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nové produkty

 Velkokapacitní pásové dávkovací váhy 
pro těžké provozy

Nové pásové dávkovací váhy s typovým označením Sitrans WW300 
mají kapacitu až 800 t/h a další vlastnosti předurčující je k použití ve 
velmi náročných provozních podmínkách. Přístroj umožňuje se stálou 
přesností sledovat a řídit distribuci velkého množství sypkých materi-
álů jak při kontinuální dodávce, tak při dávkování. Velmi citlivé ten-
zometrické snímače síly zajišťují vysokou přesnost vážení, a tím i op-

timální výsledky při přípra-
vě směsí i samotném měření 
množství materiá lu. Paten-
tovaná konstrukce typu uni-
body design s minimálními 
požadavky na údržbu nabízí 
dostatečně velký a dobře pří-
stupný pracovní prostor, kte-
rý umožňuje snadno kontro-
lovat, čistit i popř. vyměnit 
dopravníkový pás. Výkonné 

váhy Sitrans WW300 doplňují nabídku společnosti Siemens v oblasti 
pásových dávkovacích vah, která dosud obsahovala velmi přesné váhy 
typu WW100 pro malé výkony a váhy typu WW200 pro malé až střední 
výkony. Standardní součástí dodávky všech pásových dávkovacích vah 
řady Sitrans je vážicí stolice a snímač rychlosti pohybu pásu. Dávkova-
cí váhy Sitrans WW300 se uplatní v mnoha vážicích úlohách v různých 
odvětvích průmyslu, např. v potravinářství, při výrobě cementu apod.
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, 
e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com

 Kompaktní zdroje napětí 12 a 24 V DC 
pro malé výkony

Nové spínané napájecí zdroje řady Sitop PSU100C ze skupiny 
kompaktních přístrojů Sitop jsou určeny pro napájení průmyslových 
zařízení v oblasti malých výkonů do 30 W. V současnosti jsou k dis-
pozici dva zdroje se jmenovitým výstupním napětím 24 V DC s výko-
ny 0,6 A/15 W, popř. 1,3 A/30 W, a jeden zdroj s výstupem 12 V DC 
a výkonem 2 A/24 W. Další zdroje s výkony až do 100 W se připravují.

Zdroje řady Sitop PSU100C lze napájet z jednofázových sítí s na-
pětím 85 až 264 V AC nebo ze stejnosměrných rozvodů s napětím 100 

až 300 V DC. Nové zdroje 
jsou velmi úsporné a snadno 
použitelné. Mají mimořádně 
malý ztrátový výkon při cho-
du naprázdno (v pohotovost-
ním režimu jen asi 0,5 W) 
a velkou provozní účinnost 
v celém svém pracovním roz-
sahu, včetně režimu částečné-
ho zatížení. Pracují při teplo-
tě okolí od –20 do +70 °C, 
jejich výstupní napětí je na-

stavitelné a propojovací vodiče se snadno připojují do pružinových 
svorek. Díky kompaktnímu provedení zabírají na montážní liště DIN 
jen minimum místa.

Zdroje Sitop PSU100C mají všechny obvyklé mezinárodní certi-
fikáty, např. ATEX či Germanischer Lloyd, takže je lze celosvětově 
používat v nejrůznějších decentralizovaných systémech v průmyslu, 
infrastruktuře i jako součást technického zařízení budov. Uplatní se 
zejména ve strojírenství (na sériově vyráběných i speciálních stro-
jích), v systémech vzduchotechniky, na dopravnících, v zemědělství 
či v oblasti bezpečnostní a dopravní techniky.
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, 
e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com

 Propojení automatizačních komponent přes 
Ethernet

Pro použití v decentralizovaných systémech průmyslové automati-
zace nabízí nyní firma Panasonic Electric Works (PEW) nový konvertor 
signálu KS1, který je ve spojení s programovatelnými automaty Pana-
sonic řady FP vhodný k propojení automatizačních komponent nainsta-
lovaných ve strojích a výrobních zařízeních. Kompaktní jednotka KS1 
s rozměry (v × š × h) 90 × 25 × 60 mm je standardně vybavena sériovým 

rozhraním RS-232, popř. RS-485, pro připoje-
ní nejrůznějších koncových přístrojů a etherne-
tovým rozhraním umožňujícím snímaná data 
předávat přenosovou rychlostí 10 Mb/s, popř. 
100 Mb/s, k dalšímu zpracování a monitoro-
vání. Konvertor signálu KS1 vyžaduje pro pro-
voz pouze stejnosměrné napětí 24 V DC, jeho 
upevnění na montážní lištu v rozváděči je vel-
mi snadné. Potřebné parametry pro ethernetové 
spojení se nastavují prostřednictvím softwaro-
vého konfigurátoru WD, který PEW poskytu-
je uživatelům zdarma. Všechny komunikační 
parametry pro provoz sériových rozhraní lze 

rychle a snadno nastavit pomocí přepínačů (DIP) umístěných na před-
ním panelu jednotky. Na panelu jednotky jsou i LED k indikaci aktu-
álního stavu jednotlivých komunikačních linek, což podporuje rychlou 
diagnostiku zejména při uvádění jednotky KS1 do provozu. Až tři sou-
časné ethernetové přístupy ke koncovým přístrojům připojeným přes 
sériová rozhraní RS-232 nebo RS-485 umožňují uživateli rychle a bez-
pečně snímat všechna provozní a procesní data z jednotlivých systémů. 
Panasonic Electric Works Czech s. r. o., tel.: 374 799 990, 
fax: 374 799 999, www.panasonic-electric-works.cz


