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Přehled trhu 

Měniče 
frekvence

Dodavatel/výrobce Schneider Electric CZ, s. r. o. Schneider Electric CZ, s. r. o. Schneider Electric CZ, s. r. o. Schneider Electric CZ, s. r. o. Schneider Electric CZ, s. r. o. Siemens, s. r. o. Siemens, s. r. o. Siemens, s. r. o. TESPO engineering s. r. o./VONSCH

webová adresa: www.schneider-electric.cz www.schneider-electric.cz www.schneider-electric.cz www.schneider-electric.cz www.schneider-electric.cz www.siemens.cz/sinamics www.siemens.cz/sinamics www.siemens.cz/sinamics www.tespo-eng.cz 

e-mailová adresa: info@cz.schneider-electric.com info@cz.schneider-electric.com info@cz.schneider-electric.com info@cz.schneider-electric.com info@cz.schneider-electric.com pohony.cz@siemens.com pohony.cz@siemens.com pohony.cz@siemens.com info@tespo-eng.cz 

telefon: 382 766 333 382 766 333 382 766 333 382 766 333 382 766 333 541 191 740 541 191 740 541 191 740 724 226 217

Označení typu (typové řady) Altivar 312 Altivar 32 Altivar 61 Altivar 71 Altivar 1000 SINAMICS G120 SINAMICS G150 SINAMICS S120 VONSCH UNIFREM 400 

Výkony (kW) 0,18 až 15 0,18 až 15 0,37 až 2 400 0,37 až 2 000 500 až 1 0000 0,37 až 250 75 až 2 700 0,12 až 1 200  11 až 1 400

Napětí (V) 200 až 600 200 až 500 200 až 690 200 až 690 2 400 až 3 300 3× 400/3× 690 3× 380 až 690 1× 230/3× 400 až 690 3× 380 až 690

Výstupní frekvence (Hz) 0,5 až 500 0,1 až 600 0 až 1 000 0 až 1 600 0,5 až 140 0 až 650 0 až 300 0 až 300 0 až 3 000 

Max. trvalý výstupní proud (A) při 40 °C podle výkonu podle výkonu podle výkonu podle výkonu 2 320 477 2 700 1 405 145 ( pro 75 kW) 

Přetížitelnost (%) po dobu 170 % 60 s 170 % 60 s 130 % 60 s 170 % 60 s 150 % 60 s 150 % 60 s, 200 % 3 s 150 % 60 s 150 % 60 s, 300 % 0,25 s 200 % 10 s 

Rozsah provoz. teplot s jmen./zmenš. proudem  –10 až 60 °C  –10 až 60 °C  –10 až 60 °C  –10 až 60 °C  5 až 50 °C 0 až 50/60 °C 0 až 40/50 °C 0 až 40/55 °C  1 až 40 °C

Zapojení vstupního usměrňovače Graetzův můstek, šestipulzní Graetzův můstek, šestipulzní  můstek, 6-, 12pulzní, AFE  můstek, 6-, 12pulzní, AFE 6- až 24pulzní, AFE šestipulzní/F3E (rekuperace) 6pulzní, 12pulzní 4pulzní, 6pulzní, SLM, ALM šestipulzní

Typ řízení prvků střídače vektorové vektorové vektorové vektorové, DTC vektorové vektorové vektorové vektorové/servo skalár., vektorové, momentové 

Chlazení vzduch vzduch vzduch, voda vzduch, voda vzduch, voda vzduch vzduch vzduch, voda vzduchem pomocí ventilátorů

Krytí IP IP21, IP54 IP21 IP21, IP23, IP54, IP55 IP21, IP23, IP54, IP55 IP41, IP54 IP20, IP55 IP20, IP21, IP23, IP43, IP54 IP20  IP20 až IP55  

Ovládací panel standardně standardně standardně standardně standardně volitelně standardně volitelně volitelně

Ovládací panel v ČJ ano ano ano ano volitelně ne ano ne ve slovenštině 

EMC filtry pro 1. prostředí /2. prostředí –/standardně –/standardně –/standardně –/standardně –/standardně volitelně C3 standard/C2 volitelně volitelně standardně

Vstupní tlumivka volitelně volitelně standardně od 18,5 kW standardně od 18,5 kW –/standardně volitelně do 500 kW standard/volitelně volitelně standardně

Výstupní du/dt filtry/sinusové filtry volitelně volitelně volitelně volitelně volitelně volitelně volitelně volitelně standardně

