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ničů H-MAX do 200 kW a také frekvenč-
ní měniče SLX, SVX a SPX s výkonem až 
do 1 500 kW vhodné do větších a náročněj-
ších průmyslových aplikací. Kromě toho bude 
návštěvníkům stánku Eaton představen i nový 
elektronický motorový spouštěč PKE nebo 
řídicí panely MicroInnovation pro automa-
tizační techniku.

Zajímavou expozici chystá společnost Ea-
ton Elektrotechnika i na poli inteligentní do-
movní instalace. Designy vypínačů pro kla-
sickou domovní instalaci, poprvé představe-
né na loňském veletrhu Amper, budou letos 
prezentovány také v bezdrátové variantě pro 
radiofrekvenční systém pro automatizaci bu-
dov Xcomfort. Room Manager – centrál-
ní řídicí jednotka RF systému Xcomfort – 
umí nově měřit a předpovídat spotřebu ener-
gií (elektřiny, plynu nebo vody). Předveden 
bude i Room Manager vybavený bluetooth. 
Pokud má tento Room Manager v domě v do-
sahu GSM modem či postarší mobilní telefon, 
se kterým může komunikovat právě pomocí 
bluetooth, lze tímto způsobem pomocí SMS 
na dálku ovládat až deset spotřebičů nebo mě-
nit režimy pro vytápění všech místností. Chy-
bět nebude ani Mysteroius – neviditelný vypí-
nač dokonale splývající s každým interiérem.

„Veletrh AMPER je výkladní skříní naší 
branže – každý chce ukázat to nejlepší a nej-
zajímavější. I my chceme našim zákazníkům 
předvést, že jsme v uplynulém roce nezaháleli 
a připravili a vyvinuli pro ně celou řadu ino-
vovaných či zcela nových výrobků. I díky na-
šemu spojení s koncernem Eaton máme nyní 
mnohem širší portfolio produktů než v do-
bách samotné existence firmy Moeller. Jsme 
přesvědčeni, že zákazníci naši schopnost za-
jistit komplexní řešení jejich potřeb na poli 
distribuce a řízení elektrické energie ocení. 
Všichni jsou srdečně zváni na náš stánek,“ 
uzavírá Dušan Pirich.
Více informací na:
http://www.eaton.cz
http://www.eaton.comObr. 5. Bezdrátová RF tlačítka

Obr. 4. Elektronický motorový spouštěč PKE
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  SmartWire-Darwin. Technologie 
SmartWire-Darwin společnosti Eaton na-
bízí pokrokový komunikační systém pro 
zapojení spínacích přístrojů do sítě, který 
přináší zcela novou koncepci možné im-
plementace požadované funkce soustavy 
přístrojů v rozváděči. Systém nevyžadu-
je I/O moduly k PLC, které jsou nezbytné 
pro klasické řešení, a odpadá také zdlou-
havé zapojování řídicích vodičů. Výhodou 
je podstatné zmenšení rozváděčové skří-
ně, zdokonalená možnost diagnostiky, jed-
noduchá vzájemná zaměnitelnost a rozši-
řitelnost. 

Data jsou ze sítě SmartWire-Darwin 
do PLC vyšší úrovně předávána přes brá-
ny, které využívají standardních průmyslo-
vých sběrnic, jako jsou Profibus-DP nebo 

CANopen. Každá síť SmartWire-Darwin 
začíná touto bránou. Na jednu bránu může 
být k síti připojeno až 99 různých modulů. 
Připojení klasických spínacích přístrojů se 
provádí pomocí rozšiřujícího modulu mon-
tovaného přímo na stykač DILM. Stejně 
jako spínací přístroje mohou být pro komu-
nikaci po síti SmartWire-Darwin přizpůso-

beny také ovládací a signalizační přístroje 
s funkčními prvky M22. Ty jsou k dispo-
zici pro ovládací funkce (tlačítka, spínače, 
vícepolohové přístroje), pro signální funk-
ce nebo kombinované ovládací a signální 
funkce. Ostatní signály z přístrojů, které 
nemají vestavěnou technologii SmartWire- 
-Darwin, se zpracovávají pomocí I/O mo-
dulů namontovaných vedle čidel. Všechna 
připojení ke komunikačnímu systému jsou 
zásuvná, díky tomu jsou vyloučeny chyby 
v zapojení a zkracuje se tím doba uvede-
ní do provozu.

Pro správný návrh jednotlivých kom-
ponent a příslušenství a pro správné na-
projektování sítě SmartWire-Darwin 
slouží konfigurační software SWD-As-
sist. 
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