remote PLC
2017

Volba správného typu
em4 remote

Požadavky aplikací

Možnosti

Nejvyšší model nano-PLC, které s
využitím nástrojů pro vzdálenou správu
– em4 web a em4 app – umožní vstoupit
aplikacím do světa „Internetu věcí“.

Vzdálené ovládání ﬂotily
strojů/zařízení z jednoho
místa

Ovládání zařízení, třídění zařízení dle vlastních
kritérií, jejich vyhledávání pomocí ﬁltrů, vzdálený
upgrade programů/ﬁrmwarů jednotlivých em4 či
celé skupiny

Zabezpečená platforma a
připojení

Ovládání zařízení a správa dat za využití
zabezpečených protokolů a infrastruktury

Automatická
synchronizace času a
lokalizace na mapě

Celá ﬂotila em4 má vždy aktuální čas a je možné
dohledat jednotlivé PLC na mapě
v em4 web/app nástrojích

Pokročilé řízení eventů
(událostí z procesů)

Příjem a správa oznámení ze vzdálené aplikace
v případě eventu prostřednictvím em4 web/app
nástrojů

Pokročilá správa datových
logů

Graﬁcké zobrazení historie dat z průběhu
procesů, možnost downloadu v *.csv

Přizpůsobitelné webové
rozhraní – servis pro
koncové uživatele

Vytvoření speciﬁckého webového prostředí na
míru dle nároků aplikace či zákazníků

em4 alert

Požadavky aplikací

Možnosti

nano-PLC, které umí posílat alerty přes
SMS nebo e-mail

Správa Eventů/Alertů

Příjem informací ze vzdálené aplikace pomocí
SMS nebo e-mailů

Datové logy

Základní datové reporty přes SMS nebo e-mail, či
ve formátu *.csv přes e-mail nebo FTP

Základní ovládání
vzdálených aplikací

Jednoduché SMS příkazy pro ovládání zařízení

• Možnost vzdáleného řízení celé ﬂotily PLC z jednoho místa včetně její
lokalizace na mapách
• Přístup na em4 web se zabezpečením srovnatelným
s e-bankovnictvím
• Snadné programování pomocí jednoho intuitivního softwaru - em4 soft
• Vložena SIM (u 2G & 3G verze)
• Předplatné na 1 rok (em4 web, em4 app)

Možnosti komunikace

•
•
•
•

em4 nástroje

Určeno pouze pro GSM síť (nutno dodat SIM dle vlastního výběru)
Unikátní kombinace PLC a GSM modulu
Zabezpečený přístup pouze pro uživatele deﬁnované v programu PLC
Snadné programování pomocí jednoho intuitivního softwaru - em4 soft

Možnosti komunikace

Vzájemná komunikace více
Výměna dat přes SMS mezi jednotlivými PLC
aplikací

em4 nástroje

em4 local

Požadavky aplikací

Možnosti

nano-PLC pro samostatné použití nebo
pro připojení do lokální sítě

Samostatně použité PLC

Vysokorychlostní vstupy do 60 kHz (inkrementální
snímače)

• Nejkompaktnější a nejvýkonnější PLC ve své kategorii
• Zahrnuje i přesné analogové vstupy 4-20 mA
• Atraktivní design

Možnosti komunikace

Až 12 analogových vstupů na základním modulu
em4 (napěťové i proudové)
Připojení do lokální sítě

em4 nástroje
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Nástroje pro

Získejte plný přístup ke svým vzdáleným zařízením

Informace neustále na dosah

em4 web je silný nástroj umožňující vzdálenou kontrolu zařízení
prostřednictvím internetové aplikace. Aplikace v přehledných sekcích nabízí
informace o uživatelích, zařízeních, datech i vzhledu aplikace samotné.

em4 app je aplikace, díky které je monitorování a řízení em4 PLC možné
odkudkoli s chytrými telefony. Aplikace je součástí em4 remote PLC.

Správa uživatelů

Výběr požadovaného em4

Správa vlastních účtů i účtů zákazníků s různým stupněm oprávnění
přístupu.