Brzdný měnič standardně standardně standardně do 160 kW standardně do 160 kW volitelně volitelně volitelně volitelně standardně

Počet analogových I/O (v závorce rozšíření) 3 3 7 7 4 2/2 2/2 0(+8)/0 (+8) 3/4 

Počet digitálních I/O (v závorce rozšíření) 9 9 24 24 24 6(+3)/3 8(+24)/4 (+8) 8(+16)/8 (+16) 6/3

Technologická PID regulace ano ano ano ano ne ano ano ano ano 

Specializované programové vybavení makra makra, ATV logic, bezpečnostní funkce makra, PLC, bezpečnostní funkce makra, PLC, bezpečnostní funkce makra, PLC, bezpečnostní funkce bezpečnostní funkce bezpečnostní funkce, letmý start, 
kinetické zálohování, by-pass

DCC, bezpečnostní funkce optimalizace pro snížení příkonu 

Komunikace po sběrnici ano ano ano ano ano ano ano ano ano

Konference RFID Future, kterou již tra-
dičně uspořádalo nakladatelství Sdělovací 
technika 23. března 2010, se tentokrát kona-
la v prostorách Technologického inovačního 
centra ČKD v Praze. Partnery konference se 
staly firmy zabývající se technikou RFID, ať 
již jako dodavatelé komponent nebo řešitelé 
systémů. Tyto firmy mohly pro svou prezen-
taci zvolit přednášky nebo výstavky v před-
sálí (obr. 1). Většina z nich využila obou 
možností. 

Přestože název konference poukazu-
je do budoucnosti, přednášky ukázaly, že 
RFID je technika, která již má leccos za se-
bou a běžně se uplatňuje v mnoha oblastech. 
Jako hlavní partner konference se představil 
ESP Holding, který je dodavatelem bezdráto-
vých mobilních řešení pro sběr dat. 

Velké pozornosti se těšila přednáška Lu-
káše Vojtěcha z ČVUT FEL v Praze, který 
představil vizi využití techniky RFID jako ná-
stroje podpory výběru spotřebních daní u nej-
citlivějších komodit, tedy cigaret, alkoholu 
a léčiv. Byl vypracován systém registrace to-
hoto zboží a jeho začlenění do organizačních 
složek státu. Realizaci této vize brání příliš 

Technika RFID dnes i zítra

vysoká cena současných bezpečnostních prv-
ků pro tak hromadné využití.

Petr Fořt z firmy T-Systems představil per-
spektivy techniky RFID a také systémů pro sle-

dování polohy objektů a osob v reálném čase, 
RTLS (Real Time Locating System). Na pří-
kladech z výroby automobilů, ze zdravotnic-
tví, sportu i z armády ukázal, jak se má přistu-
povat k zavádění této techniky. Zcela konkrétní 
vyřešený projekt představil Roman Kortus ze 
společnosti Combitrading. Jeho firma uvedla 

do provozu systém registrace pivních sudů typu 
KEG a jejich sledování při rozvozu piva. Mo-
derní elektronické čipy používané v systémech 
RFID představil Petr Slavík ze společnosti ASI-
Centrum, zatímco nový typ kompaktních čte-
ček uvedl Jan Kakáč z Metry Blansko. Vladi-
mír Hampl ze společnost Applic přivezl na kon-
ferenci novou čtečku Dataman 200 s adaptivní 
optikou od firmy Cognex. Jak rozsáhlé jsou 
možnosti využití RFID ve zdravotnictví, popsal 
ve své přednášce Jan Štěpánek z IBM Global 
Services. Uplatní se např. při sledování léčiv 
a zdravotnického materiálu, k omezení pohy-
bu osob, při evidenci pacientů apod.

Daniel Lopour z neziskové organizace 
GS 1 objasnil, jak významné je navrhovat ote-
vřené systémy RFID a využívat v nich stan-
dardní kód EPC. Tento standard je již vyu-
žíván v systémech RFID pro ochranu zboží 
proti krádeži v některých obchodních řetěz-
cích (C&A, Northland atd.).

Konference RFID Future přilákala mnoho 
účastníků i přednášejících a nabídla přehled 
o současném využití techniky RFID i o jejích 
vyhlídkách do budoucnosti.

 (ev)

Obr. 1. Na výstavce v přísálí představili svou 
techniku zástupci partnerských firem konfe-
rence RFID Future


