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pohony a akční členy

Obr. 5. Varianty motorového spouštěče Sirius M200D

Obr. 6. Distribuované střídavé pohony se s výhodou 
uplatní zejména ve složitých dopravníkových systémech

vodů.však.existuje.také.měnič.ve.va-
riantě. neumožňující. místní. ovládá-
ní.(obr. 2)..Měniče.řady.G110D.jsou.
vestavěny.v.odolných.pouzdrech,.pře-
vážně.z.lehké.slitiny,.s.chladicími.žeb-
ry,.u.větších.výkonů.doplněných.větrá-
kem,.což.umožňuje.měniče.montovat.
v.nejrůznějších.polohách.podle.aktuál-
ní.potřeby,.včetně.těsné.montáže.mě-
ničů.vedle.sebe.

Volitelným. příslušenstvím. měni-
čů.je.dále.paměťová.karta.typu.MMC.
s.držákem.(obr. 3).k.instalaci.dovnitř.
měniče,.která.umožňuje.rychle.para-
metrizovat.nově.nainstalovaný.přístroj.
či.stáhnout.konfiguraci.z.již.běžícího.
měniče,. aniž. je. třeba. použít. PC.. In-
teligentní. operátorský. panel. (Intelli-
gent Operator Panel.–.IOP).v.ručním.
provedení.či.PC.lze.k.měniči.připojit.
přes.integrované.optické.rozhraní..Pa-
nel.IOP.(obr. 4).je.určen.k.intuitivní.parame-
trizaci.měničů.při.použití.průvodců.k.nasta-
vení.pohonu.podle.charakteru.úlohy.s.mož-
ností. graficky. sledovat. hodnoty. veličin. či.
využít.integrovanou.nápovědu.a.další.pokro-
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Souběžně. s. frekvenčním. měničem.
Sinamics.G110D.uvádí.společnost.Siemens.
na.trh.výrobek.s.podobným.hlavním.urče-
ním,.a.to.motorový.spouštěč.Sirius.M200D.
(obr. 5)..Analogii. lze. nalézt. především.
v. jeho. vlastnostech. přizpůsobených. kon-
cepci. distribuovaných. pohonů.. Jde. ze-
jména. o. řízení. prostřednictvím. sběrnice.
AS-Interface,. vysoký. stupeň. krytí. a. při-
pojení. motoru,. silového. přívodu. i. vstupů.
a.výstupů.stejnými.standardizovanými.ko-
nektory. jako. u. měniče. Sinamics. G110D..
Volitelně.jsou.opět.k.dispozici.vypínač.si-
lového.napájení.a.uzamykatelný.přepínač.
provozu.s.místním.či.dálkovým.ovládáním,.
verze.bez.reverzace.nebo.s.reverzací.a.vari-
anty.s.polovodičovými.či.kontaktními.sty-
kači..Veškeré.diagnostické.údaje.o.ovláda-
ném.pohonu.se,. stejně. jako.u.měniče.Si-
namics.G110D,.i.u.motorového.spouštěče.
Sirius. M200D. přenášejí. do. nadřazeného.
řídicího. systému. prostřednictvím. sběrni-
ce.AS-Interface.

Závěr

Novinky.roku.2009.a.očekávané.novinky.
letošního.roku.v.oblasti.standardních.frek-
venčních.měničů.doplňují.skupinu.produk-
tů.Sinamics,.významně.rozšiřují.možnosti.
využití.distribuovaných.střídavých.pohonů.
a. usnadňují. uvádění. měničů. do. provozu.
i.jejich.údržbu..Distribuované.pohony.jsou.
spolu.s.rozsáhlou.nabídkou.dalších.speci-
fických.produktů.určeny.především.pro.do-
pravníkové.systémy.(obr. 6)..Přehled.kom-
pletní.nabídky.výrobků.pro.tuto.oblast.tech-
niky.lze.nalézt.na.stránkách.www.siemens.
com/conveyor-technology.

Ing. Petr Boček, 
Siemens, s. r. o.

čilé.funkce..K.ovládání.a.nastavování.všech.
měničů.skupiny.Sinamics.prostřednictvím.PC.
se.používá.jednotný.software.Starter..K.na-
vrhování.pohonů.s.měniči.Sinamics.je.určen.
rovněž.jednotný.software.Sizer.
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y   Cena NAMUR za 
diplomové a doktorské práce

Německé.sdružení.dodavatelů.a.uživatelů.
automatizační.techniky.NAMUR.(www.na-
mur.de).vyhlásilo.cenu.za.nejlepší.diplomo-
vé.a.doktorské.práce.v.oblasti.automatické-
ho.řízení.procesů.se.zvláštním.zřetelem.na:
–. informatiku,
–. elektroinženýrství.a.projektování.systé-

mů.automatického.řízení,
–. měřicí.a.řídicí.techniku,
–. procesní.inženýrství..
Práce.do.soutěže.mohou.přihlásit.vedoucí.
kateder. specializovaných. na. danou. oblast.
(nikoliv.pouze.z.Německa)..Přihláška.musí.
obsahovat. stručné. shrnutí. práce. (přibližně.
dvě. strany). a. vyjádření. vedoucího. práce..

Doporučuje. se. připojit. seznam. publikací.
v. odborných. nebo. vědeckých. časopisech..
Adresa.pro.zaslání.přihlášek.je.office@namur.
de,. uzávěrka. přihlášek. je. 30.. června. 2010..
Cena.pro.vybranou.nejlepší.diplomovou.práci.
je.1.000.eur,.pro.doktorskou.práci.2.000.eur.
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   Bayer se rozhodl: 
toluendiisokyanát se bude 
vyrábět v Dormagenu

Společnost. Bayer. Material. Science. se.
rozhodla. investovat. do. nového. závodu. na.
výrobu. toluendiisokyanátu. (TDI).. Z. mno-
ha.lokalit.po.celé.Evropě.si.nakonec.vybra-
la.chemický.park.v.Dormagenu.(SRN)..Pro.
mluví.především.dostatečně.vyvinutá.infra-

struktura.a.možnost.zajistit.potřebné.surovi-
ny. z. okolních. závodů.. Při. rozhodování. jis-
tě.hrálo.roli. i. to,.že. investice.zajistí.mnoho.
nových.pracovních.míst.a.pomůže.místním.
dodavatelským. a. inženýrským. firmám. pře-
konat.současnou.krizi..Objem.plánované.in-
vestice.je.150.milionů.eur..Nová.linka.s.ka-
pacitou. 300.000.t. ročně. bude.TDI. vyrábět.
novým,. patentovaným. postupem. s. výrazně.
menší.spotřebou.rozpouštědel.i.energie,.kte-
rý. se. již. šest. let. ověřuje.v.pilotním.závodě.
právě.v.Dormagenu.

Nová. linka. nahradí. současné. závody.
v. Dormagenu. a. Brunsbüttelu,. které. budou.
uzavřeny.

Toluendiisokyanát. je. surovina,. která. se.
používá.při.výrobě.polyuretanové.pěny..Pa-
tří.mezi.významné.alergeny..Poptávka.po.ní.
ve.světě.neustále.roste...........................(Bk)