• Login prostřednictvím údajů pro em4 web pro jednoduchý přístup ke
všem dostupným zařízením
• Orientace podle jména aplikace či rychle scanem QR kódu, který je
fyzicky na em4 PLC

Správa zařízení
Management
zařízení

Alarm

PřIdání, odebrání,
editace, klasiﬁkace
zařízení a update
softwaru a ﬁrmwaru
em4

Oznámení
vzdálených zařízení
o interních alarmech

Status

My em4 info

Kontrola připojení
Stručné a přehledné
em4, monitoring toku informace o aplikaci,
dat na denní bázi
verzi, statusu, atd.

Správa aplikace
Koncovému zákazníkovi mohou být zpřístupněna pouze relevatní data a to
např. přehlednou graﬁkou ve formě přístrojové desky.

Správa dat
Zobrazení dat, která byla deﬁnována při tvorbě programu v em4 softu.

Data log

Monitoring
a řízení



OEM Automatic, spol. s r. o.
Pražská 239, 250 66 Zdiby

Tel. +420 241 484 940

E-mai: info@oem-automatic.cz

Web: www.oem-automatic.cz

Nástroje pro

Programování, jež vychází ze zkušeností s Milleniem 3,
je i nadále rychlé, jednoduché a intuitivní bez potřeby
zvláštních znalostí. K dispozici je rozsáhlá knihovna
standardních a speciálních funkcí jazyku FBD (funkční
bloky) či SFC (sekvenční programování).
Nově je zde 6 nových funkcí vzdáleného přístupu
(viz. tabulka).

Ikona

Díky rozšířené paměti em4 lze vytvářet rozsáhlé projekty
o velikosti až 1000 funkčních bloků!
em4 soft je kompatibilní s OS XP, Windows 7 a 8 a
pro programování lze použít porty USB 2 a 3, případně
Ethernet.

Funkce

Popis

Event

em4 může zaslat informaci (alert) o požadovaném
provozním stavu (porucha, motohodiny, teplota…) vybrané
skupině uživatelů

Data log

datový záznam jsou periodicky zasílané analogové
hodnoty ve formě SMS nebo přes e-mail a FTP (možnost
*.csv soborů)

XBin/Xwin

změna předvoleb (analogových hodnot) a bitové řízení
(např. Start/Stop) vzdálených zařízení

XBout/XWout

pro čtení aktuálních provozních stavů analogových i
bitových u vzdálených zařízení

Chytré analogové vstupy
Analogové I/O bloky umožňují jednoduché cejchování
a ﬁltrování vstupního signálu
Jednoduchá integrace
Editace, Simulace a Debug režim pro snadné
odladění programu

Funkce Data log
Až 3 funkční bloky v jednom programu, každý se
zápisem historie 8 provozních hodnot v různých
časových periodách

Funkce Event
Až 24 funkčních bloků v jednom programu pro
zasílání alertů se 2 provozními hodnotami

Simulace a debug mód
•
•
•

Optimalizovaný simulační mód
Aktivní signály jsou jasně indikovány
barvou
Okno operátorského panelu je stále
v popředí
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Technické parametry
em4 nano-PLC
em4 základní modul – všeobecná data

em4 základní modul – vstupy

24 Vss (-15%/+20%) 4 W - 6,5 W

Provozní teplota

-20 °C až 60 °C

HMI

4 řádky x 18 znaků (černá & bílá)
6 kláves

Programování

FBD (včetně SFC)
až 1000 FBD na aplikaci

RTC

Zálohováno vyměnitelnou baterií (10 let)

Komunikace

Mobilní síť nebo Ethernet

Doplňkový interface

Modbus RS485 slave

Krytí

IP20 - I/O terminály
IP40 - přední panel (černá/bílá varianta)
IP50 - přední panel (robust varianta)

Certiﬁkace

CE, cULus listed

em4 základní modul – výstupy

4

24 Vss digitální vstupy
rychlé digitální pro enkodér (20 kHz nebo 40 kHz),
vysokorychlostní počítadlo (až 60 kHz), tachometr,
chrono

I5-IC

8

24 Vss digitální vstupy
12 bit analogové vstupy (0 - Vcc, +/-2%) pro NTC,
LDR
11 bit analogové vstupy (0 - 10 V, +/-1,2%)

