ovladace/?searchTerm=Lapp%20Buskabel%20Unitronic%20Violett&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://cz.rs-online.com/web/c/kabely-a-vodice/elektricke-napajeci-a-prumyslove-kabely/kabely-pro-snimace-a-ovladace/?searchTerm=Lapp%20Buskabel%20Unitronic%20BUS%20IBS&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://cz.rs-online.com/web/c/kabely-a-vodice/elektricke-napajeci-a-prumyslove-kabely/kabely-pro-snimace-a-ovladace/?searchTerm=Lapp%20Buskabel,%20Serie%20UNITRONIC&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://cz.rs-online.com/
https://de.rs-online.com/web/b/lapp/?cm_mmc=DE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
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Stíněný průmyslový kabel RS PRO
• Kabel Multipair MPOS
• Hliníkové odstínění s uzemňovacím drátem z pozinkované mědi
• Opláštění z PVC 
• Pro zpracování dat nebo IT systémy, ale také pro procesní a 

řídicí aplikace

Ovládací kabel Belden MachFlex
• Flexibilní materiál vodiče, izolace a opláštění
• Odolný vůči oleji
• Široký teplotní rozsah (-40 °C až +80 °C)
• Dobrá účinnost stínění
• Dobrá odolnost proti slunečnímu záření (UV) a chemikáliím

Průmyslový ethernetový kabel kat. 7 
společnosti Belden
• Stíněný měděný kabel pro použití v 

průmyslových ethernetových sítích
• Vysoké stínění pro optimální integritu signálu 
• Odolný vůči oleji, chemikáliím a rozpouštědlům
• Odolný vůči teplotám a otěru

Síťový kabel Siemens
• Připojení k produktům FastConnect pomocí technologie IDC
• Dvojité stínění zajišťuje vysokou odolnost vůči rušení
• Natištěné metrové značky umožňují snadné měření délky
• Vyvinuto pro rychlou instalaci
• Spolehlivé v náročných prostředích 
• Rovnoměrný a spolehlivý výkon v zájmu 

maximální provozuschopnosti systému

Kabel RS PRO kat. 6
• Síťový instalační kabel RS PRO UTP kat. 6
• Pro použití v interiérech
• Obvykle používané sítě 1000 Mbit/s, VOIP, IP, kamera a IP TV

Vícežilový stíněný průmyslový kabel Belden 
PVC
• Kabel s jednotlivě stíněnými páry
• Ochrana proti magnetickému rušení, 

polyesterové stínění Beldfoil
• Pro automatizaci, letectví a kosmonautiku, armádu a dopravu

https://cz.rs-online.com/web/c/kabely-a-vodice/elektricke-napajeci-a-prumyslove-kabely/kroucene-a-viceparove-prumyslove-kabely/?applied-dimensions=4291335396,4291796664,4294158597,4294196114&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://cz.rs-online.com/web/b/siemens/kabely-a-vodice/sitove-a-komunikacni-kabely/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://cz.rs-online.com/web/c/kabely-a-vodice/sitove-a-komunikacni-kabely/kabely-cat6/?applied-dimensions=4291192401,4291335396&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://cz.rs-online.com/web/c/kabely-a-vodice/sitove-a-komunikacni-kabely/kabely-cat7/?applied-dimensions=4294967095&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://cz.rs-online.com/web/c/kabely-a-vodice/elektricke-napajeci-a-prumyslove-kabely/kabely-yy/?searchTerm=MachFlex&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://cz.rs-online.com/web/c/kabely-a-vodice/elektricke-napajeci-a-prumyslove-kabely/kroucene-a-viceparove-prumyslove-kabely/?applied-dimensions=4294967095,4294194367&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://cz.rs-online.com/
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Průchodka skříně RS PRO kat. 5e
• Třída ochrany IP67/68
• Plně odstíněná
• Aplikace do 100 MHz
• Nejsou nutné speciální nástroje
• Jednoduchý šroubový spoj šetří čas
• Vhodná pro venkovní použití

Kabelový kanál RS PRO, černý
• Kabelový kanál z PVC značky RS PRO pro průmyslové aplikace
• Kabelový kanál s drážkami a s krytem
• Rychlá a jednoduchá instalace
• Provozní teplota do 85 °C

Kabelové spojky RS PRO
Široká nabídka kabelových spojek z různých materiálů 
jako hliník, nerezová ocel, nylon 66 nebo nerezová ocel 
potažená polyesterem v délkách od 71 mm do 1,2 m

Kabelové šroubové spojky z nylonu 66 
RS PRO, šedé
• Kabelové šroubové spojky z nylonu 66 RS Pro nabízí 

vynikající odlehčení tlaku a ochranu kabelů
• K dispozici různé velikosti
• Plně utěsněné proti prachu
• Vynikající odolnost proti vodě
• V rozsahu dodávky je zahrnuta kontramatice

Kabelové značkovače 
RS PRO 
Široká škála kabelových 
značkovačů pro smršťování, 
přilepení, zasunutí nebo připevnění 
pomocí kabelových spojek.

Zkoušečky LAN RS PRO
• Kompaktní, přenosné a robustní 

multifunkční zkoušečky kabelů
• Pro zkoušky kabelů UTP, 

STP, ethernet, CAT5E, 6, 6A 
a koaxiálních kabelů

https://cz.rs-online.com/web/c/kabely-a-vodice/sitove-a-komunikacni-kabely/kabely-cat5e/?applied-dimensions=4291335396,4291192181&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://cz.rs-online.com/web/c/kabely-a-vodice/kabelove-pruchodky-ochranne-vyztuze-a-pruchodky/kabelove-pruchodky/?applied-dimensions=4291335396,4294211567,4294268512&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://cz.rs-online.com/web/c/kabely-a-vodice/ochranne-trubky-na-kabely-kabelove-kanaly/kabelove-ulozne-kanaly/?applied-dimensions=4291335396,4294268863&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://cz.rs-online.com/web/c/kabely-a-vodice/prislusenstvi-pro-kabely-poutka-a-nastroje/kabelove-vazaci-pasky/?applied-dimensions=4291335396&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/datove-kabely-a-vybaveni-pro-testovani-siti/testery-kabelu-video-data-a-hlas/?applied-dimensions=4291335396,4291565591&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://cz.rs-online.com/
https://cz.rs-online.com/web/c/kabely-a-vodice/prislusenstvi-pro-kabely-poutka-a-nastroje/oznacovace-kabelu/?applied-dimensions=4291335396&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
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PŘENOS DAT  

Ethernetové propojovací kabely 
dokonale přizpůsobené k používání 
průmyslové a stavební automatizaci.

RS Vám přináší široký sortiment propojovacích kabelů od známých 
výrobců. Máte výběr z různých délek, barev a kabely různých 
výkonových tříd (kat. 5 až kat. 8).

Bohatý výběr propojovacích kabelů RS PRO pro používání v průmyslu. Sortiment propojovacích 
kabelů WITH RS PRO zahrnuje širokou nabídku aplikací pro průmyslový sektor.

