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snímače, převodníky, měřicí technika

Pohony velkých výkonů zahrnují asyn-
chronní, synchronní a kroužkové motory od 
160 kW do 100 MW. Novinkou jsou motory 
s otáčkami až 5 000 min−1 o výkonu až 10 MW. 
Frekvenční měniče zahrnují výkony od 75 kW 
do 80 MW pro nízké i vysoké napětí. 

Řešení pro výrobní stroje 

Návštěvníci určitě neminou elektronický 
xylofon ovládaný řídicím systémem Simotion. 
Pohyb paliček zajišťují lineární pohony Sina-
mics S120 s lineárními motory. Na tomto mo-
delu se nabízí srovnání standardního lineární-

Obr. 7. Pohon Sinamics S110 pro méně nároč-
né úlohy řízení pohybu

ho motoru 1FN3 s novým lineárním motorem 
1FN6 (obr. 6) unikátní patentované konstruk-
ce. Hlavní výhodou je to, že sekundární stra-
na neobsahuje permanentní magnety, a nepři-
tahuje tak feromagnetické materiály.

Pro projektanty je připravena vzorová úlo-
ha využívající integrované bezpečnostní funk-
ce pohonů Sinamics. Celý model je řízen sys-
témem Simotion D, který využívá i další bez-
pečnostní prvky.

Pro jednoduché polohovací úlohy bude 
předvedena nová řada pohonů Sinamics S110 
(obr. 7), jež poskytuje velké množství růz-
ných funkcí, včetně bezpečnostních. Sou-
částí veletržní prezentace bude také ukázka 
nových verzí softwaru pro návrh a oživení 
elektrických pohonů − Sizer a Starter. Před-
staveno bude i vývojové prostředí Simotion 
Scout a jeho nové funkce.

Další zajímavé exponáty

Ve stánku společnosti Siemens si přijdou 
na své také zájemci o techniku pro řízení tech-
nických zařízení budov, jako jsou topení, vět-
rání, klimatizace, ohřev vody, osvětlení, žalu-
zie a zabezpečení objektu. Zkrátka nepřijdou 
ani zájemci o produkty a služby v energetice. 
Ve stánku Siemens bude prezentována i výroba 
rozváděčů nízkého napětí a betonových trans-
formoven v teplickém výrobním závodě Ser-
visní centrum − Výroba rozváděčů (SC-VR). 

(Siemens)
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  Čistší, bezpečnější a 
efektivnější výroba je nutností

Společnost Rockwell Automation vydala 
zprávu, která popisuje, jak světově proslulé 
podniky Boeing Company, Coca-Cola a Ge-
neral Mills chápou pojem udržitelné výroby 
a jaký význam mu přikládají v současné eko-
nomické situaci. 

Rockwell Automation definuje udržitelnou 
výrobu jako výrobu, která má minimální od-
pady, emise a spotřebovává minimum přírod-
ních zdrojů, která je bezpečná pro pracovníky 
i okolí, jejíž výrobky jsou kvalitní a bezpečné 
a která spotřebovává minimum energie. 

„Efektivním využíváním energie, recykla-
cí a eliminací odpadů se systematicky zabý-
váme už od devadesátých let,“ říká ve zprá-
vě Mark Lee z firmy Coca Cola. „Myslím si, 
že je to součást toho, co musíme dělat, aby-
chom byli úspěšný podnik.“ James W. Fon-
da z firmy Boeing konstatuje, že v době eko-
nomických obtíží jsou podniky s udržitelnou 
výrobou ty, které mají šanci na přežití, proto-
že umějí ze svých výrobních procesů odstra-
nit všechny neefektivní operace.

Rostoucí ceny energie i zdrojů surovin 
mění pohled ekonomů na udržitelnou výro-
bu, konstatuje zpráva. (Bk)

  Řídicí systémy pro 
„inteligentní“ autobusy

Belgická společnost Société Régionale 
Wallonne du Transport si objednala „inteli-
gentní“ autobusy určené pro místní dopravu, 
vybavené moderním řídicím systémem. Cí-
lem zakázky je zvýšit bezpečnost, spolehli-
vost a dochvilnost spojů. 

Základem řídicího systému jsou vestavné 
počítače, spojené do sítě, vybavené energetic-
ky úspornými a spolehlivými procesory řady 
Atom od firmy Intel. Autobusy budou využí-
vat navigační systém GPS a s dispečery bu-
dou komunikovat prostřednictvím sítě GSM. 
To umožní optimalizovat jejich jízdu tak, aby 
co nejlépe dodržovaly jízdní řád. V autobu-
sech budou instalovány snímače RFID pro 
odbavování cestujících s předplaceným jízd-
ným. Pro komunikaci uvnitř systému, sběr 
a ukládání dat je určena sběrnice FireWire.

Pro společnost Kontron, která bude ří-
dicí systémy pro autobusy dodávat, před-
stavuje zakázka o objemu osm milionů eur, 
podepsaná 12. ledna 2009, dobrý start do 
nového roku. Segment veřejné dopravy je 
pro společnost Kontron velmi významný 
a její techniku využívají dopravní společ-
nosti po celém světě. (Bk)