ID-IG

4

24 Vss digitální vstupy
12 bit analogové vstupy (0 - 10 V, +/-0,8%)
11 bit analogové vstupy (0(4) - 20 mA, +/-1,2%)

I1-I4

Napájecí napětí

O1-O2

2

statické 24 Vss 0,5 A digitální výstupy
10 bit PWM 24 Vss analogové výstupy
(0 - 10 V nebo 4 - 20 mA s externím převodníkem)

O3-O4

2

relé 250 Vst/6 A digitální výstupy

O5-OA

6

relé 250 Vst/8 A digitální výstupy
včetně 1 s NO+NC kontaktem

Přesnost analogových vstupů při 25 °C.

em4 rozšíření
e10A analogové rozšíření 0 - 10 V

e10R digitální rozšíření

I1-I6

6

24 Vss digitální vstupy
12 bit analogové vstupy (0 - 10 V, +/-0,8%)
11 bit analogové vstupy (0(4) - 20 mA, +/-1,2%)

O1-O2

2

statické 24 Vss 0,5 A digitální výstupy
10 bit PWM 24 Vss analogové výstupy
(0 - 10 V nebo 4 - 20 mA s externím převodníkem)

O3-O4

2

10 bit 0 - 10 V analogové výstupy (+/-1%)

I1-I6

6

24 Vss digitální vstupy
12 bit analogové vstupy (0 - Vcc, +/-2%) pro
NTC, LDR
11 bit analogové vstupy (0 - 10V, +/-1,2%)

O1-O2

2

relé 250 Vst/6 A digitální výstupy

O1-O2

2

relé 250 Vst/8 A digitální výstupy

Přesnost analogových vstupů a výstupů při 25 °C.
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Objednací informace
Popis

Typy komunikace

Základní moduly

Provedení
Černé

Bílé

Detaily
Robust

Obecná charakteristika

em4 remote 2G

88 981 153 88 981 154 88 981 152

em4 remote 3G

88 981 163 88 981 164 88 981 162 - Napájení: 24 Vss
- Vstupy: 16 digitálních (včetně 4 vysokorychlostních, 8 analogových 0 - 10 V/0-Vcc a 4
analogové 0 - 10 V/4 - 20 mA)
88 981 113 88 981 114
- Výstupy: 10 digitálních (včetně 2 statických 0,5 A
PWM, 2 reléových 6 A and 6 reléových 8 A)
88 981 103 88 981 104

em4 remote Ethernet
em4 alert 2G
em4 alert 3G
em4 local
em4 local Ethernet

Starter kity

Starter kit obsahuje:

em4 remote 2G

88 981 156 88 981 157

em4 remote 3G

88 981 166 88 981 167

em4 remote Ethernet
88 981 116 88 981 117

em4 alert 2G
em4 alert 3G
em4 local

88 981 106 88 981 107

em4 local Ethernet

88 981 155
88 981 165
88 981 105
-

Rozšíření

em4 remote nano-PLC
standard 3 m anténa
USB interface
USB program. kabel
em4 remote nano-PLC
Ethernetový kabel
em4 alert nano-PLC
standard 3 m anténa
USB interface
USB program. kabel
em4 local nano-PLC
USB interface + USB prog. kabel
em4 local nano-PLC
Ethernetový kabel

em4 soft
(USB key)

Obecná charakteristika:

e10R digitální rozšíření

- 6 digitálních vstupů (konﬁg. i jako analog
88 982 113 88 982 114 88 982 112
0 - 10 V nebo 0 - Vcc)
- 4 digitální výstupy (2 relé re 6 A a 2 relé 8 A)

e10A analogové rozšíření

- 6 digitálních vstupů (konﬁg. i jako analog
0 - 10 V nebo 4 - 20 mA)
88 982 213 88 982 214 88 982 212
- 4 výstupy (2 statické 0,5 A PWM a 2 analogové
0 - 10 V)

Doplňky
88 980 110

em4 USB interface
em4 interface RS485 Modbus slave

88 980 111
88 980 120

em4 interface RS485 Modbus slave

88 980 121

Anténa 3 m standard

88 980 160

Anténa 3 m int/ext plochá

88 980 161

Anténa 10 m ext

88 980 162

USB kabel 3 m typ B

88 980 170

em4 soft (USB key)

88 980 140

USB interface
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RS485 Modbus interface

88 890 160

88 980 161

88 980 162
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em4 USB interface

