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na řízené motory. Umístit měnič na motor 
sice může být na první pohled účelné, ovšem 
jen bez ohledu na průvodní teplotní vlivy 
omezující použitelný výkon motoru. Motory 
jsou také často umisťovány na hůře přístup-
ných místech, což by znamenalo obtíže při 
údržbě měničů. I přesto bylo jedním z nej-
větších problémů při vývoji současných pří-
strojů vyřešit odvod tepla tak, aby bylo vždy 
možné využít jejich plný výkon.

Příprava na systém SafeMC 
a hospodaření s energií

Jednou z vlastností významně usnadňují-
cích instalaci a uvádění zařízení do provozu 
je možnost zapojit jednotky ACOPOSmul-
ti65 do lineární struktury při použití jediné-
ho hybridního kabelu pro napájení 24 V DC, 
napájení meziobvodu, komunikační sběrni-
ci Ethernet Powerlink a funkci bezpečného 
vypnutí krouticího momentu (STO). Vedle 

pevně zapojené bezpečnostní funkce STO 
budou v budoucnu nabízeny i volitelné sí-
ťové bezpečnostní funkce systému SafeMC, 
a to STO, SBC, SOS, SS1, SS2, SLS, SMS, 
SLI, SDI a SLP, které jsou nyní k dispozici 
pro existující přístroje ACOPOSmulti urče-
né do rozváděčů.

Nové, decentrální přístroje jsou, stejně jako 
dosavadní přístroje řady ACOPOSmulti, dodá-
vány s úplným spektrem funkcí napájení. Patří 
k nim korekce účiníku, která podstatně snižuje 
příkon, resp. proudový odběr stroje, a konstant-
ní napětí v meziobvodu, zajišťující optimální 
výkon modulů měniče a motorů. Všechny ak-
tivní napájecí moduly navíc dokážou vracet do 
sítě brzdicí energii (rekuperace energie).

Závěr

Jednotky řady ACOPOSmulti65 lze díky 
jejich snadné integraci do sítí Powerlink po-
užít jako uzly k připojení dalších rozšiřují-

cích modulů stroje a současně i k připoje-
ní I/O prostřednictvím vlastního rozhraní. 
V tomto druhém případě stačí přímo na mís-
tě připojit k zařízení ACOPOSmulti65 modu-
ly I/O řady X67.

Lze si snadno spočítat, že nárůst pořizo-
vací ceny při použití odolných decentrálních 
jednotek řady ACOPOSmulti65 je bohatě 
kompenzován úsporami dosaženými v roz-
váděči a na kabeláži. Další neoddiskutova-
telnou předností je skutečnost, že umístě-
ní měničů poblíž motorů zmenšuje celkové 
rozměry stroje. Převratnou povahu jednotek 
ACOPOSmulti65 podtrhuje možnost přidávat 
rozšiřující stavební moduly ke strojům jako 
zcela samostatné entity. Bez úprav v rozvá-
děči, bez práce se složitou kabeláží, jen pou-
hým zasunutím konektorů připojovacího ka-
belu – a to kdykoliv, i u stroje, který je již 
v provozu u uživatele.

(B+R automatizace, spol. s r. o.)

Dne 13. srpna 2012 se v Bruselu poprvé 
setkali členové evropských asociací uživatelů 
automatizační techniky pro procesní výrobu. 
Zúčastnili se členové představenstev a mana-
žeři asociací EI, EXERA, WIB a NAMUR. 
Cílem bylo dosáhnout společného porozumě-
ní v otázkách organizace, strategických cílů, 
oblastí působení a struktury členství. Úko-
lem rovněž bylo najít oblasti, v nichž mohou 
tyto asociace těsněji spolupracovat k vzájem-
nému prospěchu. Přítomní diskutovali o po-
tenciálních oblastech spolupráce a o překáž-
kách, které jí brání.

Asociace společně představují více než 
200 významných uživatelů automatizační 
techniky z Evropy, a proto jsou příležitos-
ti ke sdílení zkušeností a propojování akti-
vit ohromné. 

Většina členských firem, stejně jako do-
davatelů automatizační techniky a řídicích 
systémů, má v současné době globální pů-
sobnost. Proto se všichni shodli na tom, že 
spolupráce jednotlivých národních asocia-
cí je nezbytná.

Asociace se dohodly, že si budou pravi-
delně navzájem vyměňovat informace a že 
zřídí společné pracovní skupiny, které se bu-
dou zabývat funkční bezpečností, bezdráto-
vými přenosy dat, kybernetickou bezpečnos-
tí, výběrem provozních průtokoměrů a sprá-
vou alarmů. 

Evropské asociace uživatelů automatizace 
procesní výroby se setkaly v Bruselu

Diskuse byly otevřené a konstruktivní. 
Všichni se shodli na tom, že bližší spoluprá-
ce přinese všem asociacím významné výho-
dy, a proto výsledky první schůzky předči-
ly očekávání. 

Jednání se zúčastnila také organizace 
EEMUA (Engineering Equipment and Ma-
terials Users Association), mezinárodní aso-
ciace uživatelů strojních zařízení a materiálů 
(včetně automatizační techniky), jež se také 
podílela na diskusích o spolupráci s asocia-
cemi uživatelů automatizační techniky pro 
procesní výrobu. 

Které evropské asociace se schůzky zú-
častnily?

EI, Evaluation International (www.eva-
luation-international.com), byla založena 
v roce 1962 jako Sira Instrumentation Panel 
(SIREP). Spolupracuje s WIB a EXERA 
a společně s nimi tvoří mezinárodní asoci-
aci uživatelů automatizační techniky s více 
než 100 členy v celé Evropě. Sama má při-
bližně třicet členů ve Velké Británii a ve 
Švédsku. Většina současných členů EI je 
aktivní v oblasti energetiky, zejména jader-
né. Aktivity EI jsou proto zaměřeny přede-
vším na funkční bezpečnost a splnění spe-
cifických požadavků na automatizační tech-
niku v energetice. 

EXERA (www.exera.com) byla založena 
v roce 1974. Je to francouzsko-italská asociace 

se 40 členy – uživateli automatizační a mě-
řicí techniky. Dvacet technických komisí se 
zabývá vývojem provozních snímačů (prů-
tokoměrů, analyzátorů) a řídicích systémů 
a vytváří studie z oblasti funkční bezpeč-
nosti nebo MES. EXERA pořádá technické 
konference otevřené všem zájemcům. Aktiv-
ně spolupracuje s francouzskou vládou a Ev-
ropskou komisí. 

NAMUR (www.namur.de) je mezinárod-
ní asociace uživatelů automatizační techni-
ky v procesním průmyslu. Byla založena 
v roce 1949 v Leverkusenu a sídlí v Ně-
mecku. Má 135 členů, kterým umožňuje 
sdílet znalosti a zkušenosti s instalací, pro-
vozem a údržbou automatizační techniky, 
přičemž cílem je dosáhnout efektivních, 
udržitelných a bezpečných výrobních pro-
cesů a podílet se na dalším vývoji automa-
tizační techniky. 

WIB (www.wib.nl) je mezinárodní sdru-
žení uživatelů automatizační techniky v pro-
cesní výrobě. Sídlí v Nizozemí a bylo zalo-
ženo v roce 1963. Zpočátku se zaměřovalo na 
vývoj provozní měřicí techniky; v současné 
době má devět pracovních skupin pro sdíle-
ní informací a zkušeností a vytváření studií 
a dokumentů ve všech oblastech společných 
zájmů jeho členů.

(Bk)


