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Přepínače Siemens

Společnost Siemens vybavila tři přepínače řady Scalance pro 
sítě průmyslového Ethernetu funkcí napájení po tomto sběrnico-
vém systému (PoE – Power over Ethernet) podle standardu IEEE 
802.3af. Přepínač X108PoE bez vzdálené správy i modulární pře-
pínače typu X3082M PoE a XR324-4M PoE se vzdálenou správou 

mohou po jednom 
společném vedení 
přenášet součas-
ně data i energii. 
Vhodnými kon-
covými zařízení-
mi jsou např. pří-
stroje pro inter-
netovou telefonii, 
skenovací systé-
my, zařízení pro 
přístup do bezdrá-
tové sítě a webo-
vé kamery. V pří-

padě videodohledu, dosud téměř výlučně využívaného jen v oboru 
zabezpečení budov, umožňují nové přepínače s funkcí PoE nasa-
zení webových kamer i v automatizačních úlohách. Mezi možný-
mi scénáři využití může být například sledování regálových za-
kladačů ve skladech nebo podpora operátorů obsluhujících tech-
nologická zařízení.
[Tiskové materiály Siemens.]

Společnost Dehn + Söhne získala 
Grand Prix

Společnost Dehn + Söhne GmbH + Co. KG obdržela v rámci veletrhu 
Electron 2011 na výstavišti PVA Letňany v Praze čestné uznání Grand 
Prix za Management přepěťových ochran s technologií RFID Life Check.

Odborná porota soutěže Grand Prix 
ocenila přínos celého systému s ohle-
dem na bezpečnost a údržbu techno-
logických zařízení a přehlednost pře-
nášených informací, např. v dopravě, 
ve výpočetních centrech, v zásobová-
ní energiemi atd.

Přepěťová ochrana upozorňu-
je s předstihem na stav, kdy se chý-
lí ke konci její životnost. Celý systém 
zjednodušení a zefektivnění správy po-
užitých přepěťových ochran pracuje 
s on-line komunikací mezi přepěťo-
vou ochranou použitou k ochraně da-
tové linky a jejím správcem. Odborná 
komise ocenila přínos celého systému 

na zvýšení bezpečnosti a pohodlí správy, při snížení dlouhodobých 
nákladů na údržbu a na krizový servis ochran. Těžištěm systému ne-
přetržitého monitoringu je modul DRC MCM XT, který umožňuje 
dálkový přenos dat přes rozhraní RS- 485.
[Tiskové materiály Dehn + Söhne.]
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