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 Řídicí jednotka Sinamics CU ��0E pro zá-
kladní úlohy řízení polohy a pohybu

Řídicí jednotky a výkonové mo-
duly frekvenčních měničů Sinamics 
G120 od společnosti Siemens jsou 
koncipovány jako samostatné, vy-
měnitelné funkční jednotky. Jejich 
volnou kombinací se sestaví měnič 
vhodný pro danou úlohu. 

Společnost Siemens nyní rozšiřu-
je nabídku o základní řídicí jednot-
ku CU 240E, optimalizovanou pro 
běžné, jednoduché úlohy. V kom-
binaci se standardním výkonovým 
modulem PM240 nebo s výkono-
vým modulem PM250 s rekupera-

cí energie ji lze použít ve výkonové oblasti od 0,37 do 90 kW při na-
pětí 380 až 480 V. 

Frekvenční měnič se vybírá, nastavuje a uvádí do provozu s vy-
užitím nástrojů Sizer a Starter.
Siemens, s. r. o., e-mail: adprodej.cz@siemens.com,
tel.: 800 122 552, http://www.siemens.cz/sinamics-g120 
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nabídka nového knižního titulu

Knihu si můžete objednat  telefonicky na čísle 286 583 011,  
e-mailem na adrese public@fccgroup.cz, prostřednictvím
internetu www.fccpublic.cz nebo poštou na adrese vydavatelství: 
FCC Public, Pod Vodárenskou věží 4, 182 08  Praha 8

Ročenka Elektro 2008
Praha, FCC Public, 336 stran, 
formát A6, vazba V2, cena 96 Kč

V ročence Elektro 2008 lze 
nalézt kromě přehledu odbor-
ných veletrhů, seznamu úřadů 
a institucí či adresáře ČKAIT 
také např. nejaktuálnější infor-
mace o nových elektrotech-
nických normách. S normami 
souvisí bezpečnost, které je 
věnována pátá kapitola. Jak si 
dokáží poradit s elektromag-
netickou kompatibilitou sta-
vebních zařízení v Německu 
nebo jak se chránit před bles-
kem, to se čtenář může dočíst 
v kapitole šesté. Problémem 
pospojování se zabývá článek 
sedmé kapitoly. Zajímavé pří-
spěvky z různých technických 

oblastí jsou náplní kapitoly osmé. Poslední kapitola je věnová-
na zelené energii. Ročenka je určena technikům, konstruktérům, 
projektantům, elektromontérům, pracovníkům údržby, revizním 
technikům, pracovníkům obchodně-technických služeb a všem 
zájemcům o aktuální informace z oblasti elektrotechniky.

 Průmyslový počítač Simatic Box PC nově 
i s dvoujádrovým procesorem

Robustní průmyslový počítač Simatic Box PC 827B od společnos-
ti Siemens, určený pro nepřetržitý provoz při okolních teplotách až 
55 °C, může být osazen procesory Intel Core2-Duo nebo Celeron-M. 
Součástí počítače je grafický akcelerátor Intel GMA 950, operační 
paměť DR2-677 lze rozšířit až na 4 GB a instalován může být pevný 

disk typu SATA o velikosti 
až 160 GB. K dispozici je 
pět volných slotů pro rozši-
řující karty, čtyři PCI a jed-
na PCI Express (PCIe) x4. 
Počítač je vybaven dvěma 
gigabitovými ethernetový-
mi porty, na přání zákazní-
ka lze doplnit také rozhraní 
Profibus. 

Podle požadavků zákaz-
níka může být počítač vy-
baven systémem zrcadle-
ných disků. Řadič RAID1 
je již součástí základní 
desky a nevyžaduje samo-
statný slot PCI. Pro úlo-

hy, v nichž je potřebný bezúdržbový provoz s velkou spolehlivostí, 
lze použít jako paměťové médium jeden či dva polovodičové disky 
v podobě karet CF, které se vkládají do slotů přístupných zvenku. 
Dva volně programovatelné sedmisegmentové displeje a dvě diody 
LED zobrazují rozběh systému BIOS a umožňují rychlou diagnózu 
provozních stavů, a to i při běhu aplikací. Prostřednictvím integro-
vaného rozhraní DVI-I lze připojit monitor řady Simatic Flat Panel 
vzdálený až třicet metrů. Při neočekávaném výpadku napájení jsou 
kritická data uložena do bateriově napájené paměti SRAM s kapa-
citou 128 kB.

Simatic Box PC 827B představuje bezpečnou investici, protože 
identická sestava bude v nabídce společnosti Siemens nejméně pět 
let po uvedení na trh a náhradní díly budou dostupné nejméně pět let 
od ohlášení konce výroby tohoto typu PC. 
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, http://www.siemens.cz/ad, 
e-mail: adprodej.cz@siemens.com 


