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Sitop UPS1600 – nová jednotka  
pro zálohování v sítích 24 V DC

Nová jednotka Sitop UPS1600, určená 
k zálohování výpadků napětí v rozvodných 
sítích 24 V DC, představuje převratný pro-
dukt v oblasti stejnosměrných záložních zdro-
jů DC UPS (Uninterruptible Power Supply). 
Díky integrovanému portu Profinet dokáže 
předávat údaje o svém stavu ostatním zaří-
zením v síti Profinet či prostřednictvím inte-
grovaného webového serveru. Jednotka zá-
lohuje proudy až do 20 A a jako první UPS 
svého druhu je zcela integrována do inženýr-
ského systému TIA (Totally Integrated Auto-
mation). Způsob jejího zapojení do řídicího 
systému je ukázán na obr. 1.

K základní řídicí jednotce UPS1600 jsou 
připojeny gelové baterie nevyžadující údržbu, 
které mají označení UPS1100 a jsou k dispo-
zici ve dvou provedeních s kapacitou 3,2 A·h 
nebo 7 A·h (obr. 2). Jednotku Sitop UPS1600 
lze krátkodobě přetížit, což je možné využít 
při spouštění a rozběhu technologických za-
řízení. Konkrétně jde o dodávku trojnásobku 
jmenovitého proudu po dobu až 30 ms a je-
denapůlnásobku jmenovitého proudu po dobu 
až 5 s. Užitečnou vlastností je též možnost 
spustit zálohování z baterií, není-li k dispo-
zici primární napájecí napětí.

Základní jednotka Sitop UPS1600 umož-
ňuje automaticky detekovat připojené baterie 
a následně zvolit jejich optimální, teplotně zá-
vislé nabíjecí charakteristiky. Sledovány jsou 
všechny důležité parametry, jako je např. počet 
a typ připojených bateriových modulů, jejich 
napětí, zbytková kapacita, úroveň nabití apod.

Důležitou novinkou je také integrace zdro-
je Sitop UPS1600 do inženýrského softwaru 
TIA Portal, kde lze zdroj nastavovat, konfi-
gurovat a diagnostikovat (obr. 3). Komunika-
ce mezi jednotlivými řídicími systémy (PLC) 
a DC UPS probíhá po síti Profinet, kde jed-
notka UPS1600 figuruje jako řízené (slave) 
zařízení typu I/O Device. Tím je rovněž za-
jištěn jednoduchý přenos dat do PLC, které 
na základě jejich vyhodnocení může popř. 
bezpečně vypnout technologické zařízení.

Ve vývojovém prostředí TIA Portal je k dis-
pozici knihovna s funkčním blokem FB160, 

Spolehlivé napájení v každém okamžiku – 
zdroje Sitop

který je volán při výpadku primárního napá-
jení a přechodu na napájení z baterie. Připra-
veny jsou šablony pro vizualizaci při použi-
tí ovládacích panelů řady Simatic, díky nimž 

uživatel získá rychlý přehled o stavu jednot-
livých parametrů zdroje UPS1600 (obr. 4).

Uživatelé, kteří nevlastní software TIA 
Portal, mohou využít software Sitop UPS Ma-
nager, který je zdarma ke stažení na stránkách 
http://support.automation.siemens.com. Pro-

gram Sitop UPS Manager uživatelům posky-
tuje pohodlné a přehledné prostředí k rych-
lému nastavení základní jednotky UPS1600. 
Uživatelé mohou využít přehledný systém gra-
fických zobrazení časových průběhů vstupní-
ho napětí, stavu nabití baterií atd. – viz obr. 5.

Nová řada Sitop Compact a Sitop lite

Napájecí zdroje řady Sitop Compact jsou 
novinkou v nabídce napájecích zdrojů sku-
piny Sitop. Jejich hlavní předností jsou malé 
rozměry a velká účinnost v celém rozmezí 

zatížení. Velkou účinnost 
si tyto zdroje udržují i při 
chodu naprázdno, takže 
jsou vhodné k napájení 
zařízení, která jsou často 
v pohotovostním režimu. 
K dispozici jsou varian-
ty s výstupním napětím 
12 nebo 24 V DC s prou-
dy do 6,5 A (obr. 6). Na-
pájení pro zdroje Sitop 
Compact lze volit v širo-
kém rozmezí stejnosměr-
ných a střídavých napětí 
(110 až 300 V DC, 85 až 
264 V AC).

