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komponenty

Rozšíření sortimentu měřicích karet 
o cenově úspornou řadu ELM314x

Měřicí karty ELM314x (obr. 8) doplňu-
jí řadu špičkových měřicích karet ELM3x0x, 
používaných pro přesné a rychlé měření. Karty 
ELM314x jsou určeny k měření analogových 
hodnot napětí a proudu se vzorkováním jeden 
tisíc hodnot za sekundu na kanál, s přesností 
0,01 % z měřicího rozsahu při 23 °C. Karty jsou 
ve dvou-, čtyř-, šesti- a osmikanálovém prove-
dení pro tyto rozsahy napětí: ±1,25 až ±10 V, 
0 až 10 V, a pro tyto rozsahy proudu: ±20 mA 
nebo 0/4 až 20 mA. Nastavit měřenou hodnotu 
a rozsah samostatně pro každý kanál je možné 
prostřednictvím softwaru TwinCAT 3.

V rámci TwinCAT 3 jsou využívány funk-
ce distribuovaného času s časovou značkou, 
filtrování hodnot, výpočet RMS a další.

Moduly sítě EtherCAT pro propojení na 
vzdálenost až 300 m

Moduly EL1101-0010 a EK1121-0010 
umožňují propojit dvě zařízení v síti Ether-
CAT až na vzdálenost 300 m, a to při použití 
ethernetového kabelu kategorie 5.

Rozšíření nabídky modulů TwinSAFE

Nabídka bezpečnostních modulů (safety) 
je rozšířena o karty EL1918 s osmi DI a na-

pájecí kartu EL2911 24 V DC/10 A pro napá-
jení „safety skupiny“ s 4 DI a 1 DO (obr. 9).

Multifunkční modul EP4378-1022 pro 
EtherCAT

Modul EP4378-1022 s krytím IP67 dovo-
luje připojit šestnáct kanálů v těchto kombi-
nacích: 4 AI/4 AO, volitelně pro měření prou-
du 0/4 až 20 mA nebo napětí ±10 V či 0 až 
10 V, a 8 DI/DO 24 V DC.

Obr. 9. TwinSAFE – modulární a škálovatelný systém pro distribuované 
bezpečnostní úlohy

Moduly pro řízení 
krokových motorů 
s vektorovým 
řízením

K dispozici jsou 
moduly EtherCAT 
EL7047-9014 v pro-
vedení do rozváděče, 
EP7047-9034 v samo-
statné krabici s kry-
tím IP67 a EJ7041- 
-0052 pro desky ploš-
ných spojů. Modu-
ly mají PWM výstup 
pro hodnoty 24 až 
50 V DC/5 A, umož-
ňují připojení inkre-
mentálního snímače, 

mají dva vstupy pro referenční snímače po-
lohy a bezpečností funkci STO (PL d, Cat. 3).

Závěrem

Další podrobné informace ke všem pro-
duktům jsou uvedeny na webových stránkách 
www.beckhoff.cz.

(Beckhoff Česká republika, s. r. o.)
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y   Solek Group uvádí na 
trh ostrovní solární systém 
dodávky elektřiny

Společnost Solek Group od svého založe-
ní v roce 2010 realizovala více než desítku 
projektů v oblasti fotovoltaických elektráren 
(Česko, Slovensko, Rumunsko a Chile) o cel-
kovém instalovaném výkonu přes 30 MW. 
V současnosti se soustředí na chilský trh, kde 
má v plánu výstavbu dalších elektráren o vý-
konu až 250 MW.

Pro chilský trh dokončila testování vlast-
ního systému soběstačné výroby a dodávky 
elektrické energie. Základem je fotovoltaic-
ká elektrárna o špičkovém výkonu od 16 kW 
do 9 MW a hlavní součástí jsou akumulační 
baterie. V případě nefunkčnosti fotovoltaic-
ké elektrárny, např. z důvodu zasněžení, může 
systém využít dieselagregát. Testování, kte-
ré probíhalo od roku 2010 do loňska, proká-
zalo, že systém je zcela soběstačný a bez po-
třeby externí sítě zásobuje elektřinou odběra-
tele v rozsahu od jednoho domu až po velký 
průmyslový areál nebo obec o počtu až 15 ti-
síc domácností.

Zatímco testovací zařízení bylo úspěšně 
spuštěno v Česku, obchodní nabídky předklá-
dá Solek zatím jen na svém primárním trhu 
v Chile. První komerční projekty pro tento 
bezemisní zdroj předpokládá Solek uzavřít 

v letošním roce. Zajímavostí je předložení 
nabídky soběstačného systému na Velikonoč-
ních ostrovech, které chtějí snížit svou závis-
lost na dovozu fosilních paliv. Cílem je po-
stupně odstavit dieselové agregáty, které po 
instalaci fotovoltaických panelů budou fungo-
vat jen jako záložní zdroj, a postupně, s roz-
vojem a zlevněním techniky pro akumulaci 
(baterií nebo jiných systémů ukládání), budou 
zdroje na naftu úplně nahrazeny.

Ekonomický model ukazuje na případu 
solární elektrárny o instalovaném špičko-
vém výkonu 2,4 MW s bateriemi o kapacitě 
2 MW·h, že návratnost v podmínkách Chile 
je zhruba čtyři roky. V tomto případě systém 
nahrazuje dieselagregát o výkonu 640 kW.

„Chile, kde úspěšně investujeme už pátý 
rok, je díky svým hospodářsko-politickým 
i přírodním podmínkám vhodnou destina-
cí pro realizaci inovativních projektů s ob-
novitelnými zdroji energie. Doufáme však, 
že s dalším vývojem techniky a rozumně na-
stavenou regulací budeme schopni podob-
ně efektivní řešení realizovat i v Česku,“ 
řekl Zdeněk Sobotka, generální ředitel So-
lek Group. (ed)

  Udržitelné podnikání 
společnosti Endress+Hauser

Společnost Endress+Hauser získala za 
úroveň udržitelnosti svého podnikání v au-

ditu společnosti EcoVadis certifikát Gold 
Recognition Level a zařadila se mezi 5 % 
nejúspěšnějších dodavatelů, které tato fir-
ma hodnotila. 

EcoVadis hodnotí vliv podnikání na ži-
votní prostředí, pracovní podmínky, podni-
kání podle zásad fair trade a udržitelné zá-
sobování. Společnost Endress+Hauser se od 
minulého hodnocení zlepšila zejména v do-
kumentaci procesů, díky níž jsou výsledky 
lépe ověřitelné. 

„Stále více zákazníků klade důraz na 
sociální zodpovědnost naší firmy. Pozitiv-
ní výsledek hodnocení proto může mít vel-
ký vliv na jejich rozhodování,“ řekl Dr. Luc 
Schultheiss, finanční ředitel společnosti 
Endress+Hauser Group. Společnost vytvo-
řila svou strategii udržitelného podnikání 
v roce 2015 a zahrnula do ní sociální, eko-
logické i ekonomické aspekty. Hodnocení 
firmy EcoVadis je významným indikáto-
rem toho, jak se firmě daří vytčených cílů 
dosahovat. 

V letošním roce měla na úspěch v hod-
nocení velký vliv opatření k ochraně ži-
votního prostředí a v oblasti kultury vede-
ní zaměstnanců. Pozitivně byla hodnocena 
např. mateřská škola pro děti zaměstnanců, 
rozšířené možnosti zdravotní péče nebo in-
stalace nabíjecích stanic pro elektrokola  
a elektromobily. 

(ed)