Belden nabízí výběr propojovacích kabelů pro 
vybudování struktury rychlého přenosu dat

Tyto propojovací kabely jsou 
vhodné pro řadu aplikací.

https://cz.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=s%C3%AD%C5%A5ov%C3%A9+kabely+cat*+RS&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://cz.rs-online.com/web/c/kabely-a-vodice/sitove-a-komunikacni-kabely/kabely-cat6/?searchTerm=s%C3%AD%C5%A5ov%C3%BD%20kabel%20belden%20cat-6*%20modr%C3%A1&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://cz.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=s%C3%AD%C5%A5ov%C3%A9+a+komunika%C4%8Dn%C3%AD+kabely+harting&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://cz.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=s%C3%AD%C5%A5ov%C3%A9+a+komunika%C4%8Dn%C3%AD+kabely+hellermanntyton&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://cz.rs-online.com/
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PŘENOS DAT  

Průmyslové konektory řady CA
• Všestranně použitelné konektory pro náročná prostředí
• Kruhový konektor s pájeným připojením 

a integrovaným odlehčovačem
• Kryt konektoru je vyroben z plastu odolného proti nárazům a 

poskytuje vysoký stupeň odolnosti proti vibracím a nárazu

Konektory ventilů DIN 43650 řady GDM
• Konektory řady GDM jsou navrženy k používání 

ve strojírenství, výrobě nářadí a přístrojů
• Umožňují připojení komponent jako magnetické ventily, tlakové 

měřicí převodníky, průtokové snímače a teplotní čidla

Konektor Siemens FastConnect RJ45
• Díky technologii FastConnect pro průmyslový ethernet 

se stává strukturovaná kabeláž z kancelářského 
prostředí vhodnou k instalaci ve výrobní hale

• Vyvinuto pro aplikace s rychlostí až 100 Mbit/s v průmyslovém 
prostředí

• Pro použití s kroucenou dvoulinkou FC s velikostí drátu 22 AWG

Konektor RJ45 „QUICKCON“
• Phoenix Contact nabízí vynikající a kvalitní 

řadu konektorů kat. 6 a kat. 6A RJ45
• Konektor QuickCon umožňuje mimořádně snadnou manipulaci
• Lze použít mezinárodně s EAC B.01742, UL 1863 a CAN/CSA 

C22.2
• Použiitelný do budoucna s 10 GBPS (kat. 6a)

Startech
Získejte nejvyšší hodnotu za svou investici do 
kabeláží s našimi kabely kat. 6, každý z nich je 
vyroben z kvalitních měděných vodičů.

RevConnect System
• Pro úpravu průmyslových ethernetových kabelů
• Průmyslové konektory Belden REVConnect RJ45 poskytují 

rychlejší, jednodušší a univerzálnější řešení zakončení 
kabelů s jedinečným izolačním mechanismem

• Pokud je připojení RJ45 narušeno, lze snadno vyměnit 
pouzdro bez nutnosti znovu zakončovat kabel

https://cz.rs-online.com/web/c/kabely-a-vodice/sitove-a-komunikacni-kabely/kabely-cat6/?applied-dimensions=4293039684&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://cz.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=revconnect&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://cz.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=Hirschmann+%C5%99ada+CA&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://cz.rs-online.com/web/c/konektory/sitove-a-telekomunikacni-konektory/ethernetove-konektory/?applied-dimensions=4294965665&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://cz.rs-online.com/web/c/konektory/sitove-a-telekomunikacni-konektory/ethernetove-konektory/?applied-dimensions=4294965911,4294268860,4294267280&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://cz.rs-online.com/web/c/konektory/napajeci-konektory/konektory-pro-solenoidy-podle-normy-din-43650/?applied-dimensions=4294966479,4294266063&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Transmission
https://cz.rs-online.com/
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Záznam dat PC Průmyslový počítač Vývojová sada IOT Centrální sestavy PLC Rozšiřující PLC moduly Příslušenství 
pro sběr dat

Procesní moduly

Vývojové sady 
rozhraní člověk-stroj

Regulátory teploty PID Optické mechaniky 
a média

Ukládání dat Jednodeskový počítač Raspberry Pi Arduino

Analyzátory 
síťové kvality

Generátory signálu a 
spektrální analyzátory

IIOT
ZPRACOVÁNÍ DAT

https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/plc-hmi-a-sber-dat/pocitacove-zpracovani-sberu-dat/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/plc-hmi-a-sber-dat/prumyslove-pocitace/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/plc-hmi-a-sber-dat/vyvojova-sada-iot/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/plc-hmi-a-sber-dat/plc-procesory/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/plc-hmi-a-sber-dat/plc-rozsirujici-moduly/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/plc-hmi-a-sber-dat/prislusenstvi-pro-pocitacove-zpracovani-sberu-dat/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/plc-hmi-a-sber-dat/logicke-moduly/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://cz.rs-online.com/web/c/raspberry-pi-arduino-a-vyvojove-nastroje/vyvojove-nastroje-a-jednodeskove-pocitace/vyvojove-nastroje-pro-hmi/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/rizeni-teploty-a-vyhrivani-pri-procesech/pid-regulatory-teploty/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://cz.rs-online.com/web/c/vypocetni-technika-a-periferni-zarizeni/opticke-mechaniky-a-media/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://cz.rs-online.com/web/c/vypocetni-technika-a-periferni-zarizeni/ukladani-dat-a-pameti/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://cz.rs-online.com/web/c/raspberry-pi-arduino-a-vyvojove-nastroje/vyvojove-nastroje-a-jednodeskove-pocitace/jednodeskove-pocitace/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://cz.rs-online.com/web/b/raspberry-pi/?sra=p&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://cz.rs-online.com/web/b/arduino/?sra=p&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/mereni-vykonu/analyzatory-kvality-elektricke-energie/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/generatory-a-analyzatory-signalu/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://cz.rs-online.com/
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Joseph je uznávaný manažer v oblasti 
informační bezpečnosti s rozsáhlými 
zkušenostmi v oblasti IT a podnikání v 
různých odvětvích. V Electrocomponents 
řídí počítačovou bezpečnost, přičemž firmě 
i jejím zákazníkům pomáhá porozumět 
rizikům a řešit je a zároveň pomáhá 
realizovat obchodní růst. Je držitelem 
kvalifikací CCISO, CISM a BCS, jakož i titulu 
v biochemii a v současné době provádí 
výzkumy pro svou dizertaci.

SEDM RAD 
K ZAJIŠTĚNÍ 
VAŠICH 
ZAŘÍZENÍ 
IIOT

1  Změňte standardní hodnoty. Většina 
zařízení IIoT a většina IT softwaru se dodává se 

standardními hesly. Okamžitě je změňte na silnější 
a jedinečná (rozhodně nepoužívejte stejné heslo 
pro všechna zařízení...). Vyhýbejte se veškerým 
zařízením s neměnitelnými hesly. Pokud je heslo 
neměnné, už ho zná každý hacker v okolí.

2 Oddělené sítě. Nezapojujte zařízení IIoT do 
své podnikové sítě nebo do stejné sítě, kterou 

používáte pro provozní technologii. To vede pouze k 
problémům. Jedno zařízení by také nemělo mít přístup 
k více sítím, jinak by mohlo být použito jako „most“.

3 Deaktivujte zbytečné funkce. Vidíte tu 
televizi na zdi ve vaší zasedací místnosti? Vsadím 

se, že je to chytrá televize. Vsadím se, že nikdo nevypnul 
funkci Bluetooth, mikrofon či spuštěný webový server. 
Nepotřebné funkce lze použít jako „vstupní bránu“ do 
zařízení i do větší sítě, v níž se nachází. Programově 
řízené věci vypínejte, nebo je fyzicky deaktivujte. Kleště 
nebo tekutá epoxidová pryskyřice jsou jednoduchým 
prostředkem jak například trvale deaktivovat USB port.

4 Průběžně aktualizujte. Výskyt slabin v 
softwaru je velmi častý, ale mnohem častější je, 

že se dostupné opravy těchto slabin v zabezpečení 
neaplikují včas. Ujistěte se, že jsou firmware i software 
pravidelně aktualizovány a že máte zavedený 
příslušný postup, zejména pokud zahrnuje plánování 
odstávek. Nebudete moci vypnout montážní linku 
24 hodin 7 dní v týdnu, ale měli byste být schopni 
připustit odstávky na čidlech monitorování stavu.

5Testujte, testujte, testujte. Poraďte se se 
specializovaným bezpečnostním analytikem 

který má znalosti o průmyslových zařízeních a 
provozní technice - ne každý z nich tyto znalosti 
má. Jedná se o specializovanou oblast, vyžadující 
specializované znalosti o zařízeních PLC a SCADA. 
Nejdůležitější je řídit se doporučeními - možná 
nebudete schopni napravit vše, ale na základě rizik 
se můžete rozhodnout ohledně toho, co lze z vaší 
strany napravit, zmírnit a co lze akceptovat.