Jednotky řady Sitop 
lite patří mezi levné a spo-
lehlivé napájecí zdro-
je. Vyznačují se širokým 
rozmezím napájecího na-
pětí a výstupními proudy 
až do 10 A.

Napájecí zdroje pro 
Logo! a Simatic PLC

Napájecí zdroje této 
skupiny jsou primárně ur-
čeny k napájení modulů 
Logo! a programovatel-
ných automatů skupiny 
Simatic PLC. Hlavními 
přednostmi těchto zdrojů 
jsou bezproblémové spo-
jení s napájeným zaříze-
ním díky stejnému desig-
nu, velká provozní spo-
lehlivost a výhodná cena. 
Spektrum napájecích zdro-

jů určených pro logický modul Logo! zahrnuje 
zdroje s výstupním napětím od 5 do 24 V DC 
a výstupními proudy v rozmezí 1,3 až 6,3 A. 
Zdroje určené pro PLC Simatic S7-1200/1500 
a S7-300 jsou k dispozici v provedení 24 V DC 
na výstupu a rozmezí proudů 2 až 10 A.

Mezi základní předpoklady bezpečného chodu většiny automatizačních úloh patří spo-
lehlivá dodávka napájecí elektrické energie. Spínané napájecí zdroje Sitop od společnos-
ti Siemens dokonale naplňují tuto potřebu v milionech instalací po celém světě již dvacet 
let. Napájecí zdroje a jejich příslušenství jsou přitom neustále zdokonalovány a vylepšo-
vány. Důkazem je nová řada zdrojů Sitop Compact a nová jednotka záložního napáje-
ní Sitop UPS1600 s podporou Ethernetu a s integrovaným webovým serverem. Článek 
souhrnně informuje o těchto novinkách a o současné nabídce napájecích zdrojů řady 
Sitop a jejich příslušenství.

Obr. 1. Zapojení jednotky Sitop UPS1600 do řídicího systému

Obr. 2. Jednotka Sitop UPS1600 a bateriový modul UPS1100
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Napájecí zdroje Sitop smart

Napájecí zdroje Sitop smart se vyznaču-
jí mimořádně malými rozměry a schopnos-
tí splňovat požadavky těch nejnáročnějších 
úloh. U nové verze těchto napájecích zdrojů 
byly vylepšeny vlastnosti při 
přetížení a o 30 % zmenšena 
konstrukční šířka. Zdroje lze 
krátkodobě přetížit na 150 % 
jmenovitého proudu po dobu 
až 5 s. Při provozních teplo-
tách do 45 °C lze zdroj trva-
le přetížit na 120 % jmenovi-
tého výkonu. Výstupní napětí 
lze potenciometrem nastavit 
v rozmezí 22,8 až 28 V DC. 
Zdroje Sitop smart mají cer-
tifikáty pro celosvětové pou-
žití včetně certifikátu ATEX 
k použití v prostředí s nebez-
pečím výbuchu. Zdroje jsou 
k dostání ve variantách s vý-
stupním proudem 2,5, 5 nebo 
10 A a lze k nim přidat re-
dundantní modul, modul Si-
top select a modul Sitop DC 
UPS.

Napájecí zdroje Sitop 
modular

Řada napájecích zdrojů 
Sitop modular nabízí zdroje 
pro připojení do jedno-, dvou- 
nebo třífázové sítě s výstup-
ními proudy od 5 do 40 A. 
Díky robustnímu kovovému 
pouzdru a odolnosti proti vi-
bracím je lze použít v nej-
náročnějších průmyslových 
podmínkách. Vylepšené ver-

ze zdrojů s třífázovým napájením a výstup-
ními proudy 20 a 40 A, které nesou označení 
PSU300M, jsou mnohem užší (šířka 70 nebo 
150 mm) a jejich účinnost je zvýšena na 93 % 
(obr. 7). Vylepšena byla též reakce na přetíže-
ní, kdy jsou zdroje po dobu 5 s schopny dodá-

vat 150 % jmenovitého proudu. Zdroje Sitop 
modular je možné kombinovat se všemi do-
stupnými rozšiřujícími moduly (vyrovnávací 
modul, zálohovací modul atd.).

