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 Vysokorychlostní pohon s útlumem vibrací
Společnost Siemens doplnila řadu nízkonapěťových motorů typu  

N-compact motorem ve vysokorychlostním provedení s až 5 000 otáč-
kami za minutu. Mezi strojem a základovou deskou jsou umístěny prv-
ky s tlumicími vlastnostmi, 
které eliminují přenos vib-
rací z motoru na základovou 
desku a naopak. Pro mon-
táž tak nejsou nutné žádné 
speciální konstrukční prvky 
nebo stavební úpravy. Další 
výhodou instalace tlumicích 
prvků je snížení hladiny hlu-
ku. Stroje z produktové sku-
piny N-compact High-Speed 
od společnosti Siemens mají 
vysokou účinnost, jsou kom-
paktní a nenáročné na údržbu. Tato produktová skupina motorů s na-
pájecím napětím 400 až 690 V je dodávána s výstupními výkony od 
200 do 1 050 kW. Vysokorychlostní motory tvoří výborně koordino-
vaný pohonný systém zejména v kombinaci s frekvenčními měniči 
Sinamics G130 a G150.

S ohledem na podkritickou konstrukci rotoru a nezávislou ventilaci 
lze motor využívat v celém regulačním rozsahu otáček. Rychloběžné 
stroje, např. vysokotlaké ventilátory, šroubové kompresory nebo spe-
ciální rotační čerpadla tak lze pohánět motorem samostatně, bez pře-
vodovky. Tím se šetří náklady i potřebný prostor a zvyšuje se účin-
nost a spolehlivost pohonu.
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, http://www.siemens.cz/ad, 
e-mail: adprodej.cz@siemens.com

 Světelný maják LED pro ovládací panely
Nové tříbarevné indikátory LED typu K30L EZ-Light od firmy 

Banner Engineering jsou plně uzavřená indikační světla o průměru 
30 mm se závitem pro standardní montážní otvor 22,5 mm. Indiká-
tor může nahradit tři samostatné jednobarevné žárovky, a zabere tedy 
méně místa na panelu. Urychlí se tím zapojování, sníží náklady na in-

stalaci i spotřeba energie. 
LED nejsou citlivé na vi-
brace, a proto je jejich 
životnost mnohem del-
ší než u žárovky. Svět-
lo K30L může být insta-
lováno v blízkosti obslu-
hy. Je snadno viditelné, ať 
již je umístěno na ovláda-
cím panelu nebo na mon-
tážní konzole. Může být 
rovněž využíváno jako 
světelná věž malé výšky. 
Rychlospojka typu euro 
se zakrytými svorkami 

urychluje instalaci bez pájení a bez zásahu elektrikáře. Schránka 
s krytím IP67 odolává působení náročného průmyslového prostředí a 
vlhku. Po doplnění vhodnými kabely a konektory mohou být indiká-
tory klasifikovány třídou IP69K do prostředí výroby potravin a nápo-
jů. Uplatní se i v ovládacích panelech balicích strojů, ve výrobě au-
tomobilů, myčkách automobilů apod. Uživatel si může pro indikátor 
zvolit až tři barvy z tohoto výběru: červená, zelená, žlutá, oranžová, 
modrá a bílá. Indikátory jsou k dispozici s integrovanými pružinový-
mi konektory pro rychlé rozpojení nebo s kabely délky 2 m. Mohou 
být připojeny k PLC nebo k průmyslovým sítím.
Turck s. r. o., tel.: 495 518 766, e-mail: turck-cz@turck.com, 
http://www.turck.com

Zprovozněte Vaše zařízení a řiďte je během
několika minut namísto hodin díky možnostem
PanelView Plus. Standardně používáný
programovací software Logix, narozdíl od
běžného HMI, umožňuje používání proměnných 
a nepotřebuje křížové odkazy na fyzické adresy.
Díky tomu data stačí zadat pouze jednou. 
Zažijte budoucnost již dnes – navštivte 
webové stránky
www.RockwellAutomation.com/think/yourfuture
compact-ia@ra.rockwell.com

UVEĎTE VAŠE ZAŘÍZENÍ NA TRH RYCHLEJI

POMOCÍ ZJEDNODUŠENÉHO PROGRAMOVÁNÍ

A OPĚTOVNÉHO VYUŽITÍ KÓDU.
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CompactLogix přináší
Integrovanou
Architekturu do srdce
Vašeho zařízení.
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