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nové produkty

 Řada servopohonů ACOPOSmulti rozšířena 
o 120kW modul

Společnost.B&R.pokračuje.v.rozšiřování.své.řady.komponent.pro.
systémy. víceosých. elektrických. pohonů.ACOPOSmulti. a. úspěšně.
vstupuje.do.další.„váhové.kategorie“..Zákazníkům.jsou.nyní.k.dis-
pozici.měniče.a.napájecí.moduly.se.jmenovitými.proudy.až.165.A..
Moduly.jsou.nabízeny.v.provedení.k.montáži.na.chlazené.základo-
vé. desky. i. s. průchozími.
otvory.pro. šrouby.a.mají.
dvě. otevřené. pozice. pro.
různé.zásuvné.karty.řady.
ACOPOSmulti..Vestavěná.
kompenzace.účiníku.PFC.
(Power Factor Correcti-
on). zmenšuje. rozběhové.
proudy. až. o. 60.%,. takže.
lze.použít.vodiče.s.menší-
mi.průřezy.i.pojistky.nebo.
jističe.menších.dimenzí..Stabilizovaný.stejnosměrný.meziobvod.umož-
ňuje.dosáhnout.identických.charakteristik.motorů.kdekoliv.na.světě.
a.odstraňuje.z.instalace.dříve.nutné.předřadné.transformátory..Schop-
nost.měničů.rekuperovat.energii.dovoluje.snížit.skutečnou.spotřebu.
energie.až.o.50.%..Mechanická.energie.při.brzdění.se.totiž.nemění.na.
teplo,.ale.je.regenerována.zpět.na.elektrickou.energii.a.aktivně.vra-
cena.do.rozvodné.sítě..Díky.tomu.je.systém.pohonů.ACOPOSmulti.
jedním.z.nejúčinnějších.systémů.dostupných.na.trhu..Moduly.s.vý-
konem.120.kW.jsou.svými.vlastnostmi.zcela.kompatibilní.s.ostatní-
mi.modulárními.produkty.řady.ACOPOSmulti.a.nabízejí.výrobcům.
strojů.další.možnosti.optimalizace.výroby.
B+R automatizace, spol. s r. o., tel.: 541 420 311, 
e-mail: office.cz@br-automation.com, www.br-automation.com

 Modul vstupů a výstupů Inline Remote 
pro explozivní prostředí

Nové.moduly.do.prostředí.s.nebezpečím.výbuchu.(Ex).vstupně-.
-výstupního.automatizačního.systému.Inline.od.firmy.Phoenix.Con-
tact.jsou.kompaktním.a.multifunkčním.doplňkem.systému.Inline.Re-
mote.I/O..Jsou.vhodné.k.připojení.digitálních.a.analogových.senzorů.
a.akčních.členů.v.zónách.1.a.0.se.stupněm.zabezpečení.Ex-i..V.sou-
ladu.s.aktuálními.směrni-
cemi.pro.použití.v.prostře-
dí. s. nebezpečím.výbuchu.
jsou. tyto. moduly. vhodné.
pro. zónu. 2. podle.ATEX.
a. rovněž. jsou.certifiková-
ny.podle.IECEx..Uživate-
lům. přinášejí. větší. flexi-
bilitu. při. plánování. a. po-
užívání.vstupů.a.výstupů,.
protože. každý. kanál. lze.
použít. jako. vstup. nebo. výstup.. Modul. pro. snímání. teploty. poprvé.
zajišťuje.připojení.všech.běžných.odporových.senzorů.a.termočlán-
ků..V.systému.Inline.má.uživatel.navíc.k.dispozici.množství.obvyk-
lých.sběrnicových.vazebních.modulů,.které.umožňují.připojit.zabez-
pečené. signály. z. explozivního. prostředí. přímo. do. automatizačních.
sítí,.např..Profibus,.Interbus,.Modbus/TCP,.Profinet.nebo.EtherNet/.
/IP..V.kombinaci.s.energeticky.úsporným.a.vysoce.výkonným.napá-
jecím.zdrojem.dokáže.napájet.až.deset.modulů..K.dispozici.jsou.také.
tři.multifunkční.moduly.vstupů.a.výstupů,.které.podporují.všechny.
standardní.digitální.a.analogové.signály.podle.specifikací.NAMUR.
Phoenix Contact, s. r. o., tel.: +420 542 213 401, 
e-mail: obchod@phoenixcontact.com, www.phoenixcontact.cz

 Ultrazvukový průtokoměr Sitrans FUT1010 
pro ropný průmysl

Nový.ultrazvukový.průtokoměr.Sitrans.FUT1010.je.určen.pro.ob-
last.těžby.a.dopravy.ropy,.popř..zemního.plynu,.a.pro.petrochemický.
průmysl..Jeho.ultrazvukové.měniče.nepřicházejí.do.kontaktu.s.mě-

