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  Testovací sady RFID – výhodná nabídka od 
Codeware

Jedna nabídka, dvě čtečky, tři varianty, sto tagů – tak zní reklamní 
slogan společnosti Codeware, která přišla s novou nabídkou čteček 
a nosičů dat (tagů) RFID za skutečně jedinečných podmínek. Stačí si 
vybrat jeden ze tří balíčků testovacích sad:

– RFID-Test-Set1: sto 
tagů,

– RFID-Test-Set2: sto 
tagů a stolní čtečka 
Deister UDL5 včet-
ně softwaru,

– RFID-Test-Set3: sto 
tagů a mobilní čteč-
ka CipherLab 1861 
včetně softwaru.
Stovka tagů zahrnu-

je pět druhů tagů s roz-
dílnými vlastnostmi 
pro čtení a zápis a růz-

nou velikostí. Od každého druhu je v sadě dvacet tagů a k nim vyčer-
pávající dokumentace.

Obě čtečky patří ke špičce na trhu. Deister UDL5 je ideální ke čtení 
i zápisu, dobíjení čipové jízdenky či programování a testování trans-
pondérů, CipherLab 1861 umožňuje propojení s mobilním počítačem 
a je vhodná též do nepříznivého prostředí (krytí IP64).
CODEWARE, s. r. o., tel.: +420 222 562 444, 
e-mail: codeware@codeware.cz, www.codeware.cz

 WAGO doplňuje sortiment univerzálních 
síťových zdrojů Epsitron

K jednofázovým napájecím zdrojům EPSITRON® CLASSIC  
Power teď společnost WAGO doplňuje síťové zdroje i ve dvou- 
a třífázovém provedení. Také ony se vyznačují štíhlým tvarem, 
který vyžaduje minimum místa v rozváděči. Funkce TopBoost do-
dává při zkratu na sekundární straně krátký proudový ráz, a proto 
mohou uživatelé jako jištění na této straně používat výrazně lev-
nější jističe.

Zdroje mají široký rozsah vstupních napětí, od 320 do 575 V, 
a vysokou úroveň ochrany proti přechodovým jevům: na vstupní 

straně jsou odol-
né proti přepě-
tí do 4 kV. Díky 
těmto vlastnos-
tem a také certi-
fikaci podle pod-
mínek UL jsou 
vhodné pro nej-
různější napájecí 
sítě a použití po 
celém světě. Při-

pravován je certifikát GL pro jejich použití v námořní dopravě. Všech 
osmnáct síťových zdrojů ze skupiny Epsitron Classic Power lze pou-
žívat za okolní teploty od –25 do +70 °C, dále umožňují studený start 
při –40 °C a výstupní zatížení snižují až od teploty +55 °C. Proto jsou 
vhodné mimo jiné k napájení průmyslových elektrických a elektro-
nických spotřebičů, pro použití v informační a automatizační techni-
ce nebo v automatizaci budov.

Nové dvoufázové síťové zdroje (787-1628) jsou dimenzovány pro 
napětí 24 V DC a jmenovitý výstupní proud 5 A, třífázové napáje-
cí zdroje (787-1640, 787-1642 a 787-1644) jsou vhodné pro napětí 
24 V DC a jmenovitý výstupní proud 10, 20 a 40 A.
WAGO-Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 142, 
e-mail: automatizace@wago.com, www.wago.cz
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  Test bezdrátového přenosu dat  
rychlostí 10 Gb/s

Firma Nokia Networks společně s NYU Wireless uspořádala 
druhý ročník summitu Brooklyn 5G, který spojuje přední výrobce 
a vynálezce z celého světa v oboru bezdrátových a mobilních ko-
munikačních prostředků. Společnosti Nokia Networks a National  
Instruments ukázaly jednu z klíčových metod přenosu dat pro bu-
doucí sítě páté generace. Šlo o bezdrátový přenos dat s rychlos-
tí dosahující až 10 Gb/s na 73 GHz (mmWave), běžící na systému  
2× 2 MIMO, který využívá jednu nosnou vlnu s modulací Null 
Cyclic Prefix a s velikostí rámce 100 ms.

