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 Přenos vstupních a výstupních signálů 
rádiovými sítěmi

Kromě současných sériových zařízení RAD-Line pro rádiové sítě 
až s 255 účastníky nabízí společnost Phoenix Contact nový bezdrá-
tový modul RAD-ISM-2400-DATA-BD-BUS, umožňující vedle pře-
nosu signálu přidávat také vstupní a výstupní (I/O) moduly. Analo-
gové a digitální signály se přitom spojí s rozšiřujícími moduly, které 

jsou pomocí integrované patice sběrni-
ce spojeny přímo s příslušným rádio-
vým modulem. Integrovaná sběrnice 
dovoluje přenášet nejen data, ale také 
napětí pro rozšiřující moduly. Tím je 
umožněna snadná, rychlá i bezchybná 
instalace zařízení bez dodatečných ná-
kladů na kabeláž. Další předností tak-
to uspořádaných rádiových sítí je mož-
nost na různé systémy RAD-Line při-
pojit signály I/O a zajistit tak přenos 
ze vzdálené jednotky k řídicímu PLC 
nebo využít modul jako opakovač pro 
bezdrátový signál. Za přímé viditelnosti 
je přitom možné jednotlivé rádiové mo-

duly propojit až do vzdálenosti 2 km. Signály distribuované v rámci 
sítě lze snadno a spolehlivě začlenit do ovládání (více bodů k jedno-
mu bodu). Tato struktura sítě může navíc využívat tzv. mechanismus 
samoregenerace – roaming. Dojde-li k výpadku rádiového modulu 
(např. pro chybějící zdroj napětí), který funguje také jako opakovač 
pro přenos dat jiného rádiového modulu, ostatní rádiové moduly au-
tomaticky vyhledají nový opakovač a rovněž automaticky vytvoří no-
vou strukturu pro komunikaci s hlavním rádiovým modulem. To znač-
ně zvyšuje spolehlivost a dostupnost celé sítě.
Phoenix Contact, s. r. o., tel.: +420 542 213 401, 
fax: +420 542 213 701, http://www.phoenixcontact.cz

 Spolehlivý a cenově výhodný měnič  
pro zadní osvětlení displejů 

Společnost Hy-Line Computer Components je už několik let part-
nerem korejské firmy Green C+C, která vyrábí měniče pro zadní osvět-
lení displejů LCD. Green C+C vyrábí součástky špičkové kvality za 
výhodnou cenu a je mj. hlavním dodavatelem firmy Samsung pro její 
velkoplošné displeje TFT. Díky přísnému sledování kvality – kaž-

dý jednotlivý měnič je 
zvlášť 24 h testován za 
provozních podmínek 
– dosahují komponenty 
této firmy velké spoleh-
livosti a počet reklama-
cí je minimální. 

Sortiment zahrnuje 
měniče pro jednu až šest trubic CCFL, což přesně odpovídá parame-
trům displejů od firmy LG, které jsou také v sortimentu Hy-Line.

Kromě dobrých technických parametrů se součástky od Green C+C 
vyznačují také dlouhodobou dostupností na trhu a výjimečně přes-
nou a obsáhlou dokumentací, která usnadňuje certifikaci hotových 
zařízení podle mezinárodních norem (UL, ISO apod.). Pro průmys-
lové podmínky nebo venkovní prostředí lze použít měniče s rozšíře-
ným intervalem provozních teplot –30 až +85 °C. Kromě standard-
ních produktů, vhodných pro spolupráci s displeji od firem Samsung, 
AU-Optronics, CMO, Fujitsu, Sharp, Hannstar, Sanyo, NEC, Optrex 
a PrimeView, nabízí Green C+C také zákaznická provedení pro nově 
vyvíjené displeje. 
HY-LINE Computer Components, tel. a fax: +420 222 524 101,  
e-mail: a-berdar@hy-line.cz, http://www.hy-line.cz

Coriolisův hmotnostní průtokoměr 
pro měření velkých množství.

Na základě technologie předního světového výrobce 
přímých měřicích trubic vyvinula firma KROHNE 
hmotnostní průtokoměr OPTIMASS 2300, který nabízí 
petrochemickému průmyslu vynikající alternativu pro 
měření velkých hmotnostních a objemových průtoků 
s maximální možnou přesností.

• Velké průměry, DN100 (4”), DN150 (6”) a DN250 (10”)
• Mimořádně bezpečný i při vysokém tlaku
• Vynikající přesnost pro hmotnostní i objemový průtok

KROHNE – petrochemický průmysl je náš svět.

Další podrobnosti najdete na našich internetových 
stránkách.

Přímý, bezpečný a 
nejlepší pod tlakem


