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 Modem GSM pro náročné úlohy
Zajímavý průmyslový modem GSM z dílny firmy Maestro Wireless 

 je vyroben pro použití v náročných průmyslových podmínkách. To 
na první pohled avizuje pouzdro modemu ze slitiny kovů. Rozsah 
pracovních teplot od –20 do +55 °C dovoluje montovat modem i do 
venkovních rozváděčů. Modem lze zatím objednat ve dvou modi-
fikacích: s přídavnými digitálními vstupy a výstupy nebo s rozhra-

ním RS-485 pro snadnější 
připojení k PLC. Do bu-
doucna se připravují další 
varianty, které nabídnou 
i analogové vstupy. Uži-
tečným nástrojem mode-
mu Maestro Industrial je 
programovací jazyk Open-
AT. Lze jím programovat 
odesílání zpráv na základě 
stavu vstupů nebo zpráv 
příchozích po RS-485. 

Program může i „překládat“ příchozí zprávy do protokolu připo-
jeného PLC a naopak. Aktualizovat uživatelský program lze navíc 
v režimu nahráním nové verze prostřednictvím GSM (download 
over  the air). Pro případ ztráty spojení je modem Maestro Indu-
strial vybaven systémem Comm Alive, který např. sleduje registra-
ci modemu v síti GSM, odesílá varovnou SMS při potížích s pře-
nosem přes GPRS a má i mnoho dalších funkcí.
FCC průmyslové systémy s. r. o., tel.: 266 052 098, 
fax: 286 890 252, e-mail: praha@fccps.cz, http://www.fccps.cz
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 Měniče frekvence Altivar 6�/�� míří 
k velkým výkonům

Měniče frekvence Altivar 61 a Altivar 71 rozšiřují možnosti své-
ho využití směrem k velkým výkonům. Měnič Altivar 61 má nyní vý-
kon v rozsahu od 1 400 do 2 400 kW, Altivar 71 potom od 1 300 do 
2 000 kW.  Měniče těchto výkonů se typicky uplatní při regulaci otá-
ček elektromotorů velkých odtahových ventilátorů, v čerpadlech pro 
centrální zásobování vodou 
a teplem, v mlýnech pro sta-
vební materiály, důlních ra-
zicích zařízeních nebo vy-
tlačovacích lisech v plas-
tikářském a gumárenském 
průmyslu.

Koncepce měničů velkých 
výkonů vychází z osvědče-
ných a již delší dobu pou-
žívaných měničů pro malé 
a střední výkony. Je zacho-
vána kompatibilita s převážnou většinou již existujícího volitelné-
ho příslušenství, především rozšiřujících, aplikačních a komunikač-
ních karet. Z pohledu harmonického zkreslení je možné použít 6- až 
24pulzní zapojení vstupní napájecí části ve třech napěťových hladi-
nách 400, 500 a 690 V, typických pro Evropu, nebo i v jiných úrov-
ních napětí, používaných jinde ve světě. 
Schneider Electric CZ, s. r. o., zákaznické centrum, 
tel.: 382 766 333, http://www.schneider-electric.cz 


