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 Panasonic uvádí nové servomotory Minas 
A6 s 23bitovým rozlišením

Nová řada servomotorů Panasonic MINAS A6 jde ve stopách vel-
mi úspěšné předchozí řady MINAS A5. Řada Minas A6 přináší mno-
ho vylepšení, ale přesto si zachovává plnou kompatibilitu s předcho-
zí řadou A5.

Díky konstrukci jádra a novému 
provedení krytu je délka servomotorů 
řady Minas A6 o 30 % menší ve srov-
nání s předchozí řadou (z 99 mm na 
67,5 mm), ale byla redukována i hmot-
nost: o 10 %. Ke „zhubnutí“ významně 
přispívá i kompaktnější provedení sní-
mače polohy.

K řízení se používá otevřený sé-
riový komunikační protokol Modbus 
RTU (RS-232 nebo RS-485).

Dvacetibitový snímač polohy, použitý u řady A5 (s rozlišením 
1 048 576 impulzů na jednu otáčku), byl výrazně inovován a v mo-
torech A6 je používána jeho nová verze s 23bitovým rozlišením 
(8 388 608 impulzů na otáčku). Rozlišení je tedy osminásobné ve 
srovnání s předchozím modelem. 

Nové servomotory mají ještě kratší dobu odezvy (3,2 kHz), což 
umožňuje mnohem rychleji reagovat na povely regulátoru. Kromě 
toho se díky rychlejší reakci regulátoru a zlepšené linearitě výrazně 
snížily mikrovibrace.

Mezi další zlepšení patří menší kolísání točivého momentu, potla-
čení vibrací v klidovém stavu při statickém zatížení a modifikace po-
tlačení kolísání při dynamickém zatížení.

Obě řady, Minas A5 i A6, používají identická rozhraní a mají stej-
nou přírubu. U motorů Minas A6 lze používat stejné kabely jako u řady 
A5. Pro montáž nejsou třeba další přídavné díly. Při výměně tedy stačí 
zaměnit motor a ostatní zařízení a kabeláž není nutné měnit. 

Díky použití speciálního těsnění se třemi břity se dosahuje lepší 
ochrany motoru proti prachu a úniku oleje z ložisek.

Maximální rychlost otáčení motorů Minas A6 je 6 500 min–1. 
Panasonic Electric Works Europe AG, tel.: +420 541 217 001, 
www.panasonic-electric-works.cz

 Nové kompaktní a odolné třífázové zdroje 
Sitop 

Společnost Siemens uvedla na veletrhu SPS/IPC/Drives, kte-
rý se konal loni v listopadu v Norimberku, na trh nové zdroje  
Sitop PSU300S s výstupním napětí 24 V: pro proud 5 A o šířce 50 mm 
a pro proud 10 A o šířce 70 mm. Zdroje lze použít při teplotě oko-
lí od –25 do +70 °C. 

Zdroje šetří místo v rozvá-
děči nejen tím, že mají menší 
šířku, ale také tím, že nevyža-
dují boční odstup od jiných za-
řízení. Jejich účinnost je totiž 
až 91 %, takže mají jen malé 
tepelné ztráty. Mohou po dobu 
5 s poskytovat 1,5násobek jme-
novitého proudu, aby pokryly 
zvýšené rozběhové proudy.

Zdroje mají třífázový AC 
vstup 340 až 550 V. Na výstupu spolehlivě dávají stabilní stejno-
směrné napětí i při velkých výkyvech napětí na vstupu. Výstupní na-
pětí je nastavitelné v rozmezí 24 až 28 V DC, aby bylo možné kom-
penzovat úbytky napětí na dlouhých vedeních. 

Vzhledem k tomu, že zdroje Sitop mají mezinárodní certifikáty 
ATEX, IECEx a GL, je možné je použít pro stroje a zařízení po ce-
lém světě. 

Zdroje jsou opatřeny bezpotenciálovým výstupem, který signali-
zuje jeho správnou činnost a může být vyhodnocen nadřazeným PLC. 
Vyžaduje-li zdroj údržbu, obsluha může naskenovat QR kód na jeho 
krytu a prostřednictvím aplikace Siemens Industry Online Support 
App se dostat ke kompletní dokumentaci.
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, 
e-mail: industry.cz@siemens.com, www.siemens.cz/sitop

 Operátorský panel Magelis GTU má WiFi
Řada modulárních operátorských panelů Magelis GTU od firmy 

Schneider Electric byla rozšířena o nový tzv. smart displej Mage-
lis HMIDT643. Dotyková obrazovka má rozlišení XGA s podpo-
rou 16 milionů barev a možností sledování z velkého úhlu. Novin-

kou je integrovaný WiFi 
router (IEEE 802.11 b, g, 
n) s volbou režimů klient 
nebo přístupový bod, za-
bezpečením WPA/WPA2 
a dosahem 30 m. 

V kombinaci s vestav-
ným počítačem Magelis 
Open Box operátorský pa-
nel Magelis GTU nabízí 
široké možnosti komuni-
kace: tři porty pro Ether-
net, šest portů USB, vý-

stup DVI, sériové linky RS-232/458/422 nebo multimediální I/O.
Vzdáleně lze připojit programovatelný automat PAC, inženýrskou 

stanici nebo mobilní zařízení s podporou Vijeo Design Air. Obsluha 
tak může zařízení monitorovat nebo řídit z chytrých telefonů a table-
tů. Pracovníci údržby zvládnou bezpečnou diagnostiku bez fyzické-
ho připojení počítače do komunikační sítě.
Schneider Electric CZ, s. r. o., tel.: 382 766 333, 
www.schneider-electric.cz, www.schneider-electric.sk

 Virtualizované prostředí VPE1400 zvyšuje 
stabilitu a účinnost komunikační sítě

Ruggedcom VPE1400 (Virtual Processing Engine) je virtualizované 
prostředí vytvořené pro router Ruggedcom RX1400 od firmy Siemens. 
Díky němu mohou zákazníci provozovat svůj vlastní operační systém 

Linux a vlastní aplikace přímo na 
routeru RX1400 na okraji sítě mo-
bilního operátora. V aplikaci ve 
virtuálním prostředí VPE1400 mo-
hou být např. předběžně zpracová-
vána data shromážděná v průběhu 
sledování dopravy nebo energe-
tické situace před jejich odeslá-
ním do řídicího střediska. Nejen-
že se tak zmenšuje objem přená-
šených dat, ale zároveň se zlepšuje 
stabilita a účinnost komunikač-
ní sítě. Virtuální počítače se po-
užívají v mnoha oborech, zejmé-

na tam, kde je vyžadován robustní hardware a spolehlivá komunikace, 
např. v energetice, dopravě a ropném či plynárenském průmyslu.

Ve spojení s novým Ruggedcom ACE (Application Connectivity 
Engine) nabízí virtualizované prostředí multiprotokolovou komuni-
kaci SCADA pro přístroje od různých výrobců a zpřístupňuje je pro 
aplikace provozované ve VPE1400.

Toto nové virtualizované prostředí umožňuje předběžně zpracová-
vat obrovské objemy dat již na okraji komunikačních sítí, což je roz-
hodujuící požadavek průmyslového internetu věcí (IIoT – Industrial 
Internet of Things).
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com, 
www.siemens.com/kvm-edge-router


