
8 ELEKTRO 4/2010

A
M

P
E

R
 2

01
0

téma

Pozvánky na veletrh Amper 2010
Modul MICO

hala 3, stánek A14

Srdcem každého systému je napájení a spolehlivá ochrana všech 
jeho součástí. Najít správnou kombinaci není vždy jednoduché. 
Na trhu je nepřeberné množství dodavatelů, kteří nabízejí různá řešení. 
Jedním z elegantních a provozně výhodných řešení představí společ-
nost Murrelektronik na veletrhu Amper 2010 ve své veletržní expozici.

Jedinečný inteligentní mo-
dul MICO pro řízení proudo-
vých obvodů 24 V DC spolehli-
vě kontroluje jednotlivé kanály, 
signalizuje hraniční stavy, ode-
píná pouze kanály, na kterých 
dojde k chybě (zkrat, přetíže-
ní, plíživý zkrat). Zvládá se-
pnutí kapacitních zátěží až do 

20 000 µF, a to na každém kanálu jednotlivě. Limitní hodnotu proudu 
lze na každém kanálu samostatně krokově nastavovat, chybová hlášení 
lze dálkově přenášet do řídicího systému, stejně tak lze celý modul dál-
kově resetovat. Tyto a další funkce předvedou zájemcům na funkčních 
vzorcích odborníci ze společnosti Murrelektronik v průběhu veletrhu 
Amper a představí návštěvníkům široký sortiment zdrojů – od transfor-
mátorových až po primárně spínané zdroje, včetně diodových bloků pro 
zajištění redundance. Všechny tyto prvky tvoří ucelený systém pro za-
jištění spolehlivého napájení zákaznických technologií.

Modul MICO spolehlivě chrání a zdroje Murrelektronik spoleh-
livě napájí.
Murrelektronik CZ, spol. s r. o.
Průmyslová 762, 33301 Stod
tel.: +420 377 233 935
e-mail: info@murrelektronik.cz

Stěnové průchodky minimalizují dobu instalace

hala 3, stánek B11

Stěnové průchodky z produktové řady Quickon Power Distribution 
od společnosti Phoenix Contact jsou kabelové průchodky M25 pro 
externí připojování. Hlavní výhoda spočívá v tom, že pohony, světla, 

ventilátory, čerpadla nebo ra-
diátory lze připojovat bez ote-
vírání kabeláže. Pomocí těchto 
stěnových průchodek lze spo-
třebiče připojit jednoduše ma-
ticí Quickcon nebo zásuvným 
konektorem Quickcon.

Proudový rozváděč Quickon 
je průmyslová instalační tech-
nologie se stupněm krytí IP68 

a kódem IK 07 (odolnost proti úderům kladiva). Instalace je až o 80 % 
rychlejší, protože není nutné před instalací připravovat vodiče. Čtyřpo-
lohová technologie rychlého spojení IDC je určena pro napětí 690 V 
a proud 20 A a je vhodná pro vodiče s průřezem 1,0 až 2,5 mm2. 
Ve spojení s volitelnými permanentními a zásuvnými konektory 
Quickon lze díky rychlé a spolehlivé instalaci těchto stěnových prů-
chodek dosáhnout významné úspory nákladů.

Praktickou ukázku techniky rychlého zapojení vodičů u průmys-
lových konektorů představí návštěvníkům veletrhu Amper 2010 od-
borníci společnosti Phoenix Contact přímo ve firemní expozici v rám-
ci DCT Action centra.
Phoenix Contact, s. r. o.
Dornych 47b, 617 00 Brno
tel.: 542 213 401
fax.: 542 213 701
e-mail: obchod@phoenixcontact.com
http://www.phoenixcontact.cz
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Vydavatelství 
FCC Public, s. r. o. 
mediální partner veletrhu AMPER 2010

pořádá jako součást doprovodného 
programu veletrhu

konferenci 

Elegantní energie
Alternativní zdroje – skutečnost, mýty a pověry 

Termín: čtvrtek 15. dubna 2010, od 10 do 14 hodin
Konferenční sál na výstavišti v Praze-Letňanech

Bližší informace budou uvedeny na 
www.odbornecasopisy.cz

Organizační garant konference:
Ing. Jiří Kohutka, FCC Public, s. r. o.
jiri.kohutka@fccgroup.cz

Odborná diskuse na veletrhu 
AMPER 2010 13. –   16. dubna 2010

Vydavatelství FCC Public zve odborníky z řad 
elektrotechnické veřejnosti k volné odborné diskusi 
s vynikajícím odborníkem, znalcem pro elektromag-
netickou kompatibilitu a systémy ochrany před bles-
kem řemeslné komory v Cáchách, Německo, panem 
Vojtěchem Kopeckým.

Tato diskuse se bude konat přímo na stánku FCC 
Public 2D9 13. a 14. dubna dopoledne. 

Pan Kopecký bude odpovídat na dotazy týkající se především:
– elektromagnetické kompatibility (EMC),
– ochrany před bleskem,
– stínění,
– zemničů,
– sítě TN-S-S atd.
Součástí této živé diskuse by měla být také ukázka fotodokumentace 
nedostatků zjištěných při kontrolách v elektroinstalacích aj.

Na odborné platformě této diskuse lze (samozřejmě bezplatně), sdělit 
své názory, vyměnit zkušenosti či položit dotazy z uvedených nebo 
příbuzných oborů.

Stánek vydavatelství FCC Public s. r. o. (Automa, Elektro, Světlo) bude 
situován ve spojovacím prostoru hal 2 a 6, podobně jako v loňském 
roce.

redakce Elektro


