
4312/2020

jednoduChé sledovanie teploty  
vďaKa inteligentnýM  
saMolepiaCiM rFid ŠtítKoM

Spoločnosť Brady ponúka nové RFID teplotné štítky, ktoré umož-
ňujú bezdrôtové odčítavanie a monitorovanie teploty, pre širokú 
škálu strojov, zariadení, vybavenia, stojanov, káblov a konštruk-
cií. Ohybné inteligentné štítky citlivé na teplotu možno aplikovať 
na takmer akýkoľvek povrch a podporiť tak informované a proak-
tívne rozhodovacie procesy.

jednoduché sledovanie teploty
Nové RFID teplotné štítky predstavujú nízkonákladové riešenie 
na monitoring teploty. Využitie nájdu pri sledovaní prostredia, 
materiálov a zariadení, pri monitorovaní chladiaceho reťazca, 
dátových centier či skleníkov a pri získavaní údajov pre údržbu 
a bezpečnosť. Tenké a ohybné RFID inteligentné štítky nevyžadujú 
napájanie ani údržbu. Aktivujú sa bezdrôtovo pri čítaní teploty 
pomocou ultravysokofrekvenčnej čítačky RFID štítkov. Odčítavanie 
teploty možno automatizovať a vykonáva sa pomocou snímačov 
kompatibilných s normou ISO 18000-63/64 a ETSI.

dá sa aplikovať takmer na každý povrch
Spoločnosť Brady ako špecialista na označovanie sprístupnila 
technológiu RFID na snímanie teploty v širokej škále svojich ma-
teriálov štítkov priemyselnej kvality. Tieto štítky sú testované, aby 
sa neodliepali a zostali čitateľné v horúcom, chladnom aj znečis-
tenom prostredí, v interiéri aj exteriéri, a aby odolávali chemiká-
liám, čistiacim prostriedkom, mazivám, olejom a palivám. Môžu 
obsahovať širokú škálu lepidiel, vďaka čomu budú pevne držať 
na hladkom, drsnom aj popráškovanom povrchu, ako aj na rov-
nom či zaoblenom povrchu.

Kompletné riešenie
Spoločnosť Brady môže dodať kompletné riešenie umožňujúce 
odčítavanie a monitorovanie teploty zo širokej škály povrchov. 
Riešenie zahŕňa prázdne alebo predtlačené RFID štítky, jednu ale-
bo viac profesionálnych tlačiarní štítkov, softvér na dizajnovanie 
štítkov Brady Workstation a čítačku RFID štítkov. K dispozícii je aj 
hardvérová a softvérová podpora pre každú súčasť riešenia.

Vyskúšajte si štítky priamo u vás, stačí si vyžiadať bezplatnú vzor-
ku na stránke spoločnosti Brady.

www.brady.sk

KliMatizačné  
jednotKy Blue e+  
teraz aj vo verzii 
outdoor

Klimatizačné jednotky na báze Blue e+ sa už roky bežne používa-
jú a sú veľmi obľúbené. Zákazníci sa tešia výraznej úspore ener-
gie viac ako 70 % (v závislosti od podmienok). Súčasne sú tieto 
jednotky presné v regulácii teploty, bez hysterézneho kolísania 
teploty a takisto preukázateľne veľmi spoľahlivé. Bežnú chladia-
cu jednotku však nemožno umiestniť do vonkajšieho prostredia, 
prevádzková teplota by totiž nemala klesnúť pod 5 °C. Súčasne je 
vhodné, aby celková konštrukcia bola dostatočne pevná a masív-
na, jednotka by mala odolávať aj extrémnym vonkajším podmien-
kam vrátane vandalizmu.

Teraz je k dispozícii nová verzia chladiacej jednotky na báze Blue 
e+ priamo určená na umiestnenie do vonkajšieho prostredia. Má 
všetky výhody technológie Blue e+ vrátane veľkej úspory energie, 
univerzálnosti napájacieho napätia aj presnosti regulácie. Možnosť 
pripojenia ku komunikačnej jednotke IoT robí chladiacu jednotku 
prístupnú na diaľkové sledovanie a ovládanie.

www.rittal.sk

secoMea  
– žiadne oBMedzenia v pohyBe
Predstavujeme vám riešenie umožňujúce dodávateľom robiť 
na svojich zariadeniach vzdialené programovanie, monitorovanie 
a logovanie dát. Používanie systé-
mu je jednoduché a netreba 
mať pokročilé znalosti IT.

Hlavným benefitom a výho-
dou v dnešnej dobe, ktorá 
eliminuje všetkých v pohybe 
a kontakte, je hlavne progra-
movanie na diaľku bez po-
treby výjazdu technika, čím 
je chránený fyzicky. Riešenie 
disponuje zabezpečeným 
a certifikovaným pripojením (INDUSTRY 4.0 CERTIFICATION). 
Vďaka bezpečnostnému overovaniu používateľov ochránime vaše 
know-how. Zariadenie je štandardne na sklade a pomoc pri imple-
mentácií je zdarma.

Zariadenie SiteManager je umiestnené v rámci siete, do ktorej 
sa chceme pripojiť. Secomea ponúka hardvérové aj softvérové 
riešenie, ktoré umožňuje nielen pristupovať na počítače, kde je 
aplikácia nainštalovaná, ale aj na zariadenia v sieti ako PLC, HMI 
panely, kamery a pod. LinkManager je klientská aplikácia pre 
používateľov, ktorí sa budú pripájať k vzdialeným zariadeniam. 
Je dostupná pre operačné systém Windows, ale tiež pre mobilné 
zariadenia. Poslednou treťou súčasťou riešenia je GateManager, čo 
je M2M server zaisťujúci celkovú správu systému, pričom môže 
byť umiestený v cloude alebo ho môžete prevádzkovať vo svojom 
dátovom centre. Tento kompaktný celok zaisťuje komunikáciu 
medzi koncovým zariadením a používateľom, ktorý môže byť kde-
koľvek na svete.

www.elvac.eu
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Zoznámte sa s novými štítkami  
v krátkom videu.