6  Mějte jasno v tom, kdo co dělá: I když 
si zakoupíte domnělé „řešení na klíč“, nikdy 

to není tak snadné, obzvláště pokud je samotný 
poskytovatel služeb závislý na řadě dalších 
dodavatelů. Měli byste vědět, kam vaše data 
směřují, kdo k nim má přístup a jak jsou chráněna. 
„Nacházíte se v datovém centru BigCloudProviders, 
jste v bezpečí,“ jako odpověď nestačí.

7  Poslední a nejdůležitější: Připravte si plán 
pro případ, že by se něco zvrtlo. Aplikujte 

několik scénářů a pravidelně je testujte prostřednictvím 
simulace či zkušebního provozu. V případě 
bezpečnostního incidentu musí být zcela jasné, kdo co 
a kdy dělá, a pokud je toto vše jasně zdokumentované 
a snadno dostupné, včetně komunikačních prohlášení 
ve formě šablon, ušetří to spoustu času i adrenalinu.

JOSEPH DA SILVA, ŘEDITEL PRO 
BEZPEČNOST INFORMACÍ FIRMY 
ELECTROCOMPONENTS PLC, SDÍLÍ 
SVŮJ NÁZOR NA TO, JAK ZAJISTIT, ABY 
BYLA VAŠE IMPLEMENTACE IIOT CO 
NEJBEZPEČNĚJŠÍ.

Kybernetická bezpečnost je problém, který IT 
manažerům už roky nedá spát. S příchodem 
„průmyslového internetu věcí” (Industriellen Internet 
der Dinge - IIoT) se však potenciální riziko zvýšilo, 
neboť je stále více zařízení připojeno k firemním sítím.

Ačkoliv IIoT nabízí firmám řadu vzrušujících příležitostí, 
počínaje prediktivní a proaktivní údržbou až po 
potenciální nové zdroje příjmů, je důležité každou 
implementaci IIoT chápat jako součást systému, 
a nikoliv pouze v kontextu celkového řešení IIoT.

Implementace IIoT jsou součástí komplexních systémů 
ve vaší firmě, ať už záměrně nebo ne, a je důležité 
zvážit, jak by mohla implementace IIoT v rámci celé 
organizace rozšířit celkovou zranitelnost vůči útoku. 
Nezabezpečené řešení IIoT se může stát vstupní 
bod do vašeho prostředí operačních technologií 
či širšího prostředí IT, nebo může zprostředkovat 
vstupní bod do vašich logistických procesů, procesů 
správy skladu, nebo finančních procesů.

Co tedy můžete udělat, abyste se ochránili? Je 
na čase nasadit si čepici z alobalu a vrátit se do 
věku parních strojů? Očividně ne. Zabezpečení 
je hra založená na riziku a prvním krokem k 
minimalizaci rizika je porozumění. Zabezpečení 
by nemělo být vnímáno jako „problém někoho 
jiného“, rozhodně byste ho neměli nechávat pouze 
v rukou vašeho IT týmu, a co je nejdůležitější, 
nemělo by být přenecháno externím prodejcům.

Mějte na paměti, že každé  
zařízení je potenciálním 
novým vstupním bodem 
pro hackera. Nemusíte být 
odborníkem, ale musíte si 
položit správné otázky a 
podniknout správná opatření. 
Některá z nich jsou popsána 
níže:
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Smart Office a vhodné prostředí se 
sadami Raspberry Pi Kits od firmy OKdo
Sada Mozilla WebThings 
Gateaway 
Sada pro Smart Office a Smart Home ve vaší 
privátní síti (intranet). Žádné náklady na 
cloudové služby s maximálním zabezpečením. 
Základní sada Raspberry Pi 4 8gb, v 
současnosti nejvýkonnější Pi v sadě.

Vývojová sada Okdo Air 
Quality IoT
Startovací sada IoT pro měření kvality 
vzduchu se skládá z obvodové desky Wio Link, 
plynového čidla a čidla teploty/vlhkosti.

Vyhodnocovací deska Okdo E1 
OKLPC5569R0-EVB
OKdo E1 je zbrusu nová a cenově dostupná 
vývojová deska založená na mikrokontroléru NXP 
LPC55S69JBD100 Dual-Core Arm Cortex®M33. 
Deska E1 je ideální pro průmyslové IoT, řízení 
a automatizaci objektů, spotřební elektroniku, 
obecné integrované a zabezpečené aplikace.

Klikněte zde

Pro více vývojových sad a 
jednodeskových Single Board počítačů

Obchod s elektronickými komponenty

https://cz.rs-online.com/
https://de.rs-online.com/web/b/okdo/raspberry-pi-arduino-und-entwicklungstools/?cm_mmc=DE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://cz.rs-online.com/web/p/raspberry-pi/2011768/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Acquisition
https://cz.rs-online.com/web/c/raspberry-pi-arduino-a-vyvojove-nastroje/vyvojove-nastroje-a-jednodeskove-pocitace/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://cz.rs-online.com/web/p/vyvojove-nastroje-pro-snimace/1818207/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://cz.rs-online.com/web/p/vyvojove-nastroje-pro-mikrokontrolery/1883274/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
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ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ IIOT  

Vývojová sada pohonu K4
• Nové vývojové sady pohonných systémů K4 Drive 

System Development Kits ebm-papst umožňují 
praktické testování motorů ECI K4

• Každá sada obsahuje:
• Řídicí jednotka K4
• ECI pro motor
• Adaptér RS485
• Ovladač adaptéru RS485 ke stažení/na CD
• Kabel USB-A na USB-B
• Propojovací kabel RS485
• Dokumentace

Revolution Pi
• Brána IoT, vedení pro PC nebo malý řadič? Vaše 

rozhodnutí! Objevte celý svět Revolution Pi, prvního pro 
průmysl skutečně vhodného modelu Raspberry Pi.

• Revolution Pi je otevřené, modulární a nákladově efektivní 
průmyslové PC, založené na známém modelu Raspberry 
Pi. Tři dostupné základní moduly, umístěné v úzkém 
krytu vedení, lze hladce rozšířit o řadu vhodných I/O 
modulů a bran periferních sběrnic. Moduly napájené 24 
V lze k sobě navzájem připojit během několika sekund 
prostřednictvím horního konektoru a lze je snadno 
konfigurovat pomocí grafického konfiguračního nástroje.

SIMATIC IOT2050
• Vaše spojení s digitálními dimenzemi - inteligentní 

brána pro Industrial Edge a cloudové připojení
• Ať už jde o nový či stávající systém - SIMATIC IOT2050 

umožňuje jednoduchý a nákladově efektivní první krok do 
digitálních dimenzí. Inteligentní a jednoduše dodatečně 
instalovatelná brána IoT zaznamenává, zpracovává, 
harmonizuje a ukládá data ze strojů resp. výrobní data z 
různých zdrojů dat přímo na místě při výrobě. Brána pak data 
přenáší např. do lokálního či cloudového systému. Připojení 
k MindSphere, otevřenému cloudovému operačnímu systému 
IoT od firmy Siemens, je přitom obzvláště jednoduché. Díky 
progresivním funkcím Edge lze SIMATIC IOT2050 integrovat 
také do průmyslových Egde řešení firmy Siemens.

https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/elektricke-motory-regulatory-motoru-a-periferie/stejnosmerne-prevodove-motory/?searchTerm=ebm-papst%20K4&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://cz.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=Revolution+PI&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/plc-hmi-a-sber-dat/vyvojova-sada-iot/?searchTerm=IoT2050&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://cz.rs-online.com/
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ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ IIOT  

LOGO! - malý, ale výkonný!
Jednoduchá montáž, minimální kabeláž, pohodlné programování:  
S LOGO! můžete snadno realizovat vedlejší automatizační projekty.

SIMATIC S7-1200 - adaptabilní Vašim požadavkům
Řadič SIMATIC S7-1200 - inteligentní volba pro kompaktní řešení v automatizaci, 
s integrovanými technologickými a komunikačními funkcemi.

SIMATIC S7-1500 - pravděpodobně nejrychlejší řadič na světě
S řadičem SIMATIC S7-1500 se můžete spolehnout na maximální výkon a integrované progresivní 
zabezpečení. Modulární řídicí jednotka vám umožní implementovat nejnáročnější koncepce 
strojů a bude vám spolehlivým průvodcem na vaší cestě digitální transformací.

