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Řešení s měničem Delta Electronics VFD-E

V případě modelového příkladu stroje 
s jedním motorem řízeným měničem frek-
vence, který vyžaduje třeba jednoduché sek-
vence počítadel a časovačů, je nutné použít 
také PLC, ovládací panel k zadávání hodnot 
a někdy i zdroj. Jsou tedy třeba tři, popř. čty-

Kompaktní měniče – ušetřete peníze, 
práci a místo v rozvaděči

ři hardwarové součásti, které je třeba patřičně 
propojit. Jde to ale udělat i jednodušeji a lev-
něji s jedním zařízením – s měničem frekven-
ce VFD-E s integrovaným PLC (obr. 1), od 
společnost Delta Electronics.

VFD-E je měnič umožňující jak skalární 
řízení (U/f), tak i vektorové řízení bez zpět-
né vazby. Má integrovaný filtr EMI, brzdnou 

jednotku, či společnou DC-sběrnici. V zákla-
du obsahuje dva analogové a šest digitálních 
vstupů (PNP/NPN). Jeden analogový vstup 
je napěťový, u druhého je možné přepínačem 
volit mezi napěťovým a proudovým typem. 
Na výstupu jsou po jednom tranzistorový, 
reléový a analogový výstup. Tím ale nejsou 
možnosti připojení vstupů a výstupů vyčer-
pány, protože měnič má volný slot pro roz-
šiřující kartu. Lze přidat ještě tři spínací relé 
nebo dvě spínací i rozpínací relé. Kombino-
vané karty umožňují přidat tři digitální vstu-
py a tři výstupy (tranzistorové), nebo po dvou 

Automatizace je neoddělitelnou součástí průmyslu, a tak v dnešní době již téměř nelze na-
lézt provoz bez měniče frekvence, programovatelného automatu či jiných automatizačních 
prvků. Postupně se dostává i na jednodušší aplikace a stroje. U mnohých z nich je kromě 
měniče frekvence k jednoduchému řízení třeba použít také programovatelný automat – PLC.

německého průmyslu a tvorbu nových pra-
covních příležitostí, s obrovským potenciálem 
růstu domácího i světového trhu s miliardový-
mi obraty. Rozhodným společným postupem 
politických, hospodářských a společenských 
orgánů by se Německo mohlo prosadit jako 
přední světový dodavatel špičkové techniky 
pro udržitelný rozvoj metropolí budoucnos-
ti,“ zdůrazňuje prezident Fraunhoferovy spo-
lečnosti prof. Hans-Jörg Bullinger.

Ekologická přestavba měst – základ 
inovační politiky státu

Ve výzkumné unii Forschungsunion
Wirt schaft – Wissenschaft, kterou řídí pre-
zident Fraunhoferovy společnosti prof. 
Bullinger společně s prezidentem nadač-
ního svazu Dr. Arendem Oetkerem, vznik-
la v roce 2011 myšlenka učinit z ekologic-
ké přestavby měst jeden z pilířů výzkumné 
a inovační politiky státu. Skupina expertů 
unie vypracovala na žádost Spolkového mi-
nisterstva pro vzdělání a výzkum (BMBF) 
po mnoha jednáních multidisciplinární ana-
lýzu Morgenstadt – eine Antwort auf den 
Klimawandel a rozpracovala základní do-
poručení pro jednání o projektu na vládní 
úrovni. Koncem března 2012 spolková vlá-
da schválila akční plán v oblasti strategic-
ké podpory rozvoje špičkové techniky do 
roku 2020 (Aktionsplan für die Hightech-
Strategie 2020) a stanovila cíle a priority 
deseti projektů budoucnosti. K nejdůleži-
tějším z nich patří projekt s názvem Mor-
genstadt, který úzce souvisí se schválenou 
strategií spolkové vlády v oblasti trvale udr-
žitelného rozvoje a urychleného zvýšení po-

dílu obnovitelných zdrojů na celkové ener-
getické bilanci.

