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Mezi novinkami uvedenými nedávno na trh 
společností Murrelektronik jsou mj. kom-
paktní neřízené přepínače pro průmyslový 
Ethernet a sběrnicový modul MVK Metal 
Safety pro přenosy dat souvisejích s funkč-
ní bezpečností strojů a zařízení.

Neřízené přepínače řady Tree

Nové tři široce využitelné kompaktní pře-
pínače řady Tree umožňují hospodárným způ-
sobem připojit a začlenit do průmyslové da-
tové sítě až osm koncových ethernetových 
zařízení. Dva z přístrojů, jeden se šesti a dru-

hý s osmi porty, jsou opatřeny robustním ko-
vovým pouzdrem, třetí má pouzdro z plastu 
a šest portů (obr. 1).

Všechny tři nové přepínače mají certi-
fikát shody vydaný organizací UL. Lze je 
tudíž bez jakýchkoliv dodatečných opatře-
ní používat také v USA a v Kanadě, což je 
přednost velmi zajímavá zejména pro ex-
portně zaměřené firmy. Přepínače s kovo-
vým pouzdrem se dále vyznačují schopností 
pracovat ve velmi širokém rozsahu provoz-
ní teploty, a to od –10 do +70 °C. Všechny 
tři nové typy přepínačů jsou vybaveny por-
ty osazenými konektory typu RJ45 a stej-
ně jako všechny přepínače od společnosti 
Murrelektronik podporují přenosové rych-
losti 10 a 100 Mb/s. Aktuální rychlost je de-
tekována zcela automaticky.

Přepínače řady Tree jsou vhodné pro 
sítě tzv. rychlého Ethernetu (Fast Ethernet) 
a také pro sítě s menšími rychlostmi přenosu. 
Schopnost automatického překřížení umožňu-
je ethernetovému rozhraní automaticky roz-

Novinky Murrelektronik  
pro průmyslové komunikační sítě

poznat druh připojeného kabelu, a tak elimi-
novat případné chyby v kabeláži. Automa-
ticky je rovněž detekován poloviční a úplný 
duplexní přenos. Elektronické obvody přepí-
načů jsou chráněny při přetížení a zkratu. Re-
dundantně uspořádané napájení zajišťuje spo-
lehlivý chod přístrojů.

Největší předností neřízených přepína-
čů je skutečnost, že je není třeba konfiguro-
vat. Lze je tudíž bez jakýchkoliv problémů 
použít k připojení i zcela rozdílných kon-
cových zařízení. Použitá osvědčená metoda 
plug & work umožňuje uvést přepínače vel-
mi snadno a rychle do provozu.

Nové přepínače řady Tree 
se instalují na přístrojovou 
lištu DIN. Při své šířce pou-
hých 22,5 mm (při čtyřech 
portech), popř. 45 mm (při 
osmi portech), nevyžadují 
příliš mnoho místa. Ke snad-
né vizuální indikaci přeno-
sové rychlosti a aktuálního 
provozního stavu jsou pře-
pínače opatřeny světelnými 
diodami.

Bezpečnostní sběrnicový 
modul MVK Metal Safety 
pro SIL 3 aPL e

Nový modul MVK Metal 
Safety je příspěvkem společ-
nosti Murrelektronik v na-

PLUS V PRODUKTECH
ROZMANITOST, 
KTERÁ PASUJE DOHROMADY

Nabízíme Vám 
široké spektrum výrobků

pro oblast mezi řídicí vrstvou a vrstvou 
snímačů a akčních členů. Jsme v tomto oboru 
přední fi rmou na trhu a průkopníky nových 
technických řešení. Abychom splnili Vaše 
požadavky, nabízíme vám do nejmenšího 
detailu propracované výrobky pro řídicí 
rozváděče, komunikační rozhraní a elektrické 
rozvody na strojích.

To vše obsahuje naše nové heslo
CONNECTIVITY: plus v produktech, 
plus v automatizaci.

Murrelektronik CZ, spol. s r. o.
Průmyslová 762 | 33301 Stod | Tel +420 377 233 935
www.murrelektronik.cz

Obr. 1. Nové modely neřízených ethernetových přepínačů 
řady Tree 

Obr. 2. Bezpečnostní modul MVK Metal Sa-
fety, určený pro úlohy s největšími požadavky 
na úroveň funkční bezpečnosti
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nejvýš aktuálním oboru aktivní bezpečnost-
ní techniky pro stroje a strojní zařízení. Jde 
o odolný provozní modul, který v kombina-
ci s bezpečnostním programovatelným auto-
matem (F-PLC) realizuje bezpečnostní vstu-
py a výstupy (obr. 2). Spolehlivý přenos úda-
jů spjatých s bezpečností po komunikační 
sběrnici je zajištěn použitím komunikačních 

protokolů Profinet/Profisafe nebo Profibus/
Profisafe.

Nejvýznamnější vlastností nového sběr-
nicového modulu je jeho schopnost vytvářet 
ucelené systémy pro přenos dat s celkovou 
úrovní funkční bezpečnosti SIL 3 (podle no-
rem IEC 61508 a IEC 62061) a PL e (podle 
normy EN ISO 13849-1).

