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komunikační systémy

Obr. 3. Kabely s konektory firmy Murrelektronik jsou plně zalité 
a odolné proti médiím požívaným v mobilních strojích

jsou k dispozici další signály pro ovlada-
če ventilů.

 

Pasivní rozdělovače

Pasivní rozdělovače vytvářejí článek mezi 
paralelními kabelovými svazky či svorkov-
nicemi a zásuvným sběrnicovým systémem. 
Díky zásuvnému propojení DT mezi konco-
vými zařízeními může být tento modul vyro-
bený ze zesíleného plastového materiálu po-
užit u strojů, u kterých může konstruktér pro 
připojení využít předem smontované opláště-
né kabely nebo alternativně jednotlivé kabely.

Předem smontované konektorové kabely

Konektorové kabely se oproti kabelovým 
svazkům snadněji instalují. Navíc zásuvné 
připojení usnadňuje rozšíření nebo úpravu in-
stalace při změnách konstrukce stroje.

Při zapojování elektroinstalace ve stro-
jích se sběrnicovými komponentami je tře-
ba se vyvarovat jakýchkoliv chyb a dodržet 

díky své robustnosti a těs-
nosti také zajišťují provozu-
schopnost strojů v extrém-
ních podmínkách.

S těmito kabely jsou ak-
tivní i pasivní moduly vstu-
pů a výstupů schopné do-
sáhnout třídy krytí IP65, 
IP 66K, IP67, IP68 a IP69K. 
Další možností je připojit 
kabely za pomoci konektorů 
DT nebo kompatibilních ko-
nektorů. Modulární systém 
složený z předmontovaných 
a otestovaných komponent 
spolu s širokou nabídkou 
příslušenství dává uživate-
lům velkou svobodu při za-
pojování senzorů a akčních 

prvků. Kabely s konektory od Murrelektro-
nik jsou plně zalité a odolné proti použitým 
médiím a tlakovému čištění.

(Murrelektronik)

mezní hodnoty. Přesnou a bezchybnou in-
stalaci umožňují konektorové stíněné a otes-
tované kabely společnosti Murrelektronik. 
Jsou opatřeny zalitými konektory a nejenže 
zkracují dobu instalace a hledání chyb, ale 

Společnost Siemens jako jeden z hlav-
ních tradičních vystavovatelů na průmyslo-
vém veletrhu Hannover Messe buduje v jed-
né z výstavních hal v Hannoveru privátní síť 
5G se zaměřením na využití komunikací 5G 
v průmyslu. Infrastruktura, kterou Siemens 
v hale nainstaluje, bude předána do užívání 
firmě Deutsche Messe, vlastníkovi výstaviš-
tě. Síť tak budou moci využívat vystavovatelé 
během veletrhů a mimo jejich konání i další 
firmy pro testování a pokusy. Hannoverské 
výstaviště se tudíž stane komerčním testo-
vacím prostředím a ukázkou využití sítě 5G 
v průmyslu.

Výhodou německých společností je mož-
nost využívat ve svých lokalitách privátní 
sítě 5G, protože německá vláda se rozhodla 
část frekvenčního pásma 5G vyhradit prá-
vě pro soukromé firmy. Agentura BNetzA, 
která loni spustila prodej licencí v pásmu 
3,7 až 3,8 GHz soukromým firmám, se se-
tkala s velkým zájmem a prodala téměř sto 
licencí. Možnost provozovat soukromé sítě 
5G dovolí průmyslovým podnikům přizpů-

Siemens buduje privátní síť 5G na výstavišti  
v Hannoveru

sobit síťovou infrastrukturu svým konkrét-
ním požadavkům na výkon, spolehlivost 
a zabezpečení. Mohou při tom spolupraco-
vat s tradičními mobilními operátory (např. 

v tomto případě s Deutsche Telekom), ale 
mohou se obejít zcela bez nich.

Privátní podnikové sítě 5G usnadňují např. 
řízení mobilních robotů nebo autonomních vo-
zidel ve výrobě a výrobní logistice nebo využití 
aplikací rozšířené reality pro servisní techniky. 

Jejich hlavní uplatnění však 
bude při přenosu velkých ob-
jemů výrobních dat z provoz-
ního prostředí do cloudu, kde 
mohou být vy užívány k zís-
kání kompletního přehledu 
o výrobních procesech a k je-
jich analýze. Velké možnosti 
využití mají také v zeměděl-
ství a stavebnictví.

Společnost Siemens již 
vybudovala privátní průmys-
lovou síť 5G ve vlastním zku-
šebním centru automobilové-
ho průmyslu v Norimberku. 
V současné době rovněž bu-
duje další vlastní privátní sítě 
5G ve svých závodech v Am-
berku a Karlsruhe. Spoléhá 
se při tom výhradně na své 
vlastní produkty a systémy.

[Tisková zpráva společnosti Siemens, březen 2021.]
(Foto: Siemens)

(Bk)

Německé výstaviště Deutsche Messe v Hannoveru o rozloze 1,4 km2 bude letos připra-
veno na připojení do sítě 5G. Společnost Deutsche Messe, která organizuje mezinárod-
ní veletrhy, získala frekvenční pásmo v rozsahu 3,7 až 3,8 GHz v aukci od německé fe-
derální telekomunikační agentury Bundesnetzagentur (BNetzA). Může tak zřídit jednu 
z největších privátních zón 5G v Evropě pokrývající všech 27 výstavních hal, další budo-
vy i celé venkovní prostranství.

Obr. 1. Privátní sítě 5G najdou uplatnění v rozsáhlých areálech 
v automobilovém průmyslu např. při sběru provozních dat 
nebo při řízení automaticky naváděných vozíků