Morgenstadt – zelené město zítřka

Hlavní cíle a zaměření projektu Morgen-
stadt představil prezident Fraunhoferovy spo-
lečnosti prof. Bullinger ve svém vystoupení 
na Hannover Messe 2012 v rámci mimořádné 
expozice Metropolitan Solutions, věnované 
modernizaci infrastruktury měst a megaměst. 
V úvodu své prezentace zdůraznil, že pod vizí 
„Morgenstadt“, tedy města zítřka, nelze vidět 
jenom zcela nové „futuristické“ modely měst 
a sídlišť, nýbrž především přestavbu a pokra-
čující výstavbu existujících městských struk-
tur v duchu nových ekologických zásad. Při-
tom je třeba, aby projektanti a architekti do 
svých úvah vždy začlenili také okolí, tedy 
pohlíželi na města současně jako na součás-
ti širšího okolí, uvnitř kterého existují četné 
vzájemné vztahy a závislosti.

Zkušenosti ukazují, že funkční rozčlenění 
měst s prostorovým oddělením práce, bydle-
ní, nakupování a kultury, prosazované v uply-
nulém století, bylo nepochybně krokem špat-
ným směrem. Široké, mnohaproudové ulice 
pro auta rozřezávají prostor, aby umožnily 
přepravovat masy lidí sem a tam mezi jed-
notvárnými sídlišti, průmyslovými zónami 
a sterilními centry měst. A rozšiřování před-
městí a okrajových částí měst do okolní vol-
né krajiny přináší další dopravní zátěž. Jak 
bude dopravní systém budoucnosti vypadat, 
jak se podaří skloubit mobilitu s požadavkem 
na maximální individualitu a s požadavky na 
minimální emise či potřebu ploch? Na tom 
a na mnoha dalších tématech, jako jsou např. 

hospodárné využití energie, efektivní využí-
vání obnovitelných zdrojů energií, nové sta-
vební materiály a konstrukce nebo uzavřené 
koloběhy přírodních zdrojů (zejména vody), 
nyní vědečtí pracovníci Fraunhoferovy spo-
lečnosti intenzivně pracují. Důležitým hle-
diskem přitom je, aby všechny budoucí in-
frastruktury byly co možná nejspolehlivější 
při maximální možné variabilitě.

Komplexním propojením všech kompo-
nent budoucích měst vznikají inteligentní, 
chytrá města (smart city), v nichž mohou 
všechny procesy probíhat s nejvyšší možnou 
účinností. Vědci pracují na projektu udržitel-
ného, pro život příjemného a perspektivní-
ho města, kde může člověk pohodlně bydlet 
a nemá to daleko do práce, na nákupy, do re-
staurace, za kulturou nebo na procházku do 
parku. Přitom jde také o opětné oživení center 
měst jejich znovuzaplněním stálými obyvate-
li. „Musíme z měst pro auta opět učinit měs-
ta pro lidi, která jsou tichá, mají malou hus-
totu dopravy a zejména jsou bez škodlivých 
emisí. A potřebujeme také technologická za-
řízení spotřebovávající minimum přírodních 
zdrojů a produkující málo odpadu. Ve středu 
pozornosti projektantů musí být člověk, kte-
rý chce žít zdravě, cítit se dobře, setkávat se 
s jinými lidmi a mít možnost v klidu praco-
vat. A technika musí tyto základní potřeby 
samozřejmě podporovat a zajišťovat,“ cha-
rakterizuje cíle projektu zeleného města zí-
třka prof. Bullinger.
[Morgenstadt – Impulse für eine lebenswerte Stadt 
der Zukunft. Presseinformation der Fraunhofer 
Gesellschaft, 18. dubna 2012.]

Ing. Karel Kabeš
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analogových s rozlišením 12 bitů. Dostupná 
je také karta pro pulzní snímače polohy. Stan-
dardem u všech produktů Delta Electronics 
je komunikace pomocí protokolu Modbus na 
rozhraní RS-485. Další možností je rozšíře-
ní pomocí komunikačního modulu pro Devi-
ceNet, Profibus, LonWorks nebo CANopen.

