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pohony a akční členy

elektromotorů oproti asynchronním jsou rov-
něž menší rozměry.

Použití v jakémkoliv provozu

Již tradičně se měniče frekvence Altivar 320 
vyznačující velkou spolehlivostí a odolností. 
Zvládají nepřetržitý provoz v náročných pod-
mínkách, charakterizovaných např. vysokou 
teplotou okolí a prašností, častými výpadky 
elektrické sítě nebo častými výskyty mecha-
nických závad. Již v základním provedení ob-
sahují desky plošných spojů, které jsou lako-
vány v souladu s normou o ochraně proti ko-
rozi a agresivnímu prostředí IEC 60721-3-3 
(Klasifikace podmínek prostředí – Část 3: 
Klasifikace skupin parametrů prostředí a je-
jich stupňů přísnosti – Oddíl 3: Stacionární 
použití na místech chráněných proti povětr-
nostním vlivům). Podle této normy splňují 
chemickou třídu odolnosti 3C3 a mechanic-
kou třídu odolnosti 3S2. Bez snížení výko-
nu je lze provozovat do +50 °C, se sníženým 
výkonem až do +60 °C.

Vývoj měničů byl zaměřen na zkrácení 
doby, kterou je nutné věnovat konfiguraci, 
integraci systému, údržbě, diagnostice a bez-
pečnostním operacím. Citelné zrychlení všech 
těchto činností vede k nárůstu počtu provoz-
ních hodin strojů a průmyslových zařízení, 
a to při současném snižování nákladů na je-
jich inženýrink a provoz.

 

Excelentní bezpečnost

Měniče frekvence Altivar 320 mají mnoho 
bezpečnostních funkcí, které lze navíc snadno 
a rychle parametrizovat z jednoho prostředí. 
Jde např. o funkci bezpečného vypnutí točivého 
momentu (STO), bezpečného zastavení (SS1), 
bezpečného omezení rychlosti (SLS), bezpeč-
né maximální rychlosti (SMS) nebo bezpečně 
uzavřených dveří stroje (GDL). Bez problé-
mu splňují požadavky na bezpečnostní funkce 
v elektrických pohonech s měniči frekvence 
podle směrnice Machinery Directive 2006/42/ 
/EC. Z hlediska integrity bezpečnosti je lze po-
užít v zařízeních úrovně až SIL 3 a z hlediska 

úrovně bezpečnostních vlastností až PL e se za-
pojením kat. 3. Tam, kde jsou použity měniče 
frekvence Altivar 320, již není třeba investovat 
do dalších externích bezpečnostních přístrojů. 
To výrazně zjednodušuje certifikační proces 
strojů a průmyslových zařízení.

Maximální servisní podpora

Společnost Schneider Electric poskytuje 
k měničům frekvence Altivar 320 plnou servis-
ní podporu. Samotný servis může být prováděn 
přímo u zákazníka nebo v servisním středisku 
umístěném v jihočeském Písku. Významnou 
výhodou, zejména pro české exportéry prů-
myslových strojů a zařízení, je možnost vy užít 
služby profesionálního servisu i mimo úze-
mí České republiky – v podstatě celosvětově.

Další informace zájemci najdou na www.
schneider-electric.cz nebo www.schneider-
-electric.sk.

 
Ing. Miroslav Kludský, 

Schneider Electric

Nové komunikační entity Channel Wire 
v LabVIEW 2016 přinesly možnost vyvíjet 
aplikace ještě rychleji, neboť umožňují vytvá-
řet strukturu softwaru, která je lépe přenos-
ná mezi různými oblastmi. S komunikačními 
entitami typu Channel Wire je možné využí-
vat šablony z několika zdrojů, aniž by bylo 
třeba vytvářet a udržovat podstatné množství 
pomocného softwaru v pozadí. 

Velká část úspěchu LabVIEW spočívá 
v tom, že se jeho uživatelé mohou spoleh-
nout na otevřenost vlastního produktu i všech 
aplikací, které jej podporují. LabVIEW 2016 
pokračuje v tomto trendu a umožňuje lep-
ší spolupráci s programovým kódem Python 
a zařízeními třetích stran. S nejnovější verzí 
LabVIEW mají uživatelé možnost:
– zjednodušit vývoj díky novým komunikač-

ním entitám typu Channel Wire, které re-
dukují složitost asynchronní komunikace 
na jediný spoj,

– využít více operační paměti díky podpoře 
64bitových verzí modulů a nástrojů Lab-
VIEW Control Design and Simulation, 
Lab VIEW MathScript Real-Time, Lab-
VIEW Unit Test Framework, LabVIEW 

LabVIEW 2016 obsahuje novou verzi 
komunikačního propojení Channel Wire 

Desktop Execution Trace a LabVIEW VI 
Analyzer,

– snadněji zajistit automatizaci laborator-
ních měřicích přístrojů díky síti Instru-
ment Driver Network, která podporuje 
500 nových zařízení navíc k dosavadním 
10 000 již podporovaných přístrojů,

– integrovat kód v jazyku Python díky nové 
sadě nástroje Python Integration Toolkit 

for LabVIEW, což je jednoduché rozhra-
ní API od společnosti Enthought Inc. (do-
stupné prostřednictvím LabVIEW Tools 
Network), s nímž lze integrovat skripty 
v jazyku Python do aplikací v LabVIEW.

Hardwarová kompatibilita

LabVIEW 2016 je plně kompatibilní s nej-
novějším hardwarem od NI pro návrh a zkou-
šení vysokofrekvenčních zařízení, včetně dru-
hé generace vektorového transceiveru signálů, 
přístroje pro generování digitálních signálů 
NI PXIe-6570, laboratorního zdroje malých 
proudů NI PXIe-4135, řídicích systémů Com-
pactRIO s podporou sítí TSN (Time-Sensitive 
Networking) a také řídicího modulu RIO NI 
Educational Laboratory Virtual Instrumenta-
tion Suite (NI ELVIS).

Závěr

Více informací se mohou zájemci dozvě-
dět ve videozáznamu What’s New in Lab-
VIEW 2016 a se zkoušením mohou začít ješ-
tě dnes. Uživatelé s aktivní servisní smlouvou 
mají také přístup k NI Software Technology 
Preview. Více informací o programu a při-
hláška do něj jsou na adrese http://www.ni.
com/cs-cz/support/software-technology-pre-
view.html.

(National Instruments)

Nejnovější verze LabVIEW rozšiřuje podporu o 500 nových přístrojů, zahrnuje pět no-
vých rozšíření pro svou 64bitovou verzi a zlepšuje integraci programů v programovacím 
kódu Python. Obsahuje komunikační propojení Channel Wire, která usnadňují komplexní 
komunikaci mezi paralelními sekcemi kódu. Propojení jsou k dispozici v běžné verzi i ve 
verzi reálného času a pomáhají zlepšovat čitelnost kódu a zkrátit dobu potřebnou na vývoj.

Obr. 1. Ukázka prostředí LabVIEW


