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nové produkty

 Anybus X-gateway pro Profibus i Profinet
Zajistit vzájemnou komunikaci mezi sítěmi Profinet a Profibus, ač 

jsou stejného původu, nemusí být snadná úloha. Bývá třeba propo-
jit různá fyzická média, jako jsou metalické a optické kabely, nebo 
předávat data mezi dvěma oddělenými řídicími sítěmi. Vhodným ná-
strojem jsou komunikační brány od firmy HMS Industrial Networks.

Brány Anybus X-gateway mohou pro-
pojit I/O data mezi dvěma sítěmi Profi-
net IRT, např. mezi dvěma segmenty vý-
robní linky. V tomto případě pracují jako 
I/O-Device v sítích Profinet I/O nebo IRT. 
Stejně ale poslouží jako vazební členy DP/ 
/DP pro propojení dvou sítí Profibus, kte-
ré přitom zůstávají galvanicky i logicky 
oddělené. Je také možné propojit I/O data 
mezi dvěma sítěmi Profinet I/O (PN/PN). 
Zvláště v automobilovém průmyslu jsou 
populární sítě Profinet FO s optickým ka-
belem, ale mnohé řídicí systémy nemají op-
tické rozhraní. V tomto případě je Anybus 
X-gateway vazebním členem mezi dvěma 
variantami stejné sítě s různými fyzickými 

médii. A Anybus X-gateway lze použít také k propojení sítí Profibus 
a Profinet. Instalace je otázkou několika minut a uživatelé jsou tak 
schopni připojit již používaná a dobře fungující zařízení k novým, 
moderním automatizačním systémům.

Společnost HMS Industrial Networks vystavuje na veletrhu SPS 
IPC Drives v hale 2, stánek 438. V ČR ji zastupuje firma FCC prů-
myslové systémy.
FCC průmyslove systémy, s. r. o., tel.: +420 266 052 098, 
e-mail: praha@fccps.cz, www.fccps.cz

 Odolný mobilní router pro bezdrátovou 
komunikaci

Ruggedcom RX1400 od společnosti Siemens je inteligentní sí-
ťový uzel s podporou několika komunikačních protokolů, použitel-
ný jako ethernetový switch (přepínač), router (směrovač) a firewall 
s různými možnostmi připojení do sítí WAN. Přístroj má krytí IP40. 

Vzhledem k velké odolnosti proti 
elektromagnetickému rušení, elek-
trickým přepětím i teplotě spoleh-
livě pracuje i v nepříznivých pro-
vozních podmínkách. Bez aktiv-
ního chlazení je schopen trvalého 
provozu v prostředí s teplotou od 
–40 do +85 °C. Vestavěná funkce 
GNSS (GPS/GLONASS) přístroji 
umožňuje poskytnout údaj o své 
geografické poloze.

Ruggedcom RX1400 je primár-
ně určen ke komunikaci prostřed-
nictvím sítí LTE, ale v případě po-

třeby je schopen komunikovat také prostřednictvím sítí 2G a 3G. 
Mimoto je vybaven slotem pro dvě karty SIM, což mu při výpadku 
komunikace v jedné ze sítí umožňuje automaticky přepnout na síť dru-
hou. Přístroj lze rovněž vybavit dvěma moduly s optickými transcei-
very a použít spojení prostřednictvím optických kabelů.

Vzhledem k integrovaným zabezpečovacím funkcím se uplatní 
i v kritických řídicích úlohách s velkými požadavky na spolehlivost 
a zabezpečení spojení (cyber security).

Typickými oblastmi použití jsou dílčí zařízení elektrorozvodných 
sítí, zařízení pro řízení silniční dopravy, drážní řídicí systémy nebo 
zařízení plynárenského a ropného průmyslu.
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, 
e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com, www.siemens.cz

 Kartáčový stejnosměrný motor Athlonix 
22DCP 

Švýcarská společnost Portescap představuje novou generaci kar-
táčových stejnosměrných motorů Athlonix™ s vynikajícími technic-
kými parametry a dobrou cenou. Motory 22DCP s průměrem 22 mm 
se vyznačují energeticky účinnou konstrukcí se samonosným vinutím 

bez jádra a magnetickým obvo-
dem, který zaručuje maximální 
hustotu výkonu a odolnost po 
celou dobu života motoru.

Motory Athlonix 22DCP jsou 
dostupné ve dvou variantách, 
s přesným kovovým komutáto-
rem nebo s grafitovým komutá-
torem s magnety AlNiCo. Uni-
kátní konstrukce pružiny zaru-
čuje konstantní přítlačnou sílu 

uhlíkových kartáčů, a tím i stálý výkon. Dostupná je i varianta vinu-
tí REE (Restriction of Electro Erosion, s omezením elektrické eroze) 
pro prodloužení životnosti motoru.

Maximální trvalý krouticí moment je až 6,5 mN·m. Motory Ath-
lonix 22DCP jsou ideální např. pro pohon malých čerpadel ve zdra-
votnictví nebo v průmyslu, pro analyzátory plynů, pro zámky a pří-
stupové systémy nebo pro elektrické nářadí.

Standardizace komponent a modularita konstrukce usnadňují při-
způsobení požadavkům zákazníka v širokém spektru úloh. Dodací 
lhůta standardních konfigurací je přitom maximálně týden.

Společnost Portescap zájemci najdou na veletrhu SPS IPC Drives 
v Norimberku v hale 1, stánek 375.
Portescap S. A., tel.: +41 32 925 62 40, 
sandra.gerber@portescap.com, www.portescap.com
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