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pohony a akční členy

Obr. 4. Řízení rozsáhlého kapalinového distribučního systému
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a monitorování procesů v již zmíněných ob-
lastech využití. V případě složitějších proce-
sů lze funkce rozšířit o zabudovaný řídicí sys-
tém. Ten je volně programovatelný a oproti 
standardnímu PLC má navíc přístup k vnitř-
ním registrům a stavovým slovům měniče. 
Tato vlastnost může usnadnit programování 
a vést k efektivnějšímu využití pohonu čer-
padla zapojeného v rámci rozsáhlejšího cel-
ku. Zabudovaný řídicí systém může kromě 
toho fungovat jako řídicí jednotka (master) 
sběrnice CANopen. Standardně jsou zabudo-
vána rozhraní CAN a Modbus. Pro připojení 
k jiným komunikačním systémům lze vyu-
žít možnosti rozšíření např. o rozhraní Mod-
bus TCP, Ethernet IP – v zapojení do řetězce  
(daisy chain) a pochopitelně i na komunikač-
ní standardní zařízení jiných výrobců.

 Dvě nové karty – zaostřeno na čerpadla 

Na stejné hardwarové platformě jako již 
zmíněný řídicí systém jsou postaveny dvě 
karty pro kaskádní řízení několika čerpa-
del jedním měničem frekvence Altivar 61 
(obr. 2). Karta prvního typu (obr. 3) dokáže 
ovládat a monitorovat až pět čerpadel v kas-
kádě, která běží v systému s konstantním tla-
kem nezávisle na průtoku. Umožňuje, aby se 
čerpadla napájená z měniče pravidelně stří-
dala v provozu podle počtu zaznamenaných 
provozních hodin každého čerpadla, nebo 
aby bylo jedno z čerpadel využíváno jako zá-
ložní. Podle potřeby lze kaskádu zablokovat 
a provozovat jedno čerpadlo připojené k mě-
niči klasickým způsobem. Druhý typ karty 
(obr. 4) je určen spíše pro prostorově rozsáh-

lejší systémy vybavené např. až čtyřmi hlav-
ními a jedním pomocným čerpadlem. Právě 
pomocné čerpadlo se využívá pro udržení mi-
nimálního průtoku a tlaku v potrubí v režimu 
uspání celé soustavy, kdy je požadován níz-
ký odběr. Typickým využitím jsou meliorač-
ní, závlahové a postřikové systémy nebo roz-
sáhlé systémy pro zásobování vodou. 

Nastavování obou karet nevyžaduje žádné 
znalosti programování. Provádí se prostřed-
nictvím přehledného grafického rozhraní na 
měniči frekvence. Samozřejmě je nutné přes-
ně vědět, jak je technicky řešeno začlenění 
měniče Altivar 61 a příslušné karty, a umět 
analyzovat návaznosti na okolí.

Aplikační podpora a servis

V tomto článku byl krátce představen mě-
nič frekvence Altivar 61 a zejména zde byly 
uvedeny široké možnosti jeho využití. Mě-
niče frekvence Altivar, softstartéry Altistart, 
servopohony Lexium a kompaktní pohony 
IclA reprezentují ucelenou nabídku společ-
nosti Schneider Electric v oblasti řízení stan-
dardních a speciálních elektrických motorů. 
Její součástí je pochopitelně také předprodej-
ní a poprodejní servis. Dynamicky se rozvíje-
jící tým obchodních, technických a aplikač-
ních specialistů je schopen plnit požadavky 
rostoucího trhu plynule regulovaných poho-
nů – ať už jsou zařazeny ve sféře průmyslu, 
infrastruktury nebo budov.

Ing. David Wurst, 
Schneider Electric CZ, s. r. o.
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tel.: 382 766 333
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y   Seminář o bezpečnosti 
strojů na veletrhu Amper

V rámci doprovodného programu šestnác-
tého mezinárodního veletrhu Amper 2008 se 
ve čtvrtek 3. dubna 2008 od 9 do 14 hodin ve 
velkém konferenčním sále veletržního areá-
lu PVA Letňany uskuteční seminář Bezpeč-
nost strojů a strojního zařízení. Pořadatelem 
semináře je společnost Schneider Electric  
(www.schneider-electric.cz), zatímco or-
ganizačně jej zajišťuje firma Unit Pardubi-
ce. Pro zájemce o otázky bezpečného pro-
vozu strojů a zařízení jsou připraveny tyto 
přednášky:
– Strojní zařízení – pohled kontrolního or-

gánu podle platných předpisů (Ing. Bc. 
Radomír Kočíb, Oblastní inspektorát prá-
ce Ostrava),

– Novinky v oblasti technických norem pro 
strojní zařízení (Ing. Jaromír Čermák, Stro-
jírenský zkušební ústav Brno),

– Dovybavení soustruhu SV 18RA v souladu 
s NV č. 378/2001 Sb. (Ing. Ladislav Cha-
dima, TOS Varnsdorf, a. s.),

– Regulované elektrické pohony z pohledu 
bezpečnosti (Ing. David Wurst, Schneider 
Electric CZ, s. r. o).
Zájemci o seminář mohou zaslat závaz-

nou přihlášku na adresu: Unit spol. s r. o., 
Gorkého 2573, 530 02 Pardubice, fax: 466 
303 032, e-mail: unit@unit.cz, nebo se mohu 
přihlásit elektronicky na stránce www.unit.
cz. Uzávěrka přihlášek je 28. března 2008. 
Vstup na seminář je zdarma a pro účastníky 
bude zajištěno občerstvení. Mediálním part-
nerem semináře je časopis Elektro, vydáva-
ný v FCC Public s. r. o. (www.odborneca-
sopisy.cz). (ed)

  Nové webové stránky 
CAN in Automation

Sdružení uživatelů a výrobců CAN in 
Automation (CiA) revidovalo svoje webo-
vé stránky http://www.can-cia.org. Veřejné 
stránky sdružení nyní obsahují zvlášť infor-
mace pro konstruktéry zařízení, pro projek-
tanty systémů, pro marketingové pracovní-
ky a širokou veřejnost (About CiA) a archiv 
zpráv a článků. Součástí webových stránek 
jsou elektronické katalogy výrobků a slu-
žeb zvlášť pro protokol CANopen a sběrni-
ce CAN a J1939. Stránky jsou v angličtině 
s připravovanými verzemi v čínštině, japon-
štině a ruštině, specifickými pro příslušné 
trhy. Přepracovány a rozšířeny, např. o inter-
aktivní režim, jsou i neveřejné stránky urče-
né výhradně pro členy sdružení. 
[CiA, 16. listopadu 2007.] (sk)