Uvnitř zcela zalitý modul MVK Metal Sa-
fety je díky krytí stupně IP67 a velké odolnosti 
proti působení provozních médií i mechanic-
kému namáhání vhodný k použití v drsném 
prostředí průmyslových provozů. Současně 
modul nabízí rozsáhlé možnosti diagnostiky.

(Murrelektronik CZ, spol. s r. o.)

Na linkách LISIM®, které vyrábí spo-
lečnost Brückner Maschinenbau GmbH & 
Co. KG, protahuje více než 700 svorek plas-
tovou fólii strojem a současně ji v podél-
ném i v příčném směru natahuje. Svorky 
jsou uváděny do pohybu magnetickým po-
lem – podobně jako vagony vlaků jezdících 

na magnetickém polštáři. Potřebné pohybli-
vé magnetické pole vytvářejí lineární motory 
se 728 vinutími. Pro řízení tohoto pohybu se 
před nedávnem začaly používat pohony řady 
ACOPOS od firmy B&R, synchronizované 
pomocí protokolu Powerlink. S přechodem na 
techniku společnosti B&R dokázal výrobce 
strojů z oblasti Chiemgau snížit náklady na 
pohony, významně zkrátit dobu cyklu, zjed-
nodušit údržbu hardwaru a softwaru a nahra-
dit firemní řešení pohonů a sběrnice existují-
cím hotovým výrobkem.

Stovky svorek se v systému pro současné 
natahování s lineárním motorem LISIM po-
hybují po prstencových drahách umístěných 

Řízení 728 os v cyklu 400 μs

proti sobě rychlostí až 6,6 m/s. Uchopí plas-
tovou fólii vyrobenou v protlačovacím lisu 
a na tvarovacím válci za levý i pravý okraj 
a rostoucí rychlostí ji protahují strojem, čímž 
ji natahují v podélné ose. Vodicí dráhy nejsou 
paralelní – vzdálenost mezi nimi se postupně 
zvětšuje. Tím je fólie bez rizika vzniku trhlin 

natahována i v příčném 
směru. Během natahová-
ní prochází fólie pecí. Vy-
soká teplota mění mole-
kulární strukturu a trvale 
fixuje fyzické vlastnosti 
fólie, např. smrštitelnost, 
které byly ovlivněny při 
natahování. Po dokončení 
procesu natahování svor-
ky fólii uvolní a vracejí se 
na začátek stroje. Speci-
ální rám poté dopraví fó-
lii k odříznutí nepoužitel-
ných okrajů a k navinutí.

Systém pohání pouze 
určitý počet svorek. Stov-
ky dalších nepoháněných 
svorek vylepšují rozložení 
síly a zabraňují prohýbání 
fólie při natahování. Po-

háněné svorky jsou sekundární stranou (roto-
rem) lineárního motoru, a proto mají na trakč-
ních plochách permanentní magnety. Primár-
ní prvky (statory s vinutím) jsou symetricky 
rozmístěny nad permanentními magnety a pod 
nimi na trakčních plochách. Vinutí jsou na drá-
ze rozmístěna v zónách o různé délce tak, aby 
se v každé zóně v každém okamžiku nacházela 
pouze jediná poháněná svorka. Rozdělení line-
árního motoru vylepšuje rozložení sil.

728 samostatně ovládaných vinutí

Každou zónu samostatně ovládá příslušný 
měnič frekvence. Nový systém LISIM firmy 

Brückner využívá pohony od firmy B&R: 728 
zón rozmístěných podél stroje dlouhého při-
bližně 65 m napájí 384 jednoosých a dvouo-
sých měničů frekvence a čtrnáct napájecích 
zdrojů řady ACOPOS, synchronizovaných 
pomocí protokolu Powerlink. V delších zó-
nách musí být k dispozici větší výkon, a pro-
to je nutné používat různé typy pohonů se 
jmenovitým proudem od 2,6 do 22 A a vý-
konem 5 kW.

„Princip stroje fungujícího s lineárními 
motory jsme vynalezli už před více než pat-
nácti lety, ale je stále na vrcholu toho, co lze 
nabídnout. Navíc prožívá renesanci, proto-
že rychle roste poptávka po fóliích se speci-
álními vlastnostmi pro balení a pro použití 
v zobrazovacích panelech. Doposud používa-
ná technika pohonů však stárne,“ komentuje 
přechod na techniku B&R Ing. Günter Oedl, 
technický vedoucí firmy Brückner Maschi-
nenbau GmbH & Co. KG pro automatizaci 

Článek navazuje na příspěvek o rekordu v synchronizaci hnaných os, který byl uve-
řejněn v časopisu Automa č. 1/2012 na str. 17. Čtenáři se nyní blíže seznámí s uspo-
řádáním pohonů ve stroji na postupné vytahování plastových fólií a jejich řízením 
pomocí měničů frekvence a napájecích zdrojů ACOPOS, které jsou synchronizová-
ny pomocí protokolu Powerlink.

Obr. 1.Svorky jsou řízeny 398 moduly řady ACOPOS přesně syn-
chronizovanými pomocí protokolu Powerlink

Obr. 2. V rozvaděči linky LISIM je 398 pohonů 
řady  ACOPOS, které synchronizovaně řídí je 
dvanáct průmyslových počítačů řady APC810.