SIMATIC S7-300 - legendární univerzální PLC
SPS SIMATIC S7-300 se používá v řadě aplikací po celém světě a již mnohokrát se osvědčil. Řízení 
umožňuje prostorově úspornou a modulární strukturu. Rozmanitá škála systémů je využitelná ke 
konkrétním úkolům pro centrální rozšíření či konstrukci decentralizovaných struktur a umožňuje 
nákladově efektivní skladování náhradních dílů. SIMATIC je proslulý svojí kontinuitou a kvalitou.

https://cz.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=i/siemens_logo&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://cz.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=simatic/simatic-s7-1200-cz-siemens&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://cz.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=S7-1500&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://cz.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=S7-300&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://cz.rs-online.com/
https://de.rs-online.com/web/b/siemens/?cm_mmc=DE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
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Řídicí relé Eaton EASY E4
S easyE4 dokážete efektivně, flexibilně a snadno implementovat 
řízení i regulaci rozmanitých aplikací! Nová řada easyE4 
je mnohem kompaktnější než předchozí řady easy500, 
easy700 a easy800. Díky flexibilnímu rozšíření až o 11 modulů 
na maximálně 188 vstupů/výstupů a velké škále napětí je 
easyE4 ideální pro aplikace v průmyslu i ve stavebnictví.

 PLC procesory OMRON
• PLC procesory Omron jsou díky své vysoké flexibilitě konfigurace 

ideálním řešením pro nasazení v nejrůznějších strojích v rámci 
rozmanitých oblastí aplikace, počínaje obaly, potravinami 
a surovinami až po digitální a automobilové aplikace.

• Připojení k většině průmyslových komunikačních 
sítí na trhu je klíčovým faktorem při používání 
řadičů, vyžadujících výměnu dat mezi stroji.

Řídicí systémy Rockwell Automation 
Micro800
Řídicí systémy Micro800™ se snadno instalují a udržují. 
Softwarový balíček lze použít pro kompletní řadu 
produktů. Tyto systémy zajišťují ideální řízení pro vaše 
nákladově efektivní, samostatné stroje. V řídicím systému 
lze použít libovolné zásuvné moduly pro adaptaci 
vašeho systému konkrétním požadavkům aplikace.

Logické moduly a PLC procesory se používají k řízení nebo regulaci strojů 
či systémů. Lze je přizpůsobit aplikaci prostřednictvím programování.

https://cz.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=PLC+eaton+easy+E4&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/plc-hmi-a-sber-dat/plc-procesory/?applied-dimensions=4294965994&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://cz.rs-online.com/web/b/allen-bradley/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://cz.rs-online.com/
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Chytrá řešení pro strojírenství a průmyslové koncové zákazníky | EcoStruxure – Innovation At Every Level

Bezpečné připojení 
Připojení na úrovni oboru

• Komunikace z každého počítače se systémem 
Windows prostřednictvím zabezpečeného 
serveru VPN

• Na cloudu s globálně instalovanými stroji

• K dispozici kdykoli a bez dodatečných nákladů 
za objem dat

• Ideální pro dálkovou údržbu a zálohování dat

• S certifikací IEC 62443-3-3 maximální 
bezpečnosti

Zvýšení zisku 
Integrace do systémů MES/ERP pro optimalizaci procesů

• Direktivní propojení úrovně výroby s úrovní podnikání

• Nezávislé na řídicí platformě a softwarovém systému

• Škálovatelné pro všechny druhy a intenzity propojení

Inteligentní služby 
Prediktivní a řízená údržba

• Relevantní informace o stroji jsou uložené online 
(příručky, architektura systému a projekty)

• Prediktivní údržba

• Vizualizace technického stavu stroje

• Analýza dat na cloudu za účelem predikce selhání

• Řízená údržba

• Správa náhradních dílů přímo na tabletu či na 
cloudu

• Rychlé řešení problémů prostřednictvím 
podrobných pokynů

Architektura systému EcoStruxure IIoT Schneider Electric 

EcoStruxure™ Industry
Průmyslový internet věcí (IIoT) a průmysl 4.0 pro vás vytvářejí nové příležitosti. S 
EcoStruxure nabízí firma Schneider Electric platformu, zaujímající přední postavení na 
trhu. S otevřenou a kompatibilní architekturou systému s podporou IIoT vám nabízíme 
cestu do digitální budoucnosti počínaje připojeným strojem přes propojenou továrnu 
až po cloud. To vytváří nové obchodní příležitosti pro továrny i výrobce strojů a zvyšuje 
ziskovost a produktivitu.

Zvyšte svou 
produktivitu!

TeSys island - první plně digitální systém spuštění a správy 
zátěže! TeSys island bezpečně přepíná, chrání a spravuje 
elektronické zátěže do 80 A, je kompatibilní s Průmyslem 4.0 
a nabízí jednoduchý a spolehlivý způsob, jak monitorovat 
zatížení stroje pomocí analýzy dat. 

Efektivnější využití produkčních dat

ZJISTIT VÍCE

https://cz.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=tesys+island&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://cz.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=tesys+island&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://www.youtube.com/watch?v=XXyRyrA0deI&feature=youtu.be
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Bezpečný vzdálený přístup bez routeru 
Ecostruxure  
Secure Connect Advisor

• Bezpečné řešení pro vzdálené programování, výrobní 
připojení, vzdálenou údržbu a dálkový monitoring strojů 

• Softwarové řešení bez přídavného hardwaru

•  Přístup také pro zařízení „třetích stran“ prostřednictvím 
GreenBox

Bezpečné 
dálkové řízení

softwarových „třetích stran” Track Monitor Fix

Řízená údržba + servis 
Ecostruxure  
Augmented Operator Advisor

• Efektivní diagnostika a údržba

• Přístup k relevantním údajům & informacím kdykoli 
v reálném čase prostřednictvím rozšířené reality

 Méně prostojů

 Rychlejší provoz i údržba

 Nižší riziko selhání lidského faktoru

Stroj na cloudu 
Ecostruxure  
Machine Advisor

• Platforma digitálních služeb pro výrobce strojů

• Celosvětový přístup do strojového parku prostřednictvím 
OEM  = optimální rámcové podmínky pro bezpečný  a 
ekonomický provoz

• Důraz je kladen na nové, individuálně  navržené servisní 
služby i  optimalizaci strojů

Struktura systému EcoStruxure IIoT od firmy Schneider Electric 

EcoStruxure™ Industry pro strojírenství
EcoStruxure™ Architecture

AVEVA Software EcoStruxure Machine Advisor 
EcoStruxure Secure Connect Advisor 

EcoStruxure Resource Advisor

EcoStruxure 
Machine Expert

Harmonizace
příkazy & hlášení

Čidla OsiSense, cloudové 
čidlo XIOT & RFID

XPSU univerzální
bezpečnostní relé

Spuštění a řízení zátěže 
TeSys island

HMISTW6
Webový panel

Modicon
PLC procesory

EcoStruxure rozšířený  
poradce provozu

Aplikace, analýzy 
& služby

Edge řízení
Řídicí systémy

Síťové produkty
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Stroje & procesy Potraviny Voda & odpadní voda Těžba, mineralogie & metalurgie Ropa & plyn

Altivar frekvenční
měnič

PowerLogic
ampérmetry

Compact NSX 
jistič

Engineering 
Plánování & provoz

Výkon, monitoring a 
řízení aktiv

EcoStruxure Profit Advisor 
EcoStruxure Secure Power Advisor 

EcoStruxure Asset Advisor

EcoStruxure 
Control Expert

EcoStruxure 
Hybrid DCS

EcoStruxure 
Machine SCADA 

Expert

SCADA 
Systems

EcoStruxure 
PowerMonitoring 

Expert

EcoStruxure – Innovation At Every Level | Chytrá řešení pro strojírenství a průmyslové koncové zákazníky

Pro více informací 
klikněte na obrázky 
produktů!

