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řídicí technika a systémy

systém Windows XP embedded. Uživatel si 
může vybrat mezi následujícími vestavnými 
systémy: Microbox PC 427B (obr. 2), Panel 
PC 477B nebo Simatic S7-mEC. V prvním 
případě jde o PC minimálních rozměrů urče-
né pro montáž na lištu DIN, v případě dru-
hém je součástí PC i obrazovka (12",15"i va-

Obr. 3. Centrála EC 31-RTX je jádrem systému 
Simatic S7-mEC  

rianty s dotykovou obrazovkou). Zákazník 
může objednat předem připravenou soupra-
vu obsahující vestavné PC i software (WinAC 
RTX, WinCC flexible RT, Softnet S7-Lean) 
ve zvolené konfiguraci. Takové sady jsou ce-
nově výrazně zvýhodněny, navíc má zákaz-
ník software předinstalován, a ušetří tak čas 
při uvádění PC do provozu. 

Simatic S7-mEC (modular Embedded 
Con troller) je zcela nová hardwarová platfor-
ma. Tento modulární vestavný systém v de-
signu S7-300 je možné rozšiřovat o vstupní 
a výstupní karty známé ze systému Simatic 
S7-300 a o některé další karty s rozhraním 
USB, DVI-I apod. Jádrem systému S7-mEC 
je centrála EC 31-RTX (obr. 3), která je osa-
zena vestavným PC (Core Duo 1,2 GHz, 
1 GB RAM, 2 GB Flash Disk), třemi ether-
netovými porty a dvěma porty USB.

Průmyslové PC si každý uživatel může 
nakonfigurovat podle svých specifických po-
žadavků v on-line konfigurátoru na adrese 
www.siemens.cz/pc.

Závěr

V článku jsou představeny řídicí systé-
my společnosti Siemens založené na použití 
PC, důvody jejich použití a možnosti softwa-
ru Simatic WinAC RTX 2008 i nová nabíd-
ka průmyslových PC s obchodním názvem 
Simatic. Výhodou popisovaných systémů na 
bázi PC je kromě výkonnosti, spolehlivosti 
a otevřenosti i jejich začlenění do koncepce 
Plně integrované automatizace (Totally Inte-
grated Automaiton – TIA). Díky tomu mo-
hou bez problémů spolupracovat s ostatními 
prvky značky Siemens. Uživateli především 
usnadňují práci, neboť i Simatic WinAC se 
spravuje prostřednictvím rozšířeného a zná-
mého vývojového prostředí Step7 a pracuje 
se s ním stejně jako se standardními PLC řady 
Simatic S7-300 a S7-400. Pracovníci společ-
nosti Siemens zájemcům na požádání rádi po-
skytnou více informací. 

Ing. Jakub Vojanec, 
Siemens, s. r. o.

Energeticky úsporná čerpadla v Evropě
Společnost Frost & Sullivan zveřejnila vý-

sledky průzkumu trhu energeticky úsporných 
čerpadel pro vytápění a klimatizaci v Evropě. 
Připomeňme, že úspor se dosahuje především 
elektronickou otáčkovou regulací výkonu, po-
užitím motorů s velkou účinností a pomocí 
speciálních regulačních funkcí.

Trh s touto technikou zaznamenal v uply-
nulých několika letech obecně silný růst. Pří-
činou byly státní pobídky a daňové úlevy pro 
energeticky úsporné projekty v oblasti účelo-
vých i obytných budov. 

K rostoucím trhům patří např. francouz-
ský, který těží ze štědrých vládních pobídek. 
V roce 2008 zde růst objemu trhu energeticky 
úsporných čerpadel dosáhl 14,3 %. Podobná 
situace je i ve Švýcarsku.

Naopak v Německu a ve Švédsku se 
v tomto oboru začal objem trhu zmenšo-

vat. Švédsko vykazovalo v několika uply-
nulých letech enormní růst, způsobený stát-
ními pobídkami i vysokými cenami energie. 
Státní ekologické fondy plánované na pět let 
ale byly za rok a půl vyčerpány a v součas-
né době z nich již nelze získávat další finanč-
ní prostředky; navíc je zde trh s energeticky 
úspornými čerpadly v podstatě nasycen – je-
jich podíl na celkovém množství provozova-
ných čerpadel je ze sledovaných evropských 
zemí největší.

V Německu se růst trhu zastavil v roce 
2007 v důsledku úpravy daňových předpisů. 
Investoři se snažili nakupovat ještě před tou-
to změnou, proto po ní nastal pokles; v sou-
časné době se ale trend vývoje objemu trhu 
začíná opět obracet k lepšímu.

Velký procentní růst lze očekávat v Ni-
zozemí, Irsku, Velké Británii a v zemích tzv. 

nové Evropy. Je ale nutné pamatovat na to, 
že v mnoha těchto zemích velký růst v pro-
centech neznamená velký růst v absolutních 
číslech, protože využití energeticky úspor-
ných čerpadel je zde dosud v začátcích. Také 
v těchto zemích jsou hlavním faktorem růstu 
státní pobídky a opatření vedoucí ke snižova-
ní energetické náročnosti a omezování emisí 
skleníkových plynů. Rovněž růst ceny energie 
vede k většímu využívání energeticky úspor-
né techniky, přestože takovýto postup vyža-
duje větší počáteční investice.

Zájemci o energeticky úsporná řešení 
z České republiky se mohou obrátit na 
Středisko pro efektivní využívání energie,  
o. p. s. Aktuální informace získají také 
prostřednictvím webové stránky projektu  
Energy+ Pumps (www.energypluspumps.eu).
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efektivní výrobu a logistiku 

Společnost ICZ ve spolupráci s firma-
mi HP Česká republika, POINT.X, Auto-
Cont IPC, SSI-Schäfer a MPDV Mikro-
lab pořádá odbornou konferenci Řešení 
pro efektivní výrobu a logistiku. Konferen-
ce, která je určena pro odborníky z oblasti 
výroby, vnitropodnikové logistiky a infor-
matiky, se uskuteční 4. června 2009 v ho-
telu Sport-V-Hotel v Hrotovicích (region 
Třebíčsko).

Konference má za cíl seznámit účastníky 
s možnostmi řešení problému nedostatečné 
efektivnosti a pružnosti výrobních podniků, 
a to prostřednictvím moderních informač-
ních, identifikačních, komunikačních a lo-
gistických metod a nástrojů. Na konferenci 
budou představeny: 
– technika pro automatickou identifikaci (čá-

rové kódy, RFID) a mobilní komunikační 
zařízení použitelná pro sledování a řízení 
materiálových toků, skladování a distribuci,

– technické prostředky potřebné pro realiza-
ci a provoz informačních systémů katego-
rie MES a WMS,

– možnosti automatizovaných manipulač-
ních a skladovacích systémů, včetně jejich 
provozně-ekonomického zhodnocení,

– příklady systémů pro sledování a řízení vý-
roby, získávání informací o genealogii vý-
robku a řízení skladových provozů, včetně 
zkušeností z jejich realizací v podmínkách 
různých typů výrobních podniků.
V rámci konference bude rovněž předsta-

ven a na český trh oficiálně uveden produkt 
Hydra z kategorie výrobních systémů MES.

Zájemci o účast na konferenci se mohou 
registrovat na webové adrese http://www.i.cz. 
Pro zaregistrované je účast bezplatná.  (ed)


