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Pro Eplan jako poskytovatele řešení je to 
vlastně malá senzace: jeden milion stažení 
v pouhých 31 dnech. To nečekali ani vývo-
jáři společnosti Eplan, když před osmi lety 

EPLAN Data Portal překonal hranici jednoho 
milionu stažení

Eplan Data Portal vytvořili. Zájem uživate-
lů je mimořádně velký. Díky snadné integra-
ci prověřených aktuálních dat pouhým pře-
tažením myší do projektu ušetří Eplan Data 

Tab. 1. Noví partneři Eplan Data Portal za 
rok 2016
ATR Industrie Elektronik
Autosen
Belden Cable
Cardiff Cable
Cisco
Degson Electronics
Dorou Cable
ECHU Wire and Cable
Eurotherm
HIWIN
Hyundai Heavy Industries
IDS GmbH
IFSYS
JITE Inc.
Lanbao Sensing Technology
LSIS
MCU
Microsens
Powerohm Resistors
Procentec
Prysmian Group
Sassin
SCED Electronics
Schrack
Service Wire
Sinomags
Shanghai Sodron Automation
SUPU Electronics
TE Connectivity
TELE Haase
Tornado Modular Systems
Wittenstein 
YokogawaObr. 1. Eplan Data Portal obsahuje datové soubory produktů od 147 výrobců a jejich počet 

neustále roste

Rekordní počet stažení z portálu EPLAN Data Portal v průběhu června potvrzuje, jak 
nepostradatelná jsou pro projektanty dobře připravená data. V červnu 2016 si uživate-
lé stáhli přes jeden milion souborů dat zařízení nebo komponent a vzestupný trend ne-
ustále pokračuje. To je jasným signálem, jak velká je poptávka po datech výrobců a jak 
významná je v oblasti projektování integrace dat.
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Konektorové kontaktní vložky Han ES 
Press (obr. 2) jsou zvláštní tím, že jejich pru-
žinové svorky jsou dodávány v otevřeném 
stavu, takže vodič lze do svorky vložit pří-

mo a bez námahy. Jakmile technik během in-
stalace zatlačí pojistku do kontaktní komory, 
pružinová svorka se vrátí do pracovní polohy 
a zafixuje konec vodiče tak, aby byl elektric-
ky propojený s kontaktem. Výhodou je znač-
ná uživatelská přívětivost a také rychlost za-
končení vodiče při vedení kabeláže.

Han® ES Press – synergie v konektoru: rychlé 
připojení vodičů a montáž propojek bez nástrojů

Jestliže je třeba vodič z konektorové vlož-
ky Han ES Press odebrat, stačí do pojistky vlo-
žit šroubovák, lehce posunout páčku a ovladač 
pružinovou svorku znovu otevře a vodič uvolní.

Dosud bylo možné do ko-
nektoru integrovat propojo-
vací můstky pouze pomocí 
speciálních modulů a kom-
plikovaných kabelových pro-
pojení. Vložky Han ES Press 
nyní umožňují u konektorů 
Han E propojit dva samo-
statné kontakty (nebo více) 
pro sdílení potenciálu po-
mocí odnímatelných propo-
jek – stejně jako u běžných 
svorkovnic. Pro tuto funkci 
se používají různé podélné 
a příčné propojovací můstky, 
které umožňují např. snadno 
realizovat zapojení do hvěz-
dy a trojúhelníku, používané 
při rozběhu elektromotorů. 
V jednom konektoru lze pře-
mostit až dvanáct pólů. 

Zásluhou kompaktního provedení bylo 
možné do otvoru pro propojovací kabel ve-
stavět měřicí bod, takže vložky Han ES Press 
usnadňují vyhledávání poruch i ve smontova-
ném stavu. Tento bod se nachází na přípojnici 
v konektoru a je možné k němu přistupovat 
dokonce i tehdy, když jsou připojené propoj-
ky. Díky rychlému použití propojek usnad-
ňují vložky Han ES Press instalaci kabeláže.

Kontaktní konektorové vložky Han ES 
Press jsou dostupné v modulech 6, 10, 16 
a 24 pro kryty velikosti Han® 6 B, 10 B, 16 B 
a 24 B. Navíc jsou kompatibilní s odpovídají-
cími vložkami řady Han E, ES a ESS. Prou-
dová zatížitelnost je 16 A. Pružinové svorky 
jsou vhodné pro vodiče o průměru od 0,14 do 
2,5 mm². Vzhledem k tomu, že při vytváření 
kontaktu není třeba na vodič vyvíjet žádnou 
sílu, lze použít jak pevné, tak slaněné vodiče 

s ochrannými kroužky i bez nich. Kontakt-
ní vložky Han ES Press je proto možné pou-
žít pro instalaci kabeláže využívající všech-
ny běžné typy vodičů, a to i v provozních 
podmínkách. 

Tim Meerhoff, Product Manager, 
HARTING Technology Group 

(Tim.Meerhoff@HARTING.com)

Rychlá instalace a bezproblémová výměna – to jsou základní požadavky, které musí spl-
ňovat konektory umožňující zvyšování flexibility modulární výroby (obr. 1). Společnost 
HARTING tohoto cíle dosáhla kontaktní vložkou Han® ES Press, která umožňuje rychlé 
osazení konektoru bez nástrojů. Uživatelé navíc mohou snadno a rychle přemostit kon-
takty připojením propojek k izolačnímu tělu konektoru.

Obr. 1. Konektor s kontaktní konektorovou 
vložkou Han ES Press nainstalovaný v roz-
váděči

Obr. 2. Sortiment kontaktních konektorových vložek Han ES 
Press s propojovacími můstky

Portal spoustu drahocenného času. Aktuálně 
je v portálu dostupných 620 000 souborů dat 
zařízení a přes 1,2 milionu konfiguračních 
va riant. Zájem o prověřená produktová data, 
která mohou být využívána během celého 
procesu vývoje výrobků, zvyšuje také sou-
časné zaměření na produkty a řešení kompa-
tibilní s koncepcí průmyslu 4.0.

Na celém světě probíhají intenzivní jed-
nání s výrobci komponent, kdy cílem je zís-

kat další významné podniky z průmyslové 
oblasti. Eplan Data Portal zatím poskytu-
je data 147 výrobců, ale tento počet neu-
stále roste. Jen v letošním roce firma Eplan 
přivítala 33 nových výrobců – to odpovídá 
29% nárůstu. Jsou mezi nimi světoznámá 
jména jako Belden Cable, Cisco, Hyundai 
Heavy Industryies, LSIS, TE Connectiviy, 
Wittenstein a Yokogawa. Kompletní seznam 
je v tab. 1.

Závěrem

Uživatelé oceňují širokou škálu produkto-
vých dat a využívají EPLAN Data Portal při 
každodenním projektování. S touto vynika-
jící odezvou u projektantů z celého světa se 
portál dále rozvíjí a stává se nepostradatel-
ným zdrojem produktových dat v mezinárod-
ním měřítku. 

(EPLAN ENGINEERING CZ)