https://cz.rs-online.com/
https://cz.rs-online.com/web/b/schneider-electric/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/plc-hmi-a-sber-dat/plc-procesory/?applied-dimensions=4294965708&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://cz.rs-online.com/web/c/?searchTerm=schneider+harmony&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://cz.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=schneider-electric-sensors&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://cz.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=tesys+island&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://cz.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=Schneider+NSX&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/elektricke-motory-regulatory-motoru-a-periferie/menice-pohonu/?searchTerm=Altivar&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/ochrana-a-zabezpeceni-stroju/bezpecnostni-rele/?searchTerm=XPSU&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/plc-hmi-a-sber-dat/dotekove-hmi-displeje/?searchTerm=hmistw6&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/panelove-pristroje-a-soucasti/digitalni-panelove-merice/?searchTerm=metse*&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
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Stolní robotická ramena od firmy ST Robotics byla vyvinuta 
na podporu aplikačních procesů ve farmaceutických 
společnostech a výzkumných ústavech. Díky své inteligenci 
jsou použitelná při nejsložitějších úkolech, ačkoliv je lze 
velmi snadno použít ve všech oblastech - od montáže strojů 
až po manipulaci se vzorky v laboratoři. ST Robotics nabízí 
profesionální, ale cenově dostupné a snadno použitelné 
roboty, kteří jsou okamžitě připraveni k použití.

• IGUS vám nabízí široký sortiment v oblasti robotické technologie
• Roboti s kloubovým ramenem - flexibilní aplikace typu Pick 

and Place s pracovním dosahem až 5 stupňů volnosti
• Roboti Delta - rychlá aplikace typu Pick and Place nebo 

aplikace pro manipulaci, jako je např. třídění produktů z 
dopravních pásů nebo pro použití v montážních procesech

• Portálový robot - sestavený z několika vzájemně propojených 
lineárních pohonných systémů, rovněž pro větší rozměry. Typickým 
využitím je Pick and Place, třídění, štítkování a mnoho dalších.

• Komponenty pro individuální montáž a opravy

TinkerKit Braccio je plně funkční robotické rameno, které je 
řízeno pomocí desky Arduino. Dodává se jako montážní sada 
a je ideální pro použití jako cvičný robot. Lze jej použít mnoha 
způsoby a snadno přizpůsobit. Součástí dodávky je Braccio 
Servo-Shield, ale desku Arduino je nutné objednat separátně.

Roboti se v průmyslu používají při manipulaci, montáži či zpracování obrobků. Skládají se 
z robotického ramene, drapáku, čidel a ovladače. Jejich pohyby a činnosti jsou určovány 
prostřednictvím programování a probíhají autonomně. Každoročně se v této oblasti 
vyvíjí řada nových aplikací, tudíž se v této oblasti očekává pokračující pozitivní trend.

https://cz.rs-online.com/web/b/st-robotics/?sra=p&rpp=2&pn=1&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://cz.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=igus+robot&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://cz.rs-online.com/web/p/shieldy-pro-arduino/1113738/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://cz.rs-online.com/
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Automatizace

Síťová technologie

K videu

Produkty

Gateway

Monitoring energie
Technologie pohonu

Digitální řešení pro průmysl

K videu

Produkty

K videu

Produkty

K videu

Produkty

K videu

Produkty

cz.rs-online.com

https://cz.rs-online.com/
https://cz.rs-online.com/web/b/siemens/automatizace-a-ridici-zarizeni/plc-hmi-a-sber-dat/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://www.youtube.com/watch?v=zw9GjcWpUmY
https://cz.rs-online.com/web/c/?searchTerm=siemens+scalance&sra=oss&r=t&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://www.youtube.com/watch?v=vU8eKHwdaSo
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/plc-hmi-a-sber-dat/vyvojova-sada-iot/?searchTerm=iot2050&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://www.youtube.com/watch?v=xHWGWne8dgw
https://cz.rs-online.com/web/b/siemens/automatizace-a-ridici-zarizeni/elektricke-motory-regulatory-motoru-a-periferie/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://www.youtube.com/watch?v=9QhtlPpkGzw
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/panelove-pristroje-a-soucasti/digitalni-panelove-merice/?searchTerm=sentron&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
https://www.youtube.com/watch?v=5Q5WhthI7BQ
https://cz.rs-online.com/web/b/siemens/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Data_Processing
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Kabelové a 
síťové testery

Měřiče kvality 
sítě a výkonu

Síťové kabely Kabelovody, 
kabelové kanály a 
kabelové rozvody

19palcové kryty Průmyslové a 
univerzální skříně

Ruční nářadí

Baterie Napájecí zdroje (PSU) Nepřetržité 
napájení (UPS)

Upevňovací materiály Pojistky Čističe elektroniky 
a ochranné nátěry

Pájení

Lepidla, těsnění 
a lepicí pásky

Osobní ochranné 
pomůcky

Zabezpečení 
objektů a práce

https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/datove-kabely-a-vybaveni-pro-testovani-siti/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/mereni-vykonu/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://cz.rs-online.com/web/c/kabely-a-vodice/sitove-a-komunikacni-kabely/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://cz.rs-online.com/web/c/kabely-a-vodice/ochranne-trubky-na-kabely-kabelove-kanaly/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://cz.rs-online.com/web/c/skrine-a-serverove-racky/regaly-19-palcu/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://cz.rs-online.com/web/c/skrine-a-serverove-racky/skrine/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://cz.rs-online.com/web/c/lepidla-tesniva-a-pasky/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://cz.rs-online.com/web/c/osobni-ochranne-pomucky-a-pracovni-odevy/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://cz.rs-online.com/web/c/bezpecnost-na-pracovisti/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://cz.rs-online.com/web/c/rucni-naradi/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://cz.rs-online.com/web/c/baterie-a-nabijecky/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://cz.rs-online.com/web/c/napajeci-zdroje-a-transformatory/napajeci-zdroje-psu/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://cz.rs-online.com/web/c/napajeci-zdroje-a-transformatory/ups-neprerusitelne-napajeci-zdroje/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://cz.rs-online.com/web/c/upevnovaci-a-montazni-prvky/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://cz.rs-online.com/web/c/pojistky-zasuvky-a-jistice/pojistky/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://cz.rs-online.com/web/c/cisteni-a-udrzba-zarizeni/cistice-a-ochranne-vrstvy-na-elektroniku/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://cz.rs-online.com/web/c/elektricke-naradi-pajeni-a-svarovani/pajeni/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://cz.rs-online.com/
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Energeticky efektivní technologie pohonu 
Jen pár kroků k energeticky efektivnímu, udržitelnému a digitálnímu pohonu s ABB

Všichni mluví snižování emisí CO², nových technologiích či obnovitelných energiích:

„Elektřina je stále dražší“, „Zvyšují se poplatky z CO²“, „Vyhýbání se špičkám spotřeby“ ...proč jednoduše jen 
nešetřit energii?

Průmyslové podniky celosvětově spotřebují přibližně 40% vyprodukované elektřiny a z toho asi 2/3 

spotřebují elektromotory. To odpovídá přibližně 30% celosvětové poptávky po elektřině.

Nařízení EU o eko-designu elektromotorů a frekvenčních měničů 

Krok 1: od 1. července 2021    
Nařízení platí pro 3fázové motory s pevnými 
otáčkami o 50, 60 a 50- 60 Hz.  
Nařízení IE2+frekvenční měniče bude ukončena.

Krok 2: od 01.07.2023
IE4 bude povinné pro jednootáčkové 
trojfázové asynchronní motory 
nakrátko s 2- 6 póly a 75- 200 kW.

