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nové produkty

 Řada jednotek pro přesné ultrazvukové 
měření polohy hladiny

Kompaktní vyhodnocovací jednotky nové řady Sitrans LUT400 pro 
ultrazvukové převodníky umožňují měřit polohu hladiny se zaručenou 
vynikající přesností až 1 mm. Jsou určeny ke spojitému sledování a říze-
ní polohy hladiny kapalin, sypkých látek a kalů v nejrůznějších provo-

zech od vodáren a čističek od-
padních vod, přes výrobní pro-
vozy až po skladová úložiště.

Novou řadu tvoří tři modely 
– Sitrans LUT420 pro měření 
polohy hladiny, Sitrans LUT430 
pro řízení polohy hladiny, chodu 
čerpadel a měření průtoku a Si-
trans LUT420 OCM pro velmi 
přesné měření průtoku v otevře-
ných kanálech s doplňkovými 

výpočetními a řídicími funkcemi. Přístroje velmi přesně měří v širo-
kém rozmezí provozních podmínek, mj. díky zabudovaným patento-
vaným filtrům a vyhodnocovacím algoritmům, zabraňují nákladným 
událostem typu přetečení zásobníků a díky měření v reálném čase po-
máhají snížit výdaje za energii ve vodárnách apod. K hospodárnému 
využívání energie a snižování provozních nákladů nabízejí také úspor-
né algoritmy omezující chod čerpadel v době špičkového zatížení sítě.

Všechny jednotky řady LUT400 jsou kompatibilní se všemi ul-
trazvukovými převodníky řady Siemens Echomax a mají i funk-
ci záznamníku dat. Vedle místního ovládání lze ovládat a diagnosti-
kovat také na dálku jak nástroji Siemens Simatic PDM, AMS nebo 
FC375/475, tak i nástroji typu FDT, např. PACTware (při použití mo-
dulu Siemens DTM).
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, 
e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com

 Rychlá komunikace WLAN pro rozváděče
Průmyslový přístupový bod Access Point/Client WLAN 5100 od 

společnosti Phoenix Contact je nové zařízení pro bezdrátovou komu-
nikaci podle normy IEEE 802.11n pro bezdrátové sítě WLAN. Bezdrá-

tové zařízení se třemi anté-
nami podporuje systém pře-
nosu MIMO (Multiple Input 
Multiple Output). Tento způ-
sob přenosu dat v porovnání 
s běžně používanými systé-
my WLAN 802.11a/g znač-
ně zvyšuje spolehlivost, do-
sah a rychlost bezdrátové ko-
munikace. V obou pásmech, 
2,4 a 5 GHz, Access Point/ 

/Client WLAN 5100 dosahuje přenosové rychlosti až 300 Mb/s. Spe-
ciální vlastností tohoto zařízení je nová funkce řízení klastrů. Ta se 
používá pro centrální konfiguraci a řízení sítě WLAN. Přístupový bod 
je vhodný pro bezdrátový přenos dat v automatizovaných provozech 
a v podpůrných průmyslových systémech, jako jsou např. logistic-
ké systémy. Je také vhodný pro přepravní systémy a může být použit 
k propojení dílčích sítí do jednoho celku.
Phoenix Contact, s. r. o., tel.: 542 213 401, 
e-mail: obchod@phoenixcontact.com, www.phoenixcontact.cz

 Průmyslový počítač B&R s procesorem Intel 
Core i třetí generace

Odolnost, spolehlivost a dlouhodobá dostupnost – to jsou hlavní 
rysy nového kompaktního počítače od společnosti B&R s označením 
Automation PC 910. Základem tohoto průmyslového PC jsou nejno-
vější procesory Intel® Core™ i třetí generace. Procesorové jednot-

ky Core i3, Core i5 a Core i7 s až čtyř-
mi jádry ve spojení s nejnovější čipo-
vou sadou QM77 Express zajišťují jeho 
velmi dobrou výkonnost. Uživatel má 
možnost, stejně jako u předchozích mo-
delů Automation PC, podle potřeby vol-
ně kombinovat různě výkonné proceso-
rové jednotky se základními šasi různé 
velikosti. Nic nebrání tomu použít např. 
procesorovou jednotku se čtyřmi jádry 
v šasi s jednou zásuvnou pozicí nebo 
zkombinovat jednojádrový procesor Ce-
leron se šasi s pěti pozicemi. Uživatel 

tak může zvolit vhodný poměr ceny a výkonu podle dané úlohy. Pro 
dosažení co největšího výpočetního výkonu a průchodnosti dat je ve 
všech ohledech zmodernizována také infrastruktura PC. Automati-
on PC 910 má namísto dříve používané paměti CompactFlash kartu 
CFast, využívající sériovou sběrnici ATA. Společnost B&R zvolila pro 
své nejnovější průmyslové PC osvědčený přístup kombinující kom-
paktní výměnná záznamová média typu CFast se standardními polo-
vodičovými a pevnými disky pro PC. Nové počítače Automation PC 
910 mají široké spektrum různých rozhraní. K dispozici jsou až dva 
porty pro gigabitový Ethernet, jedno sériové a jedno modulární sériové 
rozhraní, jako je RS-485 nebo CAN, současně s rozhraními USB 3.0.
B+R automatizace, spol. s r. o., tel.: 541 420 311, 
e-mail: office.cz@br-automation.com, www.br-automation.com

 Přesné měření spotřeby stlačeného 
vzduchu a plynů

První důležitý krok ke snížení nákladů na stlačený vzduch, je-
hož výroba je energeticky náročná a drahá, je měření jeho spotřeby. 

Průtokoměry řad EE771, EE772 a EE776 od firmy E + E Elek-
tronik měří s velkou přesností a v širokém rozsahu provozních tla-
ků a teplot hmotnostní nebo objemový průtok stlačeného vzduchu, 

dusíku, helia, argonu, kyslíku 
nebo jiných nekorozivních ply-
nů. Průtokoměry měří na prin-
cipu přímého termodynamické-
ho snímání hmotnostního prů-
toku. Snímače jsou vyráběny 
technologií hot-film, která je 
dlouhodobě ověřena u několi-
ka milionů snímačů dodáva-
ných společností E + E Elektro-
nik pro automobilový průmysl.

Průtokoměry řady EE771 pro světlosti DN15 až DN50 a řady 
EE772 pro DN40 až DN80 jsou dodávány včetně speciálního ventilu 
umožňujícího rychlou instalaci a servis snímacího prvku bez přeruše-
ní dodávky stlačeného vzduchu. Průtokoměry řady EE776 jsou určeny 
pro světlosti DN50 až DN300 a montují se do potrubí prostřednictvím 
běžného kulového ventilu. Snímací prvek je vybaven montážním kli-
pem umožňujícím montáž i demontáž za provozu do tlaku 1,6 MPa.

Velký rozsah měření (400 : 1) zaručuje přesné měření malých prů-
toků, což je důležité pro hledání netěsností rozvodů tlakového vzdu-
chu a plynů.

Vestavěné rozhraní USB zákazníkovi usnadňuje průtokoměr při-
způsobit pro konkrétní měřicí úlohu.

Snímač je vybaven dvěma výstupy. Mohou být analogové (prou-
dové nebo napěťové), spínací nebo pulzní (pro měření spotřeby). Prů-
tokoměr vyžaduje napájecí napětí 18 až 30 V AC/DC.
TOP Instruments, s. r. o., tel.: 724 712 988, 
e-mail: obchod@topinstruments.cz, www. topinstruments.cz


