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 Výkonné krokové motory
Společnost B&R rozšířila svůj sortiment o vysoce výkonné kro-

kové motory v provedení NEMA 34 s 86mm přírubou, jejichž to-
čivý moment je od 4,0 do 13,6 N·m. Konstrukce a řízení umožňují 
přesné a úsporné polohování i bez použití snímače polohy. Spolu 

s motory s 56mm přírubou ze 
sortimentu B&R jsou to jedny 
z nejvýkonnějších krokových 
motorů, které jsou v současné 
době na trhu. Jejich hliníkový 
plášť dobře odvádí tepelnou 
energii a brání přehřátí mo-
toru, což prodlužuje jejich ži-
votnost. 

Společnost B&R klade dů-
raz na dodržování nejvyšší kva-

lity při výběru kuličkových ložisek motorů. Jejich dokonalé těsnění 
chrání před únikem maziva a průnikem nečistoty z vnějšku.

Svorky motoru umožňují snadné připojení kabelu. Motory i se 
svorkami mají krytí IP65, a lze je tedy použít i v drsném prostředí.

Krokové motory je možné dodat se snímačem polohy nebo i bez 
něj. Robustnost magnetických snímačů polohy zajišťuje bezproblé-
mový provoz v průmyslových podmínkách a zákazníci ocení také je-
jich vysokou spolehlivost.
B+R automatizace, spol. s r. o., tel.: 541 420 311, 
e-mail: office.cz@br-automation.com, www.br-automation.com 

 Zdokonalený inženýrink, obsluha a údržba 
v systému Simatic PCS 7 V7.1

Systém Simatic PCS 7 pro řízení technologických procesů má 
v aktuální verzi 7.1 mnoho nových funkcí zavedených pro usnadnění 
a urychlení inženýrské práce, montáže, uvádění do provozu, obsluhy 
a údržby při současném snížení nákladů na provoz systému.

Knihovna technologických funkcí Advanced Process Library V7.1 
nabízí nové provozní režimy (Local – místní, Out of Service – mimo 
provoz) a lepší podmínky pro práci operátora (zobrazení Preview – 
ukázka, Note – poznámka), včetně např. možnosti manuálním zadává-

ním hodnot vybraných vstu-
pů (funkce CFC-Forcing) si-
mulovat činnost systému.

Přepracované uživatel-
ské rozhraní s optimalizo-
vanou škálou barev, nový-
mi ergonomickými symbo-
ly, vylepšeným systémem 
správy výstražných hláše-
ní, novými zobrazeními pří-
strojových panelů, techno-
logického zařízení a časo-

vých průběhů provozních sledovaných veličin v širokoúhlém formátu 
16:9 nebo 16:10 nabízí uživateli koherentní řídicí prostředí modi-
fikovatelné podle jeho potřeb. Je zjednodušen postup při výběru 
a analýze aktuálních i historických technologických dat a je možné 
zobrazit časové průběhy veličin přímo na operátorské stanici (funk-
ce Trend Control) či data přenášet do programu Excel (nástroj Data 
Monitor). Software kategorie MES a MIS má k datům přímý přístup 
přes rozhraní OpenPCS 7. Současně jsou zdokonaleny funkce pro 
podporu údržbářských činností. Dále je možné přenášet diagnostic-
ké informace webovým klientům prostřednictvím webového serve-
ru a šířit informace týkající se údržby prostřednictvím LAN, SMS 
i elektronické pošty.
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, 
e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com
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Integrované kruhové 
světlo s červeným, 

modrým, zeleným nebo 
infračerveným LED 

světlem

Výběr čoček (8, 12,
16 nebo 25 mm) dle 

aplikace

M12 konektor pro napájení I/O a USB

Režim 
sledování

Zvětšení/zmenšení 
zobrazení

Nápověda
Dotykový
displej

Hlavní
nabídka

Manuální
trigger

Kamerový  
  senzor iVu seriesTG

✔	 	Plně kompaktní obrazový senzor, bez nutnosti nastavovat 
pomocí PC

✔  Robustní pouzdro IP67 s integrovaným osvětlením (červené, 
modré, zelené nebo infračervené) 

✔  68,5mm dotykový LCD displej (320 x 240 pixelů)

✔  Intuitivní grafické uživatelské rozhraní

✔  USB port pro ukládání a nahrávání inspekčních a záložních 
souborů

✔  K dispozici vstupy pro externí Trigger, Teach a Strobe

výstupy

Stavová LED indikace pro 
napájení a stav zapnuto/vypnuto

✔  Konektor M12 pro napájení 10 – 30 V DC a PNP nebo NPN 