Výpočet a výsledky doby návratnosti

ABB Energy Save Calculator 
(kalkulačka úspory energie)
http://energysave.abb-drives.com/

Na příkladu aplikace čerpadla:
• Výkon motoru 50 KW
• Jmenovitý průtok 400 m³/h
• Investiční náklady 10 000 eur

Roční úspora energie:  157,4 MWh 
Roční úspora energie v procentech:  54%    Snížení emisí CO²:  47,2 t/rok
Roční úspora energie v eurech:  28.340 €   Přímá doba návratnosti: 129 dní

Technologie pohonů ABB - 
specifická průmyslová řešení:

ACS580   0,55 – 250kW 
Efektivita a jednoduchost pro 
standardní aplikace  

…nebo 
Softstarter

AACH580   0,55 – 250kW  
Pro topnou techniku, ventilační techniku  
a klimatizace   

…nebo 
Softstarter

ACQ580   0,55 – 250kW 
Pro vodní a odpadní průmysl  

…nebo 
Softstarter

https://cz.rs-online.com/
https://energysave.abb-drives.com/
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RS PRO odizolovací nářadí pro optické 
kabely
Odizolovač pro všechny typy optických kabelů.

RS PRO odizolovací nářadí pro opláštěné 
kabely
Profesionální odizolovač pro použití na oblé, 
oválné a ploché dráty a kabely.

Sada nářadí pro elektrikáře RS PRO
• Sada nářadí pro elektrikáře obsahuje veškeré 

základní ruční nářadí pro elektrické práce
• VDE kleště s integrovaným kloubem
• Čepele šroubováků leštěné chrom-vanadovou ocelí, 

s ergonomickou VDE Power Grip rukojetí
• Dodáváno v plastovém pouzdře
• Vysoce kvalitní nářadí testované dle IEC 60900: s 

dlouhou životností a odolné proti opotřebení

Sada nářadí pro elektrikáře RS PRO, 88dílná
• Univerzální sada nářadí, obsahuje VDE 

certifikované šroubováky a kleště
• Další doplňky jako jsou nástrčné klíče, momentové 

klíče, sady bitů, nástavce, imbusové klíče, 
izolované šroubováky a VDE kleště

Sada nářadí pro mechaniky RS PRO, 82dílná
• Tato sada nářadí byla speciálně navržena 

pro opraváře a údržbáře
• Sada obsahuje výběr šroubováků, klíčů, 

kleští a dalšího příslušenství
• Nářadí je robustní a odolné
• Vysoce kvalitní a komplexní sada nářadí za dostupnou cenu

RS PRO pájecí stanice
• RS PRO pájecí stanice nabízejí vše, co potřebujete 

pro profesionální pájení a odpájení
• Stanice jsou z hlediska ESD bezpečné, a tudíž jsou 

vhodné pro použití v těchto prostředích

https://cz.rs-online.com/web/c/rucni-naradi/kleste-a-stipaci-kleste/odizolovaci-kleste/?applied-dimensions=4291335396,4292951039,4294051429,4291025784&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://cz.rs-online.com/web/c/rucni-naradi/kleste-a-stipaci-kleste/odizolovaci-kleste/?applied-dimensions=4291335396,4294188212,4294257230,4294192866,4294195103,4291025763,4294195101&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://cz.rs-online.com/web/p/sady-naradi/0473350/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://cz.rs-online.com/web/p/sady-naradi/1363412/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://cz.rs-online.com/web/c/elektricke-naradi-pajeni-a-svarovani/pajeni/pajeci-stanice/?applied-dimensions=4291335396&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://cz.rs-online.com/web/p/sady-naradi/7348885/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://cz.rs-online.com/
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RS PRO napájecí zdroj pro automatizaci 
objektů/domácností
• Nákladově efektivní
• Vysoké zkušební napětí izolace I/O až do 4000 V ac
• Nízké zvlnění a nízká hlučnost 120 mV
• Vysoká účinnost
• Provozní teplota se pohybuje mezi -40 °C a 70 °C
• Ochrana proti zkratu, nadproudu a přepětí

RS PRO jednofázové 
napájecí zdroje na DIN lištu
• Napájecí zdroje na lištu DIN 

jsou dostupné v rozsahu 
výkonů od 15 W do 240 W.

• Univerzální rozsah vstupního 
střídavého napětí od 90 do 264 V ac

• Vysoký výkon a spolehlivost
• 100% test vypálení při plném zatížení
• Ochrana proti zkratu, přepětí, 

nadproudu i přehřátí

RS PRO Napájecí jednotky pro PC/stolní
• Napájecí jednotka pro použití s malými 

systémy, notebooky či CCTV kamerami
• Ochrana proti přetížení a zkratu
• EMC kompatibilní s FCC část 15, EN55011
• Harmonické frekvence dle EN61000
• DC výstupní konektory v různých verzích

RS PRO baterie
• Široký výběr standardních baterií, knoflíkových 

článků, vyrovnávacích baterií
• RS PRO baterie mají dlouhou životnost 
• Ideální pro komerční i průmyslová zařízení

RS PRO nabíječky
Výběr nabíječek pro olověné, lithium-iontové, NiCd nebo 
NiMH baterie.

RS PRO olověné akumulátory
• Olověné akumulátory pro široké využití
• Zapouzdřené, ideální pro nepřerušitelné zdroje 

napájení nebo nouzové systémy
• 5letý pohotovostní režim
• Pouzdro vyrobené z ABS pryskyřice s 

požární odolností dle UL94-HB 
• Silniční přeprava dle UN2800 
• Letecká přeprava podle zvláštních 

předpisů „A67“, „IATA“ a „ICAO“.

https://cz.rs-online.com/web/c/napajeci-zdroje-a-transformatory/napajeci-zdroje-psu/napajeci-zdroje-pro-montaz-na-listu-din/?applied-dimensions=4291335396,4294268536&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://cz.rs-online.com/web/c/napajeci-zdroje-a-transformatory/napajeci-zdroje-psu/napajeci-zdroje-pro-montaz-na-listu-din/?applied-dimensions=4291335396,4293936089,4294239500&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://cz.rs-online.com/web/c/napajeci-zdroje-a-transformatory/napajeci-zdroje-psu/stolni-napajeci-zdroje/?applied-dimensions=4291335396&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://cz.rs-online.com/web/c/baterie-a-nabijecky/nedobijitelne-baterie/?searchTerm=RS+PRO&r=f&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://cz.rs-online.com/web/c/baterie-a-nabijecky/powerbanky-a-nabijecky/nabijecky-baterii/?applied-dimensions=4291335396&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://cz.rs-online.com/web/c/baterie-a-nabijecky/dobijitelne-baterie/baterie-kyselino-olovene/?applied-dimensions=4291335396&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://cz.rs-online.com/
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RS PRO digitální 
multimetr
• RS Pro digitální multimetr 

RS-5302 pro měření 
kapacity, napětí a proudu

• Přesné měření odporu při 
nízkých hodnotách

• Ideální pro elektrotechnický 
a elektronický průmysl, 
kabelové instalace nebo 
průmyslovou výrobu

RS PRO multimetr  
pro termovizi
• Barevný TFT displej 2,8” s 

funkcí termovize pro zobrazení 
čistých naměřených hodnot

• Kontrolní součet odporu 
a průchodu proudu

• Funkce okamžitého 
sdílení Bluetooth BLE

• Snímky přenášené prostřednictvím 
APP Diathermie+

• Značení kat. III, kat. IV

RS PRO multimetr  
pro fotovoltaiku
• Multimetr s aplikací Bluetooth 

a RS PRO connect, pro 
fotovoltaické aplikace

• Funkce: Auto-Ranking, Smart 
Hold, Min/Max Hold

• Dodáváno v robustním pouzdru
• Pro použití při údržbě a v terénu, v 

továrnách nebo v stavební technice

RS PRO generátory funkcí RSFG 2000
• Generátory funkcí a čítače s generátorem impulzů
• K dispozici až 66 vlnových tvarů, zobrazitelných 

v celkových nebo částečných segmentech
• Nastavitelná šířka impulzu, chování při vzorkování, 

doba náběhu a pokles spouštěcího signálu
• Jednokanálový vstup a pět výstupních kanálů
• Funkční rozsah zahrnuje zesilovač výkonu, 

izolaci uzemnění a frekvenční počitadlo
• Pro použití ve vzdělávání, v elektronickém výzkumu a vývoji, 

při kalibraci, v lékařské technice, automobilovém průmyslu

RS PRO elektrikářský batoh
• Odolná vodotěsná brašna na nářadí ve tvaru batohu
• Zkoušeč izolace, 1 000 V / 2 GΩ, CAT III 1 000 V
• Multimetr CAT IV 600 V / CATIII 1 000 V
• Sada nářadí pro elektrikáře VDE, 11dílná
• Zkoušečka napětí a infračervený teploměr