Akce proběhla ve výzkumném centru Newyorské univerzity ve 
dnech 8. až 10. dubna 2015 v Brooklynu. Na akci byli pozváni ne-
jenom zástupci z mnoha společností zabývajících se výrobou a vý-
zkumem, ale také lidé z akademické půdy, podnikatelé a vládní zá-
stupci. Společně debatovali nad budoucností sítí páté generace. Tento 
rok se zaměřovali především na výhody datového přenosu ve spek-
tru nad 6 GHz, pokrok při tvarování kanálu na těchto vyšších frek-
vencích a na rozsáhlé systémy MIMO pro sítě 5G.

I přesto, že standardizace sítě 5G ještě nezačala, vývojáři již při-
pravují metody přenosu dat. Síť by měla mít především tři funkce: 
rychlý přenos velkého objem dat, možnost využít ji pro kritické úlo-
hy řízení strojů a možnost propojit nespočet senzorů a zařízení. (jč)

  VII. ročník veletrhů SyMas a Maintenance 
ve znamení změn a novinek

Tento podzim se v Krakově uskuteční už VII. ročník Mezinárod-
ního veletrhu zpracování, skladování, přepravy a logistiky sypkých 
a volně ložených materiálů SyMas a VI. ročník Veletrhu údržby pro-
vozu, plánování a optimalizace výroby Maintenance. Letošní vele-
trhy budou mj. výjimečné tím, že došlo ke spojení jejich dřívějšího 
organizátora, společnosti easyFairs Poland, Sp. z o. o., se společnos-
tí Targi w Krakowie, Sp. z o. o., největším organizátorem veletrhů 
a kongresů v jižním Polsku. Podle Ewy Wochové, místopředsedky-
ně představenstva společnosti Targi w Krakowie, představuje fúze 
logický a přirozený důsledek spolupráce obou společností, projeví 
se posílením pozice firmy v oboru veletrhů a přinese návštěvníkům 
a účastníkům akcí ještě větší spokojenost.

Veletrhy SyMas a Maintenance jsou svého druhu jedinou událostí 
v Polsku, jejímž cílem je kompletní představení technologií pro zpra-
cování, překládku, dopravu, skladování, třídění, filtraci, separaci, mletí 
a balení prášků, granulátů, kameniva a dalších široce pojímaných syp-
kých a volně ložených materiálů. Návštěvníci budou mít v rámci vele-
trhu SyMas poprvé možnost seznámit se s nabídkou služeb silniční, ná-
mořní a železniční dopravy a systémů přímé a intermodální přepravy.

Jedním z odvětví, které se tradičně prezentuje na veletrhu, bude 
zóna Atex, kde vystavovatelé představí zařízení a řešení, která jsou 
určena pro prostředí s nebezpečím výbuchu a která přispívají ke zvý-
šení bezpečnosti výrobních procesů. V zóně Atex budou představeny: 
technika pro ochranu proti výbuchu, provozní zabezpečení, systémy 
pro odprašování, filtraci a ventilaci vzduchu a další zařízení pro pro-
voz v prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, par, mlh nebo prachu.

Svou nabídku zde budou prezentovat současně polské i zahra-
niční firmy. Povědomí o veletrhu SyMas v zahraničí neustále roste. 
V loňském roce organizátoři zaznamenali 50% nárůst počtu vysta-
vovatelů, mezi kterými se vedle polských firem objevily firmy z Ně-
mecka, Francie, USA, Švédska, Dánska, Belgie, Nizozemí a České 
republiky. Veletrh také stále častěji navštěvují zahraniční návštěv-
níci, především z Česka, Slovenska a Německa.

S veletrhy SyMas a Maintenance je spojena také zóna prezenta-
cí, která je doplňkem nabídky vystavovatelů. Nebudou chybět před-
nášky, oborové diskuse a výměna zkušeností. Vstup na semináře je 
bezplatný, semináře jsou přístupné všem návštěvníkům veletrhů.

Více informací o veletrzích naleznete na internetových stránkách: 
www.symas.krakow.pl a www.mtc.krakow.pl (ed)


