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komponenty

v osmi párech, terminály mohou mít šestnáct 
svorek výhradně pro 24 V DC nebo šestnáct 
svorek s 0 V. Zájemci mohou použít také va-
rianty osmi dvojic svorek (EL9181 – 8×2) 
nebo dvě skupiny osmi vzájemně propoje-
ných svorek (EL9182 – 2×8). Žádný termi-
nál uvedených variant není propojen s napá-
jením 24 V DC či 0 V, takže je zcela na uvá-
žení zákazníka, jak takový terminál použije. 
Speciálním zástupcem této skupiny je termi-
nál, jehož osm svorek slouží k připojení stí-
nění, které je následně propojeno s uzemně-
nou montážní lištou DIN.

Napájení terminálů EtherCAT

Každý terminál EtherCAT je samostat-
nou jednotkou EtherCAT slave, a to včetně 
kompletní diagnostiky, která zahrnuje kont-
rolu aktuálního provozního módu, kontroly 

kontrolních součtů rámce na každém portu 
a též i kontrolu správně zpracovaných pro-
vozních dat, tzv. WC State. Veškerá zmíně-
ná diagnostika je umožněna tím, že každý 
z terminálů obsahuje čip, tzv. EtherCAT Sla-
ve Controller, který je třeba napájet. Proto 
se podle typu terminálu řeší velikost úbyt-
ku proudu. Napájení je zapotřebí obnovovat, 
k čemuž se využívá terminál EL9400 a jeho 
varianta EL9410 s diagnostikou přivedené-
ho napájení.

Práce se střídavým jednofázovým napětím

Pro zákazníky, kteří potřebují pracovat 
s jednofázovým napětím, je v nabídce jiná 
skupina terminálů. Pro zřetelné oddělení 
skupiny terminálů s 24 V DC a terminálů 
s 230 V AC je určen dělicí terminál EL9080 
(obr. 3).

EL9011

Nejznámějším zástupcem této skupiny 
produktů, který znají a používají všichni zá-
kazníci, je plastový kryt chránící kontakty 
terminálů EtherCAT. Terminály nových řad, 
jako jsou ELM, nebo terminály certifikované 
pro výbušné prostředí mají své vlastní kryty 
(ELM9012, ELX9012).

Závěr

Nabídka terminálů EtherCAT firmy Beck-
hoff je široká a rozmanitá, a přesto je neustá-
le rozšiřovaná. Pokrývá základní i specifické 
požadavky zákazníků. K dispozici jsou nejen 
terminály pro zpracování signálů a připojení 
komunikačních sběrnic, ale i pro kontrolu za-
tížení obvodů nebo distribuci napětí.

(Beckhoff Automation, s. r. o.)

Česká metrologická společnost (ČMS) zve 
odbornou veřejnost na kurzy připravené na 
druhé pololetí roku 2019. Proběhnou v bu-
dově České vědeckotechnické společnosti na 
adrese Novotného lávka 5, Praha 1.

Podrobnosti zájemci najdou na http://spol-
ky.csvts.cz/cms/kalendar-akci-cms.

Dotazy je možné posílat na e-mailovou 
adresu sekretariátu ČMS cms-zk@csvts.cz. 
Telefonické informace podá paní Vidimová 
na tel.: 221 082 254, 606 957 233.

Kurzy České metrologické společnosti

Druhý ročník konference Fórum českých a 
slovenských metrologů (a 21. fórum metrologů 
ČMS) se uskuteční 20. listopadu v Praze v Klu-

bu Lávka, na Novotného lávce. Další informace 
jsou uvedeny na www.csvts.cz/cms.

(ev)

Tab. 1. Kurzy ČMS ve druhém pololetí 2019

Řízení metrologie v organizaci (K 556-19) 7. 10. 2019 
Aplikace normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 
v laboratoři (K 561-19)

29. 10. 2019

Měření elektrických veličin (K 559-19) 4. 11. 2019
Nejistoty v nejistotách – teplota, tlak (K 560-19) 18. 11. 2019
51. základní kurz metrologie (K 558-19) 9. až 12. 11. 2019

LPE s.r.o. – vzdělávací a organizační 
agentura zaměřená na oblast 
silnoproudé elektrotechniky

Silnoproud? 
To umíme!

Pojďte 
s námi na 
školení

Pro projektanty, elektrikáře, 
revizní techniky a další 
pracovníky v elektrotechnice:
• odborné semináře
• vyhláška 50/1978 Sb.
• příprava revizních techniků EZ
• školení na míru
• odborné publikace
• online školení

Pro firmy působící 
v elektrotechnice:

• oslovení zákazníků z oboru
• organizace odbor. akcí
• prezentace výrobků
• školení na míru
• inzerce v publikacích
• pronájem školicích prostor

LPE s.r.o. Nad Přehradou 2, 635 00 Brno
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Na webových stránkách www.automa.cz lze časopis 
prolistovat i prohledat fulltextovým vyhledávačem.