RS PRO termovizní kamera 870
• Termovizní kamera 2” s připojením Bluetooth
• Rozlišení detektoru: 80 x 80 pixelů, rozlišení 

displeje: 240 x 320 pixelů
• Zorné pole 21° x 21°
• Tepelná citlivost: 100mK

https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/multimetry-a-prislusenstvi/digitalni-multimetry/?searchTerm=RS%20PRO%20DT-5302&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/multimetry-a-prislusenstvi/digitalni-multimetry/?searchTerm=RS%20PRO%20RS-9889&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/multimetry-a-prislusenstvi/digitalni-multimetry/?searchTerm=RS%20Pro%20S3&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://cz.rs-online.com/web/p/sady-multimetru/1795357/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/mereni-teploty/termokamery/?searchTerm=RS%20Pro%20RS-870&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://cz.rs-online.com/web/c/testovani-a-mereni/generatory-a-analyzatory-signalu/generatory-funkci-a-citace/?applied-dimensions=4291021227,4291009516,4291021359,4291021358,4291021357,4291021356&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://cz.rs-online.com/
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Sada ráčnových a vidlicových 
klíčů "JOKER"
• Chrom-molybdenová ocel
• Rafinované pracovní polohování s 

kovovou deskou v zadní části 
• Jemný ráčnový mechanismus s 

80 zuby na konci kroužku
• Vidlicový klíč s 30° úhlem návratu 
• Geometrie dvojitého šestiúhelníku
• Metrické ráčnové vidlicové klíče od 8 do 19 mm

Série mikrošroubováků 
Kraftform
• Tyto šroubováky jsou nepostradatelné pro 

každého, kdo pracuje v oblasti elektroniky, 
optické technologie, jemné mechaniky, šperků, 
EDP hardwaru, výroby modelů a IT hardwaru

• Vícesložková rukojeť šroubováku 
pro ergonomickou práci

• Zóna rychlého otáčení a výkonová zóna 
pro přesnost a vysoký točivý moment

• Zahrnuté tipy: PHILLIPS®, 
TORX®, drážka, šestihran

Sada závitníků 844/7
• 7dílná sada závitníků Wera s univerzálním 

držákem bitů Rapidaptor
• Obsah: 1x10 x 40, 1x4x35, 1x 5x36, 

1x6x40, 1x8x40,  1x3x33, 1x¼ palcex50

Šroubovák Kraftform Kompakt® 
20
• Ergonomická rukojeť s teleskopickou násadou
• 6 robustních bitů vhodných pro 

manuální či elektrické nářadí 
• Technologie Rapidaptor Wera

Šestihranný nástrčný klíč Wera 
Hex-Plus
• Vysoce kvalitní sada metrických 

šestihranných klíčů ve tvaru písmene L 
pro šrouby s vnitřním šestihranem

• Až o 20 % větší točivý moment 
• Každý klíč 

má laserem 
gravírovanou 
velikost pro 
snadnou 
identifikaci

• Velikosti: 1,5 mm, 
2,0 mm, 2,5 mm, 
3,0 mm, 4,0 mm, 
5,0 mm, 6,0 mm, 
8,0 mm, 10,0 mm

Sada šroubováků Wera 
Kraftform Kompakt 100
• 52dílná sada bitů pro profesionální použití 
• Nárazové bity - kompatibilní s rázovými 

utahováky, odolné proti nárazu
• BTH a BTZ bity - robustní a extra tvrdé
• Vyhledávač nářadí „Take it easy“
• Držák bitů 813 R - Magnetický držák bitů
• Držák Rapidaptor - upnutí ¼ palce
• Textilní pouzdra - integrovaný systém skládání

Sada šroubováků Wera 
Kraftform Tool-Check PLUS
• 39dílná sada ráčny a šroubováků s:
• 1 x mini bitová ráčna Zyklop ¼ palce x 87 mm
• 1 x rukojeť Kraftform ¼ palce x 78 mm
• 1 x držák bitů Rapidaptor ¼ palce x 50 mm
• 1 x adaptér nástrčného klíče
• Velký výběr bitů

Momentový šroubovák Extra 
Slim 1
• 16dílná sada šroubováků s 

rukojetí Kraftform Plus
• Nastavitelný držák točivého 

momentu VDE a rukojeť
• Rozsah točivého momentu: 1,2 až 3,0 Nm
• Čitelné měření stupnice nabízí 

přesnost ± 6% (EN ISO 6789)
• Sada testována při 10 000 V (IEC 60900)
• Zaručena bezpečná práce při 1000 V
• 14 vyměnitelných čepelí VDE

https://cz.rs-online.com/web/p/sady-sroubovych-klicu/7887110/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://cz.rs-online.com/web/p/momentove-sroubovaky/1367120/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://cz.rs-online.com/web/p/sroubovaky-sady/7887034/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://cz.rs-online.com/web/p/vrtaky-sady/1231856/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://cz.rs-online.com/web/p/sady-bitu-sroubovaku/5121512/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://cz.rs-online.com/web/p/sestihranne-klice/6388312/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://cz.rs-online.com/web/p/sady-bitu-sroubovaku/1230886/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://cz.rs-online.com/web/p/sroubovaky-sady/8126204/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://cz.rs-online.com/
https://de.rs-online.com/web/b/wera/?cm_mmc=DE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
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MOBILITA

DRSNÁ 
PROSTŘEDÍ

KI

AUTOMATIZACE

IOT KOMUNIKACE

SNÍMAČE

TSR1WI

TIB80-EX

TRS2

TXH 060

TRI 20

TBA1

• DC/DC převodník: 1– 300 wattů

• AC/DC napájecí zdroje: 2– 1000 wattů

• Ultra nízká spotřeba energie 

• Velmi kompaktní design a vysoká 
účinnost (účinnost 80–90%)

• Široký rozsah vstupního napětí

• Robustní konstrukce pro venkovní použití 

• Teplotní rozsah od -40 °C do + 90 °C

• Odolnost proti zkratu

• Různá schválení (např. lékařská technika, 
železnice&doprava, průmysl atd.)

• Kompetitivní ceny

• 3letá záruka

• Nejširší výběr produktů Traco ze skladu RS
K videu

NOVÝ Traco Power 
Nákladově efektivní DC/DC převodník

K videu

Zahájení prodeje NOVÉHO produktu: 
Převodník Traco Power TEL 10WI DC-DC

Profesionální řešení napájení pro aplikace IIoT

REGULÁTOR
NAPĚTÍ BATERIE 

TEN 40WIE

REGULÁTOR 
NABÍJENÍ

TEQ 300WIR

ŘÍDICÍ JEDNOTKA 
NABÍJENÍ

TBA 1E

DC-UPS
(NEPŘERUŠITELNÉ 

JEDNOSMĚRNÉ
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ)