Vestavěný PLC má kapacitu programu 
500 kroků. Využívá vstupy a výstupy měni-
če, a tak může při využití rozšiřující karty 
obsáhnout deset digitálních vstupů a pět vý-
stupů. K nim ještě zůstávají dva analogové 
vstupy a jeden výstup. Díky vnitřnímu zdro-
ji měniče není nutné použít externí zdroj. 
Veškeré vodiče tedy vedou do jednoho za-
řízení, což ulehčí práci při montáži. Progra-
movatelný automat má 28 základních a 17 
aplikačních instrukcí. Naprogramovat jedno-
duchou nastíněnou sekvenci tedy není žád-
ný problém. Měnič v režimu PLC zastřešu-
je všechny vstupy a výstupy, pro jeho funkci 
tak v programu slouží na to určené instruk-
ce. Zajímavostí je možnost načítání a pou-
žití hodnot parametrů v programu. Uživatel 
si může na odnímatelném ovládacím pane-
lu nastavovat hodnoty, které přímo ovlivní 
program. Velmi praktické je v tomto případě 
využití skupiny parametrů pro přednastave-
né frekvence. Protože se ve většině případů 
nevyužívají a neovlivňují chod měniče ne-
závisle na programu PLC, máme tak k dis-
pozici až 16 hodnot. Je to velmi elegantní 
řešení mnoha jednoduchých úloh.

Software k programování WPLSoft po-
užívá jazyk kontaktních schémat (ladder dia-
gram; obr. 2) a je zdarma volně dostupný na 
internetových stránkách společnosti Delta. 
Počítač lze k měniči připojit kabelem s pře-
vodníkem USB, a není tak problém použít no-
vější notebook bez sériového portu. WPLSoft, 
stejně jako ostatní software od firmy Delta, 
pracuje i pod operačním systémem Microsoft 
Windows 7. K nastavování parametrů je určen 
totožný kabel s převodníkem a software VFD-

Soft. Umožňuje nastavení parametrů měniče, 
ale také sledování jeho stavu např. na oscilo-
skopu nebo uložení parametrů do přehledné-
ho souboru formátu xls.

s vysokým krytím. Měnič umí řídit rych-
lost, moment (ve čtyřech kvadrantech) a po-
zici a může řídit asynchronní i synchron-
ní motory.

Má tři analogové a deset digi-
tálních vstupů, dvě výstupní relé 
(spínací a rozpínací), tři tranzis-
torové výstupy (dva použitelné 
v PLC) a dva analogové výstupy. 
Obsahuje také bezpečnostní relé. 
V měniči jsou volné sloty pro tři 
karty – pro kartu pulzního sní-
mače polohy, pro komunikační 
kartu a pro I/O kartu. Karta pro 
CANopen je součástí standard-
ní dodávky měniče, a uživatel 
si tedy ve standardní verzi může 
vybrat mezi komunikačními roz-
hraními Modbus (vestavěným) 
a CANopen (na komunikační 

kartě). Další volitelné karty jsou pro Profibus, 
DeviceNet a Ethernet. Pomocí I/O karty lze 
přidat dalších až šest vstupů nebo šest výstu-
pů (relé) či zvolit kartu kombinovanou. Nabí-
zené kombinace vstupů a výstupů jsou potom 
16/5(4), 10/11(10), nebo 14/7(6), nepočítaje 
analogové vstupy a výstupy. 

PLC této řady má paměť pro 10 000 kro-
ků a obsahuje rozšířenou sadu instrukcí srov-
natelnou s klasickým PLC (třicet základních 
a padesát aplikačních instrukcí). Programu-

Obr. 1. Měnič frekvence VFD-E 

Obr. 2. Programovací prostředí WPLsoft 
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Obr. 3. Zapojení měniče frekvence VFD-E

Vyšší řada pro více možností – C2000  
a CP2000

V podobném duchu, avšak s přidanými 
funkcemi nabízí Delta i sérii nových mě-
ničů začínajících písmenem C. Před ča-
sem představený měnič C2000 (obr. 4) má 
mnoho zajímavých vymožeností. Hlavními 
znaky jsou plné vektorové řízení se zpět-
nou vazbou, integrovaný PLC, rozhraní pro 
CAN open a odnímatelný ovládací panel 
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má zabudované rozhraní BACnet. Zajímavou 
funkcí je též cirkulativní řízení několika (až 
osmi) motorů současně. K tomu využívá re-
léové výstupy, kterými ovládá stykače urče-
né k připínání a odpínání motorů. 