řeným. médiem.. Jsou. upevně-
ny. na. povrchu. měřicí. trubice.
průtokoměru. s. použitím. uni-
kátního. montážního. systému.
TransLoc,. vyžadujícího. jen.
minimální. údržbu. s. možností.
provádět. standardní. kalibraci,.
a. tím. zmenšit. nejistotu. měře-
ní..V.přístroji.se.ani.při.průto-

ku.kapalin.s.velkým.podílem.parafínu.netvoří.rušivé.úsady,.časté.při.
měření.průtoku.uhlovodíků.tradičními.snímači.

Průtokoměr.Sitrans.FUT1010.je.založen.na.principu.měření.rozdílu.
mezi.dobami.průchodu.ultrazvukových.impulzů.vysílaných.po.směru.
a.proti.směru.proudění.kapaliny..Lze.ho.dodat.také.v.sestavě.s.usměr-
ňovačem.průtoku.a.s.uklidňovacími.úseky.potrubí.před.přístrojem.a.za.
ním.jako.kompletní.měřicí.trať,.popř..kalibrovanou.podle.požadavků.
organizací.API.a.AGA,.čímž.se.dosáhne.mimořádné.přesnosti.měření.

Přístroj.se.dodává.ve.dvou.verzích:.pro.měření.průtoku.buď.plynů,.
nebo.kapalin.s.viskozitou.až.do.2800.cSt..Díky.své.univerzálnosti.se.
Sitrans.FUT1010.uplatní.při.měření.průtoku.jako.kontrolní.měřidlo.
i.jako.provozní.přístroj.při.řízení.technologických.procesů,.popř..při.
sledování.skladovacích.nádrží..Díky.možnosti.instalovat.ho.na.potru-
bí.malých.i.velkých.průměrů.je.nový.průtokoměr.vhodný.pro.téměř.
jakoukoliv.měřicí.úlohu,.a.to.včetně.bilančních.měření.vyžadujících.
kalibraci.s.laboratorní.přesností.
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, 
e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com

 Kontron CP6002 přináší výkon procesoru 
Intel Core i7 do systémů 6U CompactPCI

Společnost. Kontron. představila. procesorovou. desku. 6U.
CompactPCI.s.označením.CP6002,.založenou.na.procesorech.řady.
Intel.Core.i7..Špičkový.výkon.při.malé.spotřebě.a.malém.ztrátovém.
teple.ocení.uživatelé.v.oborech.komunikační.techniky,.vojenství,.le-
tectví,.lékařské.techniky.nebo.v.průmyslové.automatizaci..

Díky.procesorům.2,53.GHz.Intel.Core.i7-610E.a.LV.2,0.GHz.Intel.
Core. i7-620LE. je. proceso-
rová.deska.Kontron.CP6002.
rychlejší. nejen. při. zpraco-
vání. několikavláknových.
úloh.(využívá.metodu.HTT,.
Hyper-Threading Technolo-
gy),.ale.i.při.zpracování.úloh.
s. jediným.vláknem,.protože.
procesory.využívají.nejnovější.metodu.Intel.Turbo.Boost..K.dispozi-
ci.je.až.8.GB.paměti.typu.DDR3.ECC.s.taktem.přístupu.1.066.MHz..
To.je.dostatečné.pro.spolehlivou.práci.s.daty.v.úlohách,.jako.je.zpra-
cování.dat.z.radarů,.sonarů.nebo.průmyslových.kamer..Kromě.slotu.
pro.karty.Compact.Flash.v.odolném.provedení.vhodném.do.průmys-
lových.podmínek.je.možné.prostřednictvím.rozhraní.SATA.připojit.
paměť.NAND.flash.do.32.GB.(připravuje.se.verze.s.64.GB)..

Pro. maximální. flexibilitu. z. hlediska. aplikací. přichází. Kontron.
CompactPCI. CP6002. se. šesti. rozhraními. Serial.ATA. s. podporou.
RAID,.třemi.grafickými.rozhraními.s.vysokým.rozlišením.(VGA,.DP.
nebo.HDMI;.jedno.rozhraní.na.čelním.panelu.a.dvě.vzadu).a.až.dvě-
ma.sloty.pro.mezaninové.karty.PMC/XMC..

V.tuto.chvíli.jsou.dostupné.vzorky.desek.Kontron.CP6002..Jejich.
sériová.výroba.začne.ve.třetím.čtvrtletí.2010.
Kontron East Europe, tel.: +420 378 775 477, +420 736 701 707, 
e-mail: pavel.boehm@kontron.cz