Příslušenství pro napájecí zdroje Sitop

Samotné napájecí zdroje nemohou zaručit 
nepřerušené napájení zařízení a automatizač-
ní techniky. Proto je k dispozici široké spekt-
rum rozšiřujících modulů, které poskytují do-
plňkovou ochranu před riziky, jako je přepětí 
či naprostý výpadek napájení.

Využít lze moduly pro signalizaci přepě-
tí, moduly pro překlenutí krátkodobých vý-
padků napájení a jednotky UPS.

Sortiment napájecích jednotek UPS ved-
le novinky Sitop UPS1600 obsahuje zdroj  
Sitop UPS500S, v němž jsou namísto stan-
dardních baterií použity moderní velkoka-
pacitní dvouvrstvé kondenzátory s dlouhou 
životností i při teplotě okolního prostředí 
dosahující 60 °C, které nevyžadují žádnou 
údržbu. To představuje velké přednosti oproti 
tradičním olověným akumulátorům, které je 
i v prostředí s teplotou nepřekračující 40 °C 
nezbytné jednou za rok vyměnit. Prostor s ba-
teriemi navíc není u nového přístroje nutné 
nákladně větrat, protože kondenzátory neu-
volňují výbušný vodík.

Při přerušení přívodu napájecí energie 
nová napájecí jednotka UPS500S zajistí na-
pájení návazných zařízení napájených napě-
tím 24 V DC (např. průmyslových PC, čísli-
cových řídicích jednotek či programovatel-
ných automatů) po dobu až několika minut, 
podle odebíraného proudu a celkové kapaci-
ty kondenzátorů v jednotce.

Šíře základní jednotky Sitop UPS500S je 
125 mm. Její kondenzátory mohou uchovávat 
2,5 nebo 5 kW·s elektrické energie a dodávat 
výstupní proud až 15 A, čímž mění klasický 
napájecí zdroj v jednotku s vlastnostmi zdroje 
nepřerušovaného napájení (UPS). Dobu do-
dávky proudu lze prodloužit přidáním roz-
šiřovacích modulů o šířce 70 mm s jednot-

Obr. 3. Integrace jednotky UPS1600 do konfigurace hardwaru v prostředí TIA Portal V13

Obr. 4. Zobrazení parametrů zdroje UPS1600 na ovládacím 
panelu Simatic s použitím připravené šablony

Obr. 5. Zobrazení časového průběhu zatěžovacího proudu 
v programu Sitop UPS manager

Obr. 6. Zdroje Sitop compact v provedení 
1,3 A (nalevo) a 0,6 A (napravo) 
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livou kapacitou 5 kW·s. Jednotka může do-
dávat elektrickou energii po dobu jednotek 
sekund až několika minut – záleží na její kon-
figuraci a odebíraném proudu. Účelem pou-
žití záložních napájecích zdro-
jů je podle typu úlohy získat 
dostatek času buď na bezpeč-
né uložení důležitých dat, nebo 
na řízené vypnutí koncového 
zařízení. Požadovaná doba do-
dávky energie se nastavuje po-
mocí přepínačů typu DIP. Jed-
notky Sitop UPS500S se dále 
vyznačují krátkou nabíjecí do-
bou, proto po obnovení přívo-
du energie se opět rychle do-
stanou do provozuschopného 
stavu. Kondenzátory se nabijí 
na plnou kapacitu za několik 
minut, zatímco olověné aku-
mulátory k tomu potřebují celé 
hodiny.

Jednotku Sitop UPS500S lze 
provozovat v prostředí s teplotou až 60 °C, 
aniž by vyžadovala jakoukoliv údržbu. Napří-
klad po osmi letech provozu při teplotě 50 °C 
klesne její kapacita pouze o 20 %.

Základní modul napájecího zdroje 
UPS500S má reléový kontakt a rozhraní USB 

pro přenos stavových zpráv. Na interento-
vé adrese www.siemens.com/Sitop je zdar-
ma k dispozici program pro další zpracová-
ní stavových hlášení v počítači. Nové napá-

jecí zdroje Sitop jsou vyzkoušeny a sladěny 
s průmyslovými počítači řady Simatic, což 
za všech okolností zajišťuje řízené vypínání 
i správné spuštění těchto průmyslových PC. 
Pro bezproblémový nepřetržitý chod úloh 
fungujících na bázi jejích průmyslových PC 

společnost Siemens nabízí vyzkoušenou kom-
binaci nových zdrojů nepřetržitého napájení 
s jednotkou Simatic PC Microbox.

