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nové produkty

 Nová verze simulačního softwaru LMS 
Imagine.Lab

Simulační software LMS Imagine.Lab společnosti Siemens PLM Soft-
ware je navržen pro projektanty složitých zařízení, jako jsou automobily 
nebo letadla. Platforma se skládá ze tří modulů: LMS Imagine.Lab Ame-
sim™, LMS Imagine.Lab Sysdm a LMS Imagine.Lab System Synthesis.

Modul LMS Imagine.
Lab Amesim je založen 
na sadě knihoven elekt-
rotechnických, fluidních 
a mechanických prvků. 
Systém dovoluje modelo-
vat systémy HVAC, chla-
dicí systémy baterií, sys-
témy pro rekuperaci ener-

gie, převodové systémy, spalovací motory včetně ovládání ventilů 
a vstřikovacích systémů, klikovou hřídel nebo třeba karoserii vozu, 
jeho brzdnou soustavu a elektronický stabilizační systém a další kom-
ponenty. Modul LMS Imagine.Lab Sysdm umožňuje spolupráci pro-
jektantů jednotlivých sestav. Vytvořené modely komponent a systé-
mů včetně souvisejících dat jsou spravovány v centrální databázi LMS 
Sysdm, která poskytuje možnost organizovat inženýrské práce. S po-
užitím modulu LMS Imagine.Lab System Synthesis je možné integ-
rovat modely komponent a systémů a souvisejících řídicích modelů 
do jediné soustavy. Tak lze posoudit fungování celého systému, vy-
jasnit závislosti a odstranit případné kolize propojených podsystémů.

Nově vydaný LMS Imagine.Lab 14 přináší četná vylepšení vedou-
cí k hladkému ovládání softwaru ve všech fázích návrhového cyklu.
Siemens PLM Software, e-mail: infocz.plm@siemens.com, 
www.siemens.cz/plm, tel.: 266 790 411

 Nový I/O modul pro připojení relé  
bez použití nářadí

Díky novému modulu digitálních výstupů pro systém Axioline F 
lze vazební relé ke vstupně-výstupním stanicím připojovat snadno 
a rychle pomocí předem sestavené kabeláže. Relé řady PLC je mož-
né k modulu připojit prostřednictvím adaptéru Varioface-V8, aniž by 

bylo potřeba používat ja-
kékoliv nářadí. To uživate-
li nejen usnadňuje montáž, 
ale také šetří spoustu času.

Výstupní modul má 
šestnáct kanálů, kaž-
dý s výstupním proudem 
0,5 A, a konstrukční šíř-
ku 35 mm. Perioda skeno-
vání výstupních signálů je 
100 μs.

Axioline F je I/O sys-
tém určený pro montáž do 
rozváděče a vyniká zvláš-

tě krátkou dobou aktualizace v místní sběrnici systému, pouze 1 μs 
na I/O modul. Velmi malé elektromagnetické rušení (třídy B) je záru-
kou, že tento systém lze používat v kancelářských a obytných budo-
vách. Vstupně-výstupní stanice mají rozsah pracovních teplot –25 až 
+60 °C, proto jsou vhodné rovněž pro použití v extrémních podmín-
kách. Moduly I/O lze prostřednictvím kompatibilních sběrnicových 
vazebních členů integrovat do všech standardních průmyslových ko-
munikačních sítí.
Phoenix Contact, s. r. o., tel.: 542 213 401,
e-mail: obchod@phoenixcontact.com, www.phoenixcontact.cz

inteligentní, rychlé, precizní
www.kuka.cz
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