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nové produkty

 Servomotor Simotics S-1FG1 pro náročné 
úlohy

Společnost Siemens rozšířila svou nabídku servopohonů o servo-
motor Simotics S-1FG1 s převodovkou, který je navržen pro pro-
voz s měniči Sinamics S120. Konfiguraci a uvedení celého systému 

do provozu zjednodušuje 
kompletní integrace mo-
toru a měniče do koncepce 
plně integrované automati-
zace TIA (Totally Integra-
ted Automation). Jednotli-
vé komponenty se snad-
no a spolehlivě propojují 
prefabrikovanými signá-
lovými i silovými kabe-
ly Motion Connect, které 

obsahují elektronické štítky s uvedením výkonu. Kabely se k motoru 
připojují rozhraním Drive-Cliq. 

Mezi přednosti kompaktního převodového servomotoru Simotics 
S-1FG1 patří jeho velká účinnost a malé torzní vibrace pro dosažení 
přesných a dynamických sekvencí pohybu.

Motor Simotics S-1FG1 je k dispozici v těchto provedeních: s pře-
vodovkou s ozubenými koly se šikmým ozubením, s paralelní hřídelí, 
s kuželovým soukolím, se šnekovým soukolím a šnekovým spirálním 
soukolím – a až s 25 převody, podle druhu a rozměru soukolí. Spirál-
ní ozubení šnekového soukolí zajišťuje zvlášť tichý chod převodovky. 

Servomotory Simotics S-1FG1 jsou vhodné pro různé úlohy, např. 
pro tiskařské a balicí stroje, stroje pro skladování a vyhledávání zbo-
ží, dopravníky nebo dávkovací čerpadla.
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, 
e-mail: industry.cz@siemens.com, www.siemens.cz

 Převodník času Ruggedcom RMC8388 pro 
spolehlivý provoz v náročných podmínkách

Společnost Siemens rozšířila svou nabídku síťových komponent 
o převodník Ruggedcom RMC8388 – cenově výhodné a kompaktní 
zařízení pro konverzi času, které je určeno pro provoz v podmínkách 
s velmi proměnlivými klimatickými vlivy. Zařízení je schopno odo-
lat teplotám od −40 do +85 °C, vibracím a nárazům. 

Modul Ruggedcom RMC8388 je dostupný v několika varian-
tách a umožňuje převod mezi moderním protokolem PTP (Precisi-

on Time Protocol) – proto-
kolem přesného času podle 
normy IEEE 1588v2 – a star-
šími časovými kódy IRIG-B 
(Inter-Range Instrumentation 
Group) nebo PPS (Pulse Per 
Second). RMC8388 tak dovo-
luje použít starší ochrany IED 
v moderních ethernetových sí-
tích bez nutnosti spravovat sa-
mostatnou síť pro synchroni-
zaci času.

Kromě prodloužení životnosti starších IED nový převodník Rug-
gedcom RMC8388 rovněž umožňuje připojení starších zdrojů času 
k moderní ethernetové síti a postupnou modernizaci bez nutnosti mo-
dernizovat vše najednou.

Ruggedcom RMC8388 také snižuje náklady na údržbu tím, že 
umožňuje nahradit starší koaxiální kabely standardními ethernetový-
mi kabely určenými jak pro komunikaci, tak pro účely správy času 
v celém rozsahu instalací až po venkovní rozvodny.
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, 
e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com, www.siemens.com/rmc8000

 NI představuje flexibilní testovací stanoviště 
pro LTE-U a LAA

Společnost NI představila nový systém pro testování a stavbu pro-
totypů pro bezdrátové sítě LTE Unlicensed (LTE-U) a License Assi-
sted Access (LAA) a experimentování s nimi. Ačkoliv se nyní zájem 
soustřeďuje především na sítě 5G, jsou sítě jako LTE-U a LTE-LAA 
v současnosti potřebné pro lepší fungování datových přenosů v sítích 
4G a pro uzavření mezery do příchodu 5G.

Testovací stanoviště NI za-
hrnuje fyzickou vrstvu LTE 
implementovanou v obvodu 
FPGA, takže lze testovat, vy-
hodnocovat a popř. rozšiřo-
vat různé scénáře fungování 
LTE-U a LAA a zhodnotit tak 
jejich přínos k rychlosti dato-

vých přenosů v systémech postavených na již existující infrastruktu-
ře LTE a 802.11.

Protože sítě LTE-U i LAA využívají nelicencované pásmo 5,9 GHz, 
musí zařízení kompatibilní s LTE-U a LAA sdílet tento kanál se zaří-
zeními WiFi pracujícími podle standardů 802.11a a 802.11ac. Testo-
vací stanoviště od NI založené na softwarově definovaném rádiu NI 
USRP RIO a sadě nástrojů LabVIEW Communications System De-
sign Suite představuje hotový systém připravený k použití. Skládá se 
z těchto komponent: 
– LabVIEW Communications System Design Suite,
– LabVIEW Communications LTE Application Framework,
– konfigurovatelný referenční software pro LTE-U a LAA,
– dva moduly USRP-2953R pro softwarově definované rádio na bázi 

FPGA.
National Instruments (Czech Republic), s. r. o., tel.: 800 267 267, 
ni.czech@ni.com, www.ni.com/white-paper/53044/en

 Technika čtvercových pólů umožňuje zvýšení 
produktivity při povrchovém broušení 

Magnetické upínací desky s paralelními, čtvercovými a radiálními 
póly SCHUNK MAGNOS zaručují při broušení spolehlivé upnutí ob-
robků a jejich rychlou výměnu. Například desky se čtvercovými póly 
umožňují ve srovnání s konvenčními řešeními s technikou paralel-

ních pólů zvýšit produk-
tivitu až o 200 %. Do-
sahuje se toho pohybli-
vými pólovými nástavci, 
které zajišťují homogen-
ní upnutí bez deformací. 
Lze tak na jedno upnutí 
brousit ploché obrobky 
s rovinností a rovnoběž-
ností ploch v řádu mi-
krometrů. S deskami se 

čtvercovými póly Magnos není již třeba díl několikrát přebrušovat, 
opakovaně upínat nebo složitě podkládat. Aby bylo možné přizpů-
sobit silový účinek magnetických upínacích desek individuálně pro 
kaž dý obrobek, jsou desky standardně vybaveny regulací upínací síly. 
Speciální konstrukce magnetické desky umožňuje obrábění kalených 
obrobků a jejich následné snadné sejmutí z desky. Desky Magnos se 
čtvercovými póly jsou vhodné pro broušení velkých ploch tenkých 
obrobků naplocho od tloušťky materiálu 4 mm. Díky rozměru pólů 
32 × 32 mm mohou být i malé nebo úzké díly upnuty bez deforma-
cí. V případě potřeby lze desky se čtvercovými póly upnout jako do-
plňující upínač na již existující desky s paralelními póly. Pro správné 
a rychlé umístění obrobku mohou být do bočních závitových otvorů 
namontovány přídavné dorazy. 
SCHUNK Intec s. r. o., tel.: +420 513 036 213, 
info@cz.schunk.com, www.cz.schunk.com