Jednotky Sitop UPS500S mají stupeň kry-
tí IP20 a jsou nabízeny v provedení standard-
ních modulů, které lze umístit na montážní 
lišty v řídicích rozváděčích. K použití v ná-
ročných provozních podmínkách se používají 
odolné verze s krytím IP65. Odolné moduly 
obsahují kondenzátorové zásobníky energie 
s kapacitou 5 nebo 10 kW·s a jsou schopny 
dodávat výstupní proud až 7 A.

Sitop Selection tool – jednoduchý a rychlý 
výběr vhodného napájecího zdroje

Rychle a spolehlivě vybrat správný na-
pájecí zdroj Sitop či jednotku pro záloho-
vání napájení Sitop UPS umožňuje webo-
vá aplikace Sitop selection tool. Aplikace je 
k dispozici na stránkách www.siemens.cz/Si-
top a uživatelům neposkytuje pouze nástroj 
pro výběr vhodného produktu, ale i rychlý 
přístup k manuálům a dalším informacím, 
které se týkají napájecích zdrojů skupiny  
Sitop.

Ing. Ondřej Rakušan,
Siemens, s. r. o.

Obr. 7. Napájecí zdroje řady Sitop modular

Novinkou na mezinárodním trhu pneuma-
tických pohonů je nová samostatná společ-
nost, vzniklá z bývalé obchodní divize Pneu-
matika společnosti Bosch Rexroth. Vzhledem 
ke změně vlastnictví začala tato středně velká 
firma působit od počátku roku 2014 po celém 
světě pod názvem AVENTICS.

Aventics je výrobcem pneumatických kom-
ponent a systémů pro průmysl. Kromě toho je 
tato firma dodavatelem speciálních pneumatic-
kých pohonů pro užitková vozidla a také hna-
cích a dopravních ozubených řetězů, např. pro 
sklářský a automobilový průmysl.

Společnost v novém uspořádání přináší 
osvědčené i inovativní produkty, individuální 
řešení na zakázku a jasné zaměření na potře-
by zákazníků. Samostatné fungování umožňuje 
firmě Aventics orientovat se na průmyslové ob-
lasti, které dříve nebyly preferované, jako jsou 
např. speciální pneumatické pohony pro těžký 
průmysl nebo naopak pro medicínskou tech-
niku. Dlouholetá tradice a odbornost zaměst-
nanců poskytují firmě Aventics flexibilitu, jež 
je velkou předností výrobců střední velikosti. 

Příkladem je nový ventilový terminál řady 
AV (advanced-valve; obr. 1), jehož konstruk-
ce staví na čtyřiceti letech zkušeností s použi-
tím vysoce pevných polymerových materiá-
lů a spolehlivé elektroniky. Kompaktní tvar 

Z Rexroth Pneumatics se stává AVENTICS

a malá hmotnost ventilů AV umožňují zvýšit 
energetickou účinnost a rozšiřují možnosti 
uplatnění při konstrukci strojů.

Společnost Aventics vidí mnoho příleži-
tostí pro další rozvoj ve spolupráci se zákaz-
níky formou přímé komunikace a jejich cíle-
né podpory. Odborné znalosti a zkušenosti je-
jích zaměstnanců jí dovolují nabízet i oborově 
přesahující řešení a služby na míru. V oboru 
pneumatických průmyslových zařízení Aven-
tics celosvětově patří k předním dodavatelům. 

Firma Aventics má více než 2 100 zaměst-
nanců po celém světě; sídlem firmy je Laa-
tzen u Hannoveru (Německo). Výrobní závo-
dy jsou v Laatzenu (Německo), Gronau/Lei-
ne (Německo), Bonneville (Francie), Egeru 
(Maďarsko), Lexingtonu (USA) a Changzhou 
(Čína). Kromě těchto výrobních závodů má 
Aventics obchodní zastoupení ve více než 
čtyřiceti zemích světa, včetně České repub-
liky (www.aventics.com/cz). 

 (Aventics)

Obr. 1. Ventilový terminál AV od firmy Aventics