Tyto měniče mají samozřejmě mnoho dal-
ších funkcí, které dohromady s již zmíněnými 
poskytují přidanou hodnotu uživateli. Umož-
ní mu zjednodušit zapojení rozvaděče a záro-
veň ušetřit místo a peníze. Svými možnostmi 
a kvalitou přitom zachovají standard, na kte-
rý byl zvyklý.

(Delta Electronics)

je se stejně jako u měniče VFD-E. Také VFD 
-Soft je pro všechny měniče shodný.

Tento měnič tedy nabízí oproti modelu 
VFD-E úsporu ještě jednoho zařízení. Ovlá-
dací panel měniče má krytí IP56, je odní-
matelný a je možné ho zabudovat do panelu 
rozvaděče a použít jako textový panel s vy-

užitím až čtyřech obrazovek. Pod LCD jsou 
čtyři funkční tlačítka a ovládací klávesnice. 
Panel lze využít také ke kopírování paramet-
rů měniče i programů PLC.

Měnič CP2000 je „mladší bratr“ měni-
če C2000. Zásadním rozdílem mezi nimi 
je vektorové řízení bez zpětné vazby, proto 
není třeba slot pro kartu pulzního snímače 
polohy. Nedokáže také řídit synchronní mo-
tory a karta pro CANopen je volitelné pří-
slušenství. Tento měnič je však určen pro 
řízení ventilátorů a čerpadel a pro sousta-
vy HVAC. Pro potřeby automatizace budov 

Operátorské panely GP4000

Panely nepracují s operačním systémem 
Windows, ale s vlastním firmwarem. Řada 
obsahuje celkem 25 modelů s obrazovkami 
o úhlopříčce velikosti od 3,5" do 12,1". No-
vinkami jsou modely Matrix, které umožňu-
jí používat dvoutlačítkové ovládání a mohou 
být v případě požadavku na vyšší krytí IP67 
a lepší odolnost proti chemickému poškoze-

Nové produkty firmy Pro-face

ní opatřeny ochranným krytem. Nově přiby-
la řada širokoúhlých modelů s úhlopříčkou 
o velikosti 7". 

Displeje nových panelů jsou jasnější 
a kontrastnější, uživatelské rozhraní je jed-
nodušší, panely šetrnější k životnímu pro-
středí. Navíc oproti předchozím modelům 
nové panely vykazují lepší poměr ceny k vý-
konu. Panely nové řady se vyznačují těmito 
vlastnostmi:

– precizní displej TFT s 65 536 barvami 
(u všech modelů), zlepšená viditelnost 
a podsvícení LED,

– úspora energie až 66 % (modely 10,4" a 
12,1") oproti tradičním typům, využitím 
funkce stmívání na úroveň 20% svítivosti 
lze spotřebu snížit až o 84 %,

– ethernetové rozhraní standardně v každém 
modelu s výjimkou typu GP-4201TW; ko-
munikace s většinou PLC, možnost zapo-
jení do sítě, funkce sběru dat, monitorová-
ní a vzdáleného přístupu,

– podpora externích úložišť dat – karet SD 
a USB, vysokorychlostní karty USB 2.0, 
typ A (výrazné zrychlení přenosu dat při 

Společnost ServisControl s. r. o. uvádí na trh v České republice a na Slovensku novou 
řadu grafických operátorských panelů GP4000 a průmyslové počítače řady PS4000 od 
firmy Pro-face. Operátorské panely byly obohaceny o mnoho novinek, takže jejich kva-
lita a funkce byly pozvednuty na vyšší úroveň při zachování cenové dostupnosti. 

Obr. 5. Cirkulativní řízení měničem CP2000
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Obr. 4. Měnič frekvence C2000 


