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nové produkty

 Nové UPS Eaton 93E s výkony
300 a 400 kV·A pro datová centra 
a administrativní budovy

Eaton Elektrotechnika, s. r. o., rozšiřuje řadu záložních zdrojů 
UPS 93E o nové modely s výkony 300 a 400 kV·A, které jsou vhod-
né zejména pro využití v datových centrech, administrativních bu-

dovách a dalších ob-
jektech s velkými po-
žadavky na efektivitu 
a spolehlivost napá-
jení. Řadu 93E cha-
rakterizuje energetic-
ká účinnost až 98,5 %, 
hodnota účiníku 0,99 
a celkové harmonic-
ké zkreslení vstupní-
ho proudu THD menší 
než 5 %. Pro navýše-
ní výkonu lze paralel-
ně zařadit až tři zaří-
zení. Je-li nutné navíc 
zajistit redundanci, je 
možné paralelně za-
pojit ještě další, čtvr-
tou UPS. Funkce Hot-
Sync umožňuje efek-

tivní a spolehlivé sdílení zátěže bez nutnosti jakékoliv komunikace 
mezi jednotkami. 
Eaton Elektrotechnika, s. r. o., tel.: 267 990 400, e-mail: elektro-
technikaCZ@eaton.com, www.eatonelektrotechnika.cz

 B&R přichází na trh s moduly pro spínání
proudu až 2 A ve velmi kompaktním provedení

Dva nové moduly řady X20 potvrzují trend miniaturizace u B&R: 
modul X20DO8323 má osm tranzistorových výstupů typu push/pull 
a modul X20DO6639 má šest relé pro 30 V DC nebo 230 V AC. 

Digitální výstupy modulu X20DO8323 jsou galvanicky odděle-
né a mohou být zapojeny podle potřeby buď jako highside a lowside 

můstkového budiče, nebo jako výstupy push/pull. Modul tedy umož-
ňuje řídit až čtyři stejnosměrné motory prostřednictvím plného tzv. 
H-můstku se jmenovitým napětím 12 až 24 V DC a jmenovitým 
proudem do 0,5 A, nebo v zapojení jako poloviční můstkový budič 
až osm motorů.

Modul X20DO6639 má šest samostatných relé se spínacími kon-
takty. Jednotlivá relé mohou být zatěžována proudy až 2 A, a to jak 
při stejnosměrném napětí do 30 V, tak při střídavém napětí do 230 V.
B+R automatizace, spol. s r. o., tel.: 541 420 311, 
e-mail: office.cz@br-automation.com, www.br-automation.com 

 ABB představuje nové vysokonapěťové 
motory s žebrovým chlazením

Společnost ABB představuje nové vysokonapěťové motory s žebro-
vým chlazením, které se vyznačují malými rozměry, velkým měrným 
výkonem, spolehlivostí a snadnou údržbou. 

Nová generace motorů s označením NXR navazuje na osvědče-
nou řadu HXR. Motory mají nejen vyšší výkon při stejné velikosti 

kostry, ale také vyšší poměr výko-
nu ke hmotnosti. 

Maximálně byla zvětšena plo-
cha chladicího povrchu a byly opti-
malizovány tvar, velikost i umístění 
chladicích žeber. Při optimalizaci 
konstrukce bylo dbáno i na přídav-
ná zařízení vně motoru tak, aby 
vnější chladicí vzduch mohl ko-
lem motoru za každé konfigura-
ce volně proudit. Provozní teplota 
uvnitř motoru je dobře vyvážená 
mezi přední a zadní stranou mo-
toru, díky čemuž je delší životnost 

ložisek i mazací intervaly. Pro zvýšení hustoty výkonu doznala zlep-
šení i konstrukce vinutí. 

Konstrukce motoru umožňuje volbu instalace: hlavní svorkovnici 
a pomocnou svorkovnici lze podle potřeby namontovat na kterouko-
liv stranu či kterýkoliv konec motoru. Tentýž motor je tak možné po-
užívat na různých místech a pro různé účely.

Mechanická konstrukce byla optimalizována metodou konečných 
prvků. Výsledkem jsou širší patky a menší rám, které vytvářejí velmi 
pevnou strukturu s minimálními vibracemi.
ABB, s. r. o., tel.: 597 468 940, www.abb.cz

 Programovatelný automat Allen-Bradley 
Micro820 pro automatizaci strojů 

Programovatelný automat Micro820 s dvaceti vstupy a výstupy 
má vestavěný ethernetový port, sériový port a slot na paměťovou kar-
tu microSD. K dispozici je také výstup s pulzně šířkovou modulací 
(PWM; 5 kHz) a nástroj pro správu receptur. Proto je ideální pro malé 

samostatné stroje (např. bali-
cí) nebo pro zařízení ovládaná 
na dálku (např. řízení kompre-
sorů). Pro vzdálená zařízení, 
např. čerpací stanice nebo říze-
ní klimatizace v budovách, jsou 
důležitými funkcemi také mož-
nost záznamu údajů na paměťo-
vou kartu, až čtyři analogové 
vstupy (0 až 10 V) a pomoc-
ný 10V výstup pro termistory.

Nové PLC Micro820 je sou-
částí řady Micro800. Malá PLC 
této řady jsou určena pro jed-

nodušší, rozsahem menší úlohy. K dispozici je pro ně také panel HMI 
s až osmiřádkovým textovým LCD a funkčními klávesami, určený pro 
montáž do dveří rozváděče, zásuvné moduly pro rozšíření možností 
základních jednotek a software Connected Components Workbench, 
nyní ve verzi 6.0, který funguje jako jednotné vývojové a programo-
vací prostředí. Nejnovější verze tohoto softwaru umožňuje progra-
movat a konfigurovat také bezpečnostní relé Allen-Bradley Guard-
master 440C-CR30 nebo měniče frekvence pro servopohony Allen-
Bradley Kinetix 3. 
Rockwell Automation s. r. o., tel.: +420 221 500 111, e-mail: raczecontact@
ra.rockwell.com, www.ab.com/programmable-controllers/micro800


