
Adaptér ACCON-NetLink-PRO com-
pact je inovovaná verzia osvedčeného 
typu ACCON-NetLink-PRO. Rovnako 
ako pri adaptéri ACCON-NetLink-
USB compact aj u tohto typu sa po-
darilo umiestniť kompletnú elektroni-
ku do kompaktného krytu konektora 
PROFIBUS a tak získať priestorovo 
a hmotnostne optimálne riešenie. 
Adaptéry je možné pripojiť na PLC 
cez rozhranie MPI, PROFIBUS a PPI, 
pričom oba typy dokážu rozpoznať ak-
tuálne nastavenia zbernice. Možnosti 
použitia sú rôznorodé a siahajú od 
programovania PLC, cez vizualizáciu 
so softvérom WinCC flexible, až po 
parametrizáciu staníc DP-slave cez 
protokol DP-V1 (Master Class 2). 
Adaptéry podporujú všetky bežné 
inžinierske nástroje Simatic (Simatic 
Engineering Tools). 
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Komunikačné adaptéry 
ACCON-NetLink podporujú 
Siemens TIA Portal 
a ponúkajú 64-bitový ovládač 
pre systémy S7

Spoločnosť Deltalogic Automatisierungstechnik 
GmbH rozšírila svoje úspešné adaptéry ACCON-
NetLink o nové funkcie, ktoré umožňujú pokryť 
rastúci dopyt zákazníkov po podpore systémov 
S7-300 a S7-400 vo vývojovom prostredí Total-
ly Integrated Automation Portal (TIA Portal) od 
spoločnosti Siemens. Ovládač ACCON-S7-NET 
pre adaptéry ACCON-NetLink-PRO compact 
a ACCON-NetLink-USB compact podporuje 
TIA Portal v 32-bitovom variante. Okrem toho 
dáva spoločnosť Deltalogic k dispozícii ovládač 
ACCON-S7-NET pre 64-bitovú verziu progra-
movacieho softvéru STEP7 V5.5. Tak môžu 
používatelia týchto programovacích prostredí aj 
v budúcnosti profitovať z predností výkonných 
komunikačných a programovacích adaptérov.
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S7-300®, S7-400®, STEP7®, STEP5®, SIMATIC®, WinCC® a 
HMI® sú registrované ochranné známky spoločnosti Siemens AG. 
ACCON® a DELTALOGIC® sú registrované ochranné známky spo-
ločnosti DELTALOGIC Automatisierungstechnik GmbH.



priemyselná automatizácia
                                      pre ľudí...

RiadiaCe systémy
• výkonné riadiace systémy programovateľné v STEP7
• decentrálne systémy pre všetky známe priemyselné zbernice

PRiemyselná komunikáCia
• komunikačné adaptéry pre S5 a S7
• zber údajov z PLC lokálne a cez internet 
• zápis údajov z PLC do databáz
• komunikácia s PLC a obsluhou pre MES a ERP systémy
• komunikačné brány medzi rôznymi zbernicami

Vzdialená sPRáVa PlC 
• internetové pripojenie k PLC systémom bez verejnej IP adresy

VizualizáCia
• dotykové panely a SCADA systémy

PRoFiBus a PRoFinet
• komponenty pre PROFIBUS a PROFINET

diagnostika
• diagnostika sietí PROFIBUS a PROFINET
• analýza SW v systémoch S5 a S7 počas prevádzky

Školenia
• školenia pre všetky produkty

Od priemyselných zberníc,
cez PLC až po SCADA systémy

www.controlsystem.sk


