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nové produkty

 Měniče Eaton PowerXL DC1: maximální 
flexibilita, nyní pro výkony až 22 kW

Společnost Eaton rozšířila svou řadu kompaktních měničů frek-
vence PowerXL DC1 a doplnila ji modely pro vyšší jmenovité vý-
kony. Díky tomu lze nabídnout měniče s jednoduchým ovládáním 

a rychlým uvedením do 
provozu pro výkony od 
0,37 do 22 kW. Typic-
ké oblasti použití zahr-
nují čerpadla a ventilá-
tory, dopravníky, rotač-
ní a plnicí stroje. 

Měniče DC1 se vy-
značují rychlým a snad-
ným nastavením. Po 
přizpůsobení dané úlo-
ze lze parametry pře-

nést na další měniče pomocí USB sticku. Jsou tedy zvláště vhodné 
pro sériově vyráběná zařízení.

Všechny měniče DC1 mají stupeň krytí IP20, pro výkony do 
7,5 kW jsou navíc k dispozici i varianty s krytím IP66. Pracovní tep-
lota je do +50 °C, a to bez omezení výkonu. 

Vzhledem ke kompatibilitě s programovacím prostředím CoDeSys 
lze měniče snadno připojit k řídicím systémům a dotykovým pane-
lům Eaton. Kromě běžných rozhraní pro protokoly Modbus RTU 
a CANopen je měniče možné připojit i ke komunikačnímu systému 
SmartWire-DT.
Eaton Elektrotechnika s. r. o., tel.: 267 990 464, 
www.eatonelektrotechnika.cz/cz/frekvencni-menice.html

 Siemens rozšiřuje řadu průmyslových PC 
v provedení rack za atraktivní cenu

Společnost Siemens rozšířila svou řadu průmyslových PC určených 
k instalaci do 19" stojanů (rack) o verzi Simatic IPC347E. Nové PC je 
dodáváno v pěti různých konfiguracích, které se liší strukturou hlavní 

paměti, typem 
procesoru, me-
chanikou a voli-
telným, předem 
nainstalovaným 
operačním sys-
témem. Je vhod-
né zejména pro 
výrobní prostře-
dí, kde jsou tře-
ba odolná PC 

s velkou dostupností. Je použitelné pro vizualizaci, jako terminál 
SCADA, jako měřicí ústředna pro testování a měření během výrob-
ního procesu a pro logistiku nebo automatizaci provozu laboratoří.

Simatic IPC347E má sedm slotů PCIe, pevný disk o kapacitě 
500 GB a paměť o velikosti 2 nebo 4 GB, kterou lze zvětšit až na 
16 GB. Uživatelé si mohou zvolit buď procesor Intel Pentium, nebo 
Intel Core i5 čtvrté generace. Oba obsahují mechaniku DVD a předin-
stalovaný operační 64bitový systém Windows 7 Ultimate. 

Podobně jako výkonnější počítače průmyslové řady rack IPC Sima-
tic, je i nové IPC347E určeno pro spolehlivý nepřetržitý provoz v prů-
myslovém prostředí, včetně prostředí s vysokou teplotou, vibracemi, 
rázy nebo zvýšenými požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu. 
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, 
e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com, www.siemens.cz/pc

 Svorky pro snímače a akční členy TOPJOB® S
Společnost WAGO rozšiřuje program řadových svorek o nové svor-

ky pro snímače a akční členy TOPJOB® S řady 2000 s konstrukční 
šířkou pouhých 3,5 mm. Svorky jsou vhodné pro vodiče o průřezu 
0,34 až 0,75 mm2 a lze je použít jak v malých svorkových skříních 
decentrálních periferií, tak v centrálních skříňových rozváděčích. Způ-
sob připojení Push-in CAGE CLAMP® umožňuje rychlé připojování 
i za náročných okolních podmínek a zaručuje spolehlivé propojení.

Svorky Topjob 
S se dělí na úrovně 
potenciálu a na úro-
veň signálu. Úrov-
ně potenciálu slou-
ží k napájení, popř. 
uzemnění snímačů, 
úroveň signálu vede 
spínací signály od 
snímačů a k akčním 
členům. V pouzdru 
těchto svorek se na-
cházejí dvě přípoj-

ky. Na úrovních potenciálu jsou napájecí lišty propojené se dvěma 
kontaktními místy. Vzájemným propojením můstkových komor je 
možné pomocí běžných hřebenových můstků se sudým počtem pólů 
násobit kladný či záporný potenciál bez omezení počtu pólů. Na úrov-
ni signálu jsou napájecí lišty od sebe elektricky oddělené. 

Svorky lze rychle a přehledně popisovat. Popisovací pásky umož-
ňují několikařádkový potisk, zajišťují přehlednost a zároveň nezakrý-
vají můstkovou komoru. Volitelně lze použít také popisovací štítky 
WMB. Svorky mají dva držáky značení: nahoře a po straně. Díky tomu 
je zajištěna dobrá čitelnost nezávisle na montážní poloze svorkovnice.
WAGO-Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 143, 
e-mail: automatizace@wago.com, www.wago.cz

 Platforma MIMO Application Framework 
od firmy National Instruments 

Společnost National Instruments (NI) představila nástroj MIMO 
Application Framework. Jde o dobře zdokumentovanou, rekonfiguro-
vatelnou a parametrizovatelnou fyzickou vrstvu v podobě zdrojových 
kódů pro LabVIEW, která ve spojení s hardwarem pro softwarově de-

finované rádio od NI umožňuje vědcům 
stavět prototypy jak tradičních, tak ma-
sivních systémů MIMO (Multiple Input 
Multiple Output).

Balík MIMO Application Framework 
poskytuje návrhářům bezdrátových sou-
stav možnost vyvíjet algoritmy a testo-
vat vlastní IP moduly pro řešení mnoha 
praktických problémů víceuživatelských 
systémů MIMO v reálném prostředí. 
MIMO Application Framework podporu-
je čtyři až 128 antén a ve spojení s hard-
warovými platformami NI USRP RIO 
a NI PXI dovoluje využívat anténní sys-
témy různých rozměrů s minimálními 
požadavky na systémovou integraci a ná-

vrh. Vědci mohou systém okamžitě použít k experimentům s masiv-
ními systémy MIMO a snadno integrovat své vlastní algoritmy pro 
zpracování signálů za zlomek času ve srovnání s jinými přístupy. Lze 
tak urychlit celý proces vývoje v období, kdy se celé odvětví snaží 
o brzkou definici standardu 5G. 

Vědci na Bristol University a Lund University využili tuto flexibil-
ní platformu při výzkumu sítí 5G a nedávno oznámili rekordní 22ná-
sobný nárůst spektrální efektivity oproti moderním sítím 4G. Další 
informace jsou na www.ni.com/sdr/mimo.
National Instruments (Czech Republic), s. r. o., 
tel.: 800 267 267, www.ni.com/cs-cz.html


