nové produkty
Integrované řešení pro softwarové
inženýrství v automobilovém průmyslu
Integrované řešení pro softwarové inženýrství od společnosti
Siemens pro automobilový průmysl se zaměřuje na výzvy při vývoji
výrobků související s prudkým nárůstem objemu softwaru v moderních
automobilech. Integrováním softwaru pro správu životního cyklu aplikací (ALM) a softwaru pro správu životního cyklu produktů (PLM) vytváří společnost Siemens
řešení, které usnadňuje správu životních
cyklů elektromechanických systémů
a softwaru určeného k jejich řízení. To
poskytne automobilovým společnostem možnost zlepšit
funkčnost a sledovatelnost softwaru, zvýšit celkovou kvalitu výrobků a omezit množství chyb souvisejících se softwarem.
Synchronizace vývoje softwaru s vývojem fyzických systémů je
pro automobilové společnosti často velký problém. Vzhledem ke své
povaze mají totiž vývoj výrobků a vývoj softwaru odlišné cykly. Vývoj softwaru je samostatný a funkčnost s hardwarem se ověřuje pouze v předem určených kontrolních bodech vývoje výrobku. V době
inteligentních automobilů je spolupráce softwaru a fyzických systémů stále komplikovanější. S tím souvisí časté problémy a chyby dané
nedostatky používaných procesů, nástrojů a metod. Slibným řešením
jsou tzv. digitální dvojčata vozidel, která umějí zachytit fyzické i digitální chování automobilů propojených s internetem věcí.
Siemens Industry Software, s. r. o., tel.: +420 266 790 437, urbankova.eva@siemens.com, www.siemens.com/plm/automotive-software
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Nadstandardní spínací výkon – PhotoMOS
řady AQZ

Relé řady PhotoMOS AQZ od společnosti Panasonic kombinují
výhody elektromechanických relé s nejmodernějšími polovodičovými prvky. V závislosti na typu umožňují spolehlivé, bezproblémové
a tiché přepínání střídavého i stejnosměrného napětí v kompaktním
čtyřkolíkovém pouzdru SIL (d × š × v = 21 × 3,5 × 12,5 mm). Jejich
odpor při zátěži je minimální (15 mΩ). K ovládání LED na vstupu
obvykle postačuje proud již od 1 mA, díky čemuž se nabízí množství
jejich energeticky efektivních využití. Relé AQZ jsou proto ideální
k řízení např. topných článků, motorů nebo osvětlení.
Dodávána jsou ve dvou provedeních: AQZ202G má napájecí napětí
(špička-špička) 60 V, zátěžový proud
do 6 A a odpor kontaktů 15 mΩ, zatímco AQZ207G má napájecí napětí
(špička-špička) 200 V, zátěžový proud
do 2 A a odpor kontaktů 180 mΩ. Izolační napětí vstup-výstup je 2,5 kV.
Relé kromě velkých proudů také účinně a bezchybně přepínají
i velmi nízké úrovně signálu. Malý odpor při zátěži a malá závislost
na teplotě otevírají mnoho možností využití při měření a zkouškách,
a to zejména tam, kde je důležitý konstantní odpor při sepnutí nebo
kde je třeba omezit pokles napětí na spínacím kontaktu.
Výkonová relé PhotoMOS jsou ideální pro všechny oblasti použití, kde je vyžadována mimořádně dlouhá životnost a konstantní elektrické vlastnosti.
Relé řady AQZ se používají např. v bezúdržbových výstupních jednotkách PLC, průmyslových strojích a měřicích zařízeních.
Panasonic Electric Works Europe AG, organizační složka,
tel.: +420 541 217 001, www.panasonic-electric-works.cz

Sortiment radarových hladinoměrů
Optiwave byl rozšířen
Firma Krohne letos uvedla na trh šest nových radarových hladinoměrů na principu FMCW. Hladinoměry řady OPTIWAVE x400 pracují s frekvencí 24 GHz, radary OPTIWAVE x500 s frekvencí 80 GHz.
Optivawe 3500 je radarový hladinoměr s anténou ve tvaru čočky, určený do
prostředí se zvýšenými požadavky na hygienu. Je dodáván s odpovídajícími typy
sanitárních připojení a vzhledem k velmi
malé mrtvé vzdálenosti a úhlu vyzařování je vhodný i pro malé nebo úzké nádrže.
Hladinoměry Optiwave 5400, 7400
a 7500 jsou určeny k měření kapalin.
Optiwave 5400 je vhodný pro běžné měření, Optiwave 7400 především pro náročné podmínky, např. měření agresivních kapalin, pro úlohy vyžadující otápění, proplach nebo chlazení antény a pro
provozní teploty až +700 °C. Optiwave
7500 s měřicím rozsahem až 100 m může
vzhledem k malému vyzařovacímu úhlu
a čočkové anténě z materiálu PEEK měřit i v malých nebo úzkých nádržích a nebo v nádržích se složitou vnitřní zástavbou, dokonce i přes
střechu nádrže z nevodivého materiálu.
Radarové hladinoměry Optiwave 6400 a 6500 jsou určeny k měření sypkých látek. Optiwave 6400 je vhodný pro materiály v podobě
granulí, pelet nebo kousků, Optiwave 6500 (na obr.) k měření prášků nebo i jiných sypkých materiálů ve velmi prašných atmosférách
a v úzkých a vysokých silech, popř. s vnitřní zástavbou.
KROHNE CZ, spol. s r. o., tel.: +420 545 220 092,
e-mail: cz.kcz.brno@krohne.com, https://cz.krohne.com
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