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jektů. Někdy je možné je programovat jako 
PLC. Obvykle se potom nazývají programo-
vatelné terminály. Pro zabudování do rozvá-
děče jsou někdy nabízeny i jednodeskové pro-
gramovatelné automaty. Samy nejsou zakry-
továny a uživatel je uzavře až v rámci svého 
řídicího systému, jehož jsou součástí – ob-
vykle dodávanou s jeho značkou. Mluví se 
o OEM provedení PLC. Zkratka OEM je od-
vozena od Original Equipment Manufacturer 
a znamená výrobce, kteří používají zařízení 
od jiných výrobců a hotový výrobek prodá-
vají pod svou obchodní značkou.

Kategorie PLC v přehledu trhu

Přehled trhu PLC byl v časopise Automa 
naposledy uveden v čísle 1/2012 na str. 24 až 
28. Tehdy v něm byly rozlišeny tři kategorie: 

velká modulární PLC, kompaktní PLC a pro-
gramovatelné logické moduly (smart relais). 
V letošním přehledu trhu PLC (na str. 16 až 
21) jsou první dvě kategorie zachovány. Nově 
je zařazena třetí kategorie, do které jsou zahr-
nuty programovatelné terminály a jednodesko-
vá PLC (OEM verze PLC). Výrobky jednotli-
vých kategorií jsou sice na pohled nápadně od-
lišné, vykonávají však obdobné funkce a mají 
podobnou strukturu, liší se jen svými parame-
try. Proto byly použity téměř shodné dotaz-
níkové formuláře a téměř stejná je i struktura 
tabulek. Poskytují především informaci o ka-
tegoriích a výrobních řadách nabízených vý-
znamnými výrobci PLC, kteří v přehledu uvá-
dějí své produkty. Rozdíly byly v odpovědích 
respondentů a výsledně v údajích sloupců tabu-
lek. Otázky byly sice téměř shodné, ale v kaž-
dé kategorii jsou odlišné odpovědi. Lze tak 

získat alespoň hrubý přehled o nabídce PLC 
na našem trhu. Nechali jsme na autorech, aby 
prezentované systémy zařadili do odpovídající 
kategorie, přestože volba nebyla vždy jedno-
značná. Je pravděpodobné, že respondenti uvá-
dějí sloupečky pro nejvýznamnější představi-
tele typových řad. V zájmu přehlednosti jsme 
zvolili jednoduché formuláře s omezeným po-
čtem dotazů a s omezeným prostorem pro od-
povědi. Výrobci měli možnost uvést potřebné 
podrobnosti v doprovodném článku, na který 
je ve sloupečku uveden odkaz. Detaily lze na-
jít na webových stránkách výrobce nebo doda-
vatele – jejich adresa je rovněž uvedena v kaž-
dém sloupečku. Věříme, že předložený přehled 
trhu usnadní orientaci v nabídce moderních 
PLC na našem trhu.

Ladislav Šmejkal
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Společnost Rockwell Automation před-
stavila svůj první vysokonapěťový měnič 
s odolností proti obloukovým výbojům do 
50 kA a s kompletní schopností rekupera-
ce vhodný do průmyslových podmínek. 

Do vysokonapěťových střídavých měničů 
řady PowerFlex 7000 od společnosti Rockwell 
Automation byla doplněna technika ArcShield 
pro ochranu před vnitřním obloukovým vý-
bojem. V kombinaci s integrovaným starté-
rem Allen Bradley CENTERLINE, rovněž 
odolným proti obloukovým výbojům, vytváří 
nový měnič PowerFlex 7000 s technikou Arc-
Shield plně integrovaný systém startéru a mě-
niče s odolností proti obloukovým výbojům. 

Technika ArcShield směruje oblouk a ply-
ny tvořící se při vzniku obloukového výboje 
od personálu. To napomáhá ke snížení bez-
pečnostních rizik a k ochraně zařízení v těž-
kých průmyslových podmínkách, např. v rop-
ném a plynárenském průmyslu, v těžařství, 
elektrárenských provozech nebo při úpravě 
pitné a odpadní vody.

Měnič PowerFlex 7000, odolný proti ob-
loukovým výbojům, je certifikován podle sou-
boru celosvětových, severoamerických i ev-
ropských norem stanovujících parametry 
odolnosti proti obloukovým výbojům: IEEE 
C37.20.7, EEMAC G14-1, C22.2 No. 22-11 
(CSA), IEC 62271-200 (odpovídá ČSN EN 
62271-200 Vysokonapěťová spínací a řídicí 
zařízení – Část 200: Kovově kryté rozváděče 
na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 
1 kV do 52 kV včetně) a IEC 62477-2 (odpo-
vídá návrhu evropské normy BS EN 62477-2 

Rekuperační vysokonapěťový měnič s odolností 
proti obloukovým výbojům do 50 kA

Safety Requirements for Power Electronic 
Converter Systems and Equipment – Part 2: 
Power Electronic Converters from 1 000 V AC 
or 1 500 V DC up to 36 kV AC or 54 kV DC). 
Poskytuje jmenovitou úroveň odolnosti pro-
ti obloukovému zkratu 50 kA (podle uplatně-
ných norem po dobu trvání obloukového zkra-
tu 0,5 až 1 s) a rovněž splňuje požadavky na 
ochranu typu 2B, tj. zajišťuje ochranu perso-
nálu po celém obvodu zařízení, a to i v přípa-

dech, kdy jsou ote-
vřena kontrolní dvíř-
ka k nízkonapěťové 
části pro účely údrž-
by (obr. 1).

Hlavním důvo-
dem pro vývoj to-
hoto typu měniče, 
svými parametry na 
trhu zcela unikátní-
ho, byly požadav-
ky zákazníků a re-
akce na rostoucí po-
žadavky na zajištění 
elektrické bezpeč-
nosti. Měniče Po-
werFlex 7000 se tak 
mohou stát základ-
ní volbou pro firmy 
působící v těžkém 
průmyslu po celém 
světě. Rozsah vý-
konů je do 1,5 až 
2,6 MW, vstupní na-
pětí je 2,4 až 6,6 kV 
a jmenovitý vstupní 

proud max. 430 A. Měniče jsou vhodné zvláš-
tě pro úlohy, kde je vyžadováno časté spouš-
tění a zastavování. Využívají rovněž rekupe-
raci, která nejen uživatelům umožňuje motor 
rychle a efektivně zastavit, ale také zabraňuje 
plýtvání energií: místo přeměny brzdné ener-
gie na teplo je měnič schopen vracet ji zpět 
do rozvodné sítě. 

(Rockwell Automation)

Obr. 1. Technika ArcShield uplatněná u měniče PowerFlex 7000  
(1 – odlehčovací průduchy odvádějí vznikající plyny mimo čelní, zadní 
a boční stěny rozváděče, 2 – plyny a materiál uvolněný elektrickým ob-
loukem jsou odvedeny přetlakovým výfukem na horní straně rozváděče,  
3 – patentované samouzavírací žaluzie zabraňují průniku plynů vý-
stupem ventilace rozváděčové skříně, 4 – odolné dveře rozváděče si 
zachovají svou funkčnost i při obloukovém výboji, 5 – robustní konstruk-
ce celé rozváděčové skříně odolává přetlaku při obloukovém výboji,  
6 – dveře mají zvlášť odolné závěsy i západky uzavíracího mechanismu, 
7 – patentované samouzavírací žaluzie chrání i vstupní otvor ventilace 
rozváděčové skříně) 