TSPC 240UPS

DISPLEJ A UŽIVA-
TELSKÉ ROZHRANÍ

TSR 1

DATOVÉ ROZHRANÍ

TDN 5WI

https://cz.rs-online.com/
https://cz.rs-online.com/web/b/tracopower/?sra=p?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://cz.rs-online.com/web/c/napajeci-zdroje-a-transformatory/dc-dc-prevodniky/neizolovane-dc-dc-menice/?applied-dimensions=4294965548,4290952638,4290952635,4290952639,4290952626,4290952623,4290952630,4290952628,4290952627&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://cz.rs-online.com/web/c/napajeci-zdroje-a-transformatory/napajeci-zdroje-psu/napajeci-zdroje-pro-montaz-na-listu-din/?applied-dimensions=4294965548,4291254752&cm_mmc=cz-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://cz.rs-online.com/web/c/napajeci-zdroje-a-transformatory/dc-dc-prevodniky/izolovane-dc-dc-menice/?applied-dimensions=4294965548,4291211659,4291211658,4291211656&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://cz.rs-online.com/web/c/napajeci-zdroje-a-transformatory/napajeci-zdroje-psu/vestavene-spinane-napajeci-zdroje-smps/?searchTerm=txh060&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://cz.rs-online.com/web/c/napajeci-zdroje-a-transformatory/dc-dc-prevodniky/izolovane-dc-dc-menice/?applied-dimensions=4294965548,4291180316&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://cz.rs-online.com/web/c/napajeci-zdroje-a-transformatory/dc-dc-prevodniky/izolovane-dc-dc-menice/?applied-dimensions=4294965548,4291402541&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://cz.rs-online.com/web/c/napajeci-zdroje-a-transformatory/dc-dc-prevodniky/spinaci-regulatory/?searchTerm=Traco%20TSR%201*&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://cz.rs-online.com/web/c/napajeci-zdroje-a-transformatory/dc-dc-prevodniky/izolovane-dc-dc-menice/?applied-dimensions=4294965548,4292880334,4291703372&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary&rpp=100
https://cz.rs-online.com/web/c/napajeci-zdroje-a-transformatory/dc-dc-prevodniky/izolovane-dc-dc-menice/?applied-dimensions=4294965548,4291090497&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://cz.rs-online.com/web/c/napajeci-zdroje-a-transformatory/dc-dc-prevodniky/izolovane-dc-dc-menice/?applied-dimensions=4294965548,4291211658&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://cz.rs-online.com/web/c/?searchTerm=TSP-BCM&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://cz.rs-online.com/web/c/napajeci-zdroje-a-transformatory/dc-dc-prevodniky/izolovane-dc-dc-menice/?applied-dimensions=4294965548,4291775994&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://www.youtube.com/watch?v=D9_Z1tI-aZk
https://www.youtube.com/watch?v=OvH1op0eNp8


38 cz.rs-online.com

DOPLŇKOVÉ VÝROBKY  

RPMB - převodník DC/DC a vyhodnocovací 
jednotka
• Kompaktní moduly převodníku DC/DC
• Vstupní napětí max. 36 voltů
• Dostupné ve verzích 2A a 3A
• Účinnost až 94 %
• Jsou dostupné příslušné vyhodnocovací desky 

s filtrem EMI třídy B pro moduly 2A a 3A

RPX - vyhodnocovací deska
• Modul převodník bucků vyhodnocovací desky RPX-2.5
• Volitelné, konstantní výstupní napětí 
• Obsahuje filtrační komponenty EMC třídy B

R1SX - převodník DC/DC
• Kompaktní 1W design v technologii SMD
• Pin kompatibilní s řadou R1S
• Velmi široký teplotní rozsah

RAC03 - převodník AC/DC
• Velmi malý modul převodníku AC/DC 3W
• Optimalizovaný pohotovostní režim
• Velmi nízká spotřeba energie bez zatížení

RAC04 - převodník AC/DC
• Kompaktní modul převodníku AC/DC 4W
• Optimalizovaný pohotovostní režim
• Spotřeba energie bez zátěže <150 mW
• Shoda s EMC bez externích komponentů

RAC10 - převodník AC/DC
• Kompaktní modul převodníku AC/DC 10W
• Velký vstupní rozsah 85-305VAC
• Vysoká účinnost v celém rozsahu zatížení
• Nevyžaduje žádné externí komponenty
• 140% zatížitelnost

https://cz.rs-online.com/web/c/raspberry-pi-arduino-a-vyvojove-nastroje/vyvojove-nastroje-a-jednodeskove-pocitace/napajeci-vyvojove-nastroje-pro-motory-a-robotiku/?searchTerm=recom&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://cz.rs-online.com/web/p/prislusenstvi-pro-napajeci-zdroje/1931550/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://cz.rs-online.com/web/c/napajeci-zdroje-a-transformatory/dc-dc-prevodniky/izolovane-dc-dc-menice/?searchTerm=recom%20R1SX&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://cz.rs-online.com/web/c/napajeci-zdroje-a-transformatory/napajeci-zdroje-psu/vestavene-spinane-napajeci-zdroje-smps/?searchTerm=RAC04&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://cz.rs-online.com/web/c/napajeci-zdroje-a-transformatory/napajeci-zdroje-psu/vestavene-spinane-napajeci-zdroje-smps/?searchTerm=RAC10&applied-dimensions=4294083641&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://cz.rs-online.com/web/c/napajeci-zdroje-a-transformatory/napajeci-zdroje-psu/vestavene-spinane-napajeci-zdroje-smps/?searchTerm=RAC03-K&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
https://cz.rs-online.com/
https://de.rs-online.com/web/b/recom/?cm_mmc=DE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-Complementary
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Indukční bezdotykové 
snímače

Optické bezdotykové 
snímače

Snímače z 
optických vláken

Kapacitní 
bezdotykové snímače

Magnetické snímače Rotační kodéry Tlakové snímače

Platinové odporové 
snímače

Termočlánky Tenzometry Kabely a konektory 
snímačů

Příslušenství pro 
teplocitlivé štítky

Tester snímačů

SENZORIKA  

https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/snimace-a-prevodniky/indukcni-bezdotykove-snimace/?searchTerm=RS%20PRO&r=f&applied-dimensions=4291335396&cm_mmc=DE-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-RSPRO_Sensing
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/snimace-a-prevodniky/fotoelektricke-snimace/?searchTerm=RS%20PRO&r=f&applied-dimensions=4291335396&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-RSPRO_Sensing
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/snimace-a-prevodniky/snimace-pro-vlaknovou-optiku/?searchTerm=RS%20PRO&r=f&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-RSPRO_Sensing
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/snimace-a-prevodniky/kapacitni-bezdotykove-snimace/?searchTerm=RS%20PRO&r=f&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-RSPRO_Sensing
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/snimace-a-prevodniky/magneticke-snimace/?searchTerm=RS%20PRO&r=f&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-RSPRO_Sensing
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/snimace-a-prevodniky/rotacni-kodery/?searchTerm=RS%20PRO&r=f&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-RSPRO_Sensing
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/snimace-a-prevodniky/tlakove-snimace/?searchTerm=RS%20PRO&r=f&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-RSPRO_Sensing
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/snimace-a-prevodniky/platinove-odporove-snimace-teploty/?searchTerm=RS%20PRO&r=f&applied-dimensions=4291335396&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-RSPRO_Sensing
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/snimace-a-prevodniky/termoelektricke-clanky/?searchTerm=RS%20PRO&r=f&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-RSPRO_Sensing
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/snimace-a-prevodniky/tenzometry/?searchTerm=RS%20PRO&r=f&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-RSPRO_Sensing
https://cz.rs-online.com/web/c/kabely-a-vodice/elektricke-napajeci-a-prumyslove-kabely/sestavy-kabelu-pro-prumyslovou-automatizaci/?searchTerm=RS%20PRO&r=f&applied-dimensions=4291335396&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-RSPRO_Sensing
https://cz.rs-online.com/web/c/automatizace-a-ridici-zarizeni/snimace-a-prevodniky/prislusenstvi-pro-teplocitlive-stitky/?searchTerm=RS%20PRO&r=f&applied-dimensions=4291335396&cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-RSPRO_Sensing
https://cz.rs-online.com/web/p/testery-snimacu/8399875/?cm_mmc=CZ-PMKTG-_-PDF-_-MCC_169_1120_CE-_-RSPRO_Sensing
https://cz.rs-online.com/


ODSTAVEC  

Vaše výhody s RS:

Dodání následující den

Nabídka více než 550 000 produktů pro 
všechny technické požadavky

Spolupráce s 2 500 výrobci Sídlíme ve 32 zemích. Další informace 
naleznete na cz.rs-online.com

Dostupnost kalibrovaných produktů

cz.rs-online.com

Doručení zdarma u objednávek  
nad 2,000 Kč (bez DPH)

RS COMPONENTS
VŽDY NA VAŠÍ STRANĚ

Telefon: +420 234 749 737
E-mail: info@rscomponents.cz
2020

https://cz.rs-online.com/

