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komponenty pro automatizaci

Obr. 3. Zkušebna modulů Simodrive, které zde pracují pod zátěží nepřetržitě několik dní

Opravy modulů Simodrive 611

Opravovány jsou mimo jiné také veške-
ré části napájecích, výkonových i řídicích 
modulů Simodrive 611, a to opět s dvanác-
timěsíční zárukou. Vedle poškozených sou-
částek jsou preventivně vyměňovány i ještě 
funkční součástky, které jsou podle zkuše-
ností pracovníků střediska poruchové a ča-
sem přestávají fungovat. Mnoho firem v sou-
časnosti nabízí opravy modulů Simodrive 
na počkání. Rychle, během tří až pěti dnů, 
opravit kartu řady Simodrive dokáže i fir-
ma Foxon, která však dává přednost stan-
dardní době trvání oprav dva až čtyři týd-
ny. Je obrovský rozdíl v tom, ověřovat mo-
dul půl hodiny nebo šest dní. Stane se, že 
modul během zátěžové zkoušky ohlásí po 
třech dnech chybu. Znovu se tedy zkontro-
luje, opraví a opakovaně podrobí dlouhodo-
bé zkoušce. Postup se popř. opakuje, dokud 
modul zkouškou úspěšně neprojde. Jakmi-
le se zákazník rozhodne pro opravu modu-
lu Simodrive 611, může si být jist, že zpět 
dostane opravenou a hlavně 100% ověřenou 
komponentu, která byla vyzkoušena v reži-
mu plného zatížení. Ke každému modulu 

typů LT i E/R řady Simodrive je přiložena 
zpráva s výsledky zkoušky.

Zkoušení opravených modulů  
Simodrive 611 po dobu několika dní

Maximální důraz je kladen na 100% vy-
zkoušení opravené karty (komponenty), 
a proto je každá výkonová karta dlouhodo-
bě ověřena v režimu plného zatížení. Proto-
že stabilita a kvalita karty se zřetelně proje-
ví teprve při jejím dlouhodobém zatížením, 

jsou karty řady Simodrive běžně ověřová-
ny bez přestávky po dobu pěti až sedmi dnů. 
Zkoušky probíhají v jednom z největších zku-
šební středisek modulů řady Simodrive v Ev-
ropě (obr. 3). Výkonovou elektroniku lze ve 
středisku dlouhodobě ověřovat až do zátě-
že 315 kW.

Další informace nejen o zkouškách mo-
dulů řady Simodrive lze nalézt na webových 
stránkách www.foxon.cz.

Ing. Jaromír Peterka,
Foxon s. r. o.
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y   Veletrh Vision bude mít 
společný stánek pro nové 
zahraniční vystavovatele

Veletrh Vision, jehož již 23. ročník 
se uskuteční 9. až 11. listopadu 2010 
v německém Stuttgartu, očekává návrat 
k úspěšnému rozvoji. Loňský rok byl sice 
poznamenán krizí, ale méně, než pořada-
telé a vystavovatelé očekávali. Počet ná-
vštěvníků poklesl o 9 % na 5 701. Ros-
te přitom podíl návštěvníků ze zahraničí; 
loni jich bylo 33 %. Pro úplnost, vystavo-
vatelů bylo loni 292, a protože všechny 
klíčové firmy letos svoji účast již potvrdi-
ly, pořadatelé očekávají, že jich rozhodně 
nebude méně.

Veletrh bude mít všechny tradiční sou-
části. Vystavovatelé se budou moci pre-
zentovat, kromě klasických stánků, také 
na odborné konferenci Vision Days, kte-
rou pořádá oborový svaz VDMA přímo 
ve výstavním areálu, a speciální přehlídky 
budou věnovány příkladům použití stro-
jového vidění v praxi (Application Park), 
integraci systémů strojového vidění (Inte-
gration Area), mezinárodním standardům 
a výzkumně-vývojovým firmám (společný 
stánek za podpory německého ministerstva 
hospodářství). 

V časopise Automa jsme v čísle 1/2010 
na str. 60–61 publikovali názory českých 
a slovenských vystavovatelů na veletrh 

Vision. Letos mají zájemci o aktivní účast 
na veletrhu novou šanci: premiéru bude mít 
společný stánek International Pavilion pro ty 
zahraniční firmy, které se veletrhu chtějí zú-
častnit poprvé.

V současné době vzhledem ke krizi 
mnozí uživatelé systémů strojového vidění 
opouštějí své tradiční dodavatele a hledají 
nové, kvalitní, ale levnější partnery. Roste 
také podíl projektů mimo průmysl, v dopra-
vě, zabezpečovací technice nebo medicíně. 
Kvalitní nabídka systémů strojového vidění 
za rozumnou cenu má nyní větší šanci než 
dříve. Není proto vhodná doba posílit aktivi-
ty v zahraničí a dát o sobě vědět i prostřed-
nictvím veletrhu Vision? Bližší informace 
najdou zájemci na www.vision-messe.de.

(Bk)

  Mezinárodní veletrh 
montážní techniky Motek 
společně s veletrhy  
Bondexpo a Microsys

Mezinárodní veletrh montážní a manipu-
lační techniky a automatizace, který se koná 
každoročně v polovině září v německém Stut-
tgartu, má smůlu: ačkoliv jde o jeden z vý-
znamných veletrhů ve svém oboru, čeští zá-
jemci o automatizaci strojní výroby většinou 
dají přednost Mezinárodnímu strojírenskému 
veletrhu v Brně, který se koná souběžně nebo 

v těsném časovém odstupu od něj. Nejinak je 
tomu i letos: zatímco MSV se v Brně usku-
teční od 13. do 17. září, Motek ve Stuttgartu 
je od 13. do 16. září 2010.

Letos mohou zájemci o roboty, manipu-
látory, výrobní stroje a linky na novém vý-
stavišti ve Stuttgartu současně navštívit dal-
ší dva veletrhy. Bondexpo je specializovaný 
veletrh lepení, těsnění, zalévání a vyplňová-
ní dutin pěnou. Již čtvrtý ročník tohoto ve-
letrhu dokáže návštěvníkům, že slepit lze 
vše a že správně provedené lepené spoje 
mají pozoruhodné vlastnosti, plně srovna-
telné s jinými spojovacími metodami, nebo 
i lepší: pevnost, pružnost, tepelnou odol-
nost, chemickou stálost, elektrickou vodivost 
nebo naopak izolační schopnosti, přesně po-
dle požadavků konstruktérů. Další souběž-
ný veletrh má název Microsys a je to vele-
trh mikro- a nanotechnologií a mikromon-
tážní techniky.

Pro zájemce, kteří by se chtěli zajet na 
veletrh Motek podívat, a přitom chtějí stih-
nout i MSV v Brně, připravila společnost 
Progres Partners Advertising jednodenní 
letecký zájezd. Charterový let je vypraven 
z Prahy 16. září v 7.30 h. Nové výstaviště 
ve Stuttgartu, kde se veletrh koná, je v těs-
né blízkosti letiště. Zpět se odlétá v 19 h ve-
čer. V ceně 8 700 Kč je letenka včetně všech 
poplatků i vstupenka na veletrh. Zájemci se 
mohou hlásit již nyní na e-mailové adrese  
peskova@veletrzni-informace.cz nebo tele-
fonem na čísle +420 221 602 324. (Bk)


