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komponenty

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). 
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Obr. 1. Ventilový terminál AV od firmy Aventics


