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Siemens Digital Factory & Process Industries and Drives
Automatizační systémy
Ucelené portfolio průmyslových automatizačních systémů: programovatelné automaty, průmyslový software,
programovací přístroje, vizualizační software i hardware, řízení na bázi PC

Mikrosystémy, malé řídicí automaty
Logo

-inteligentní relé (8 vstupů, 4 výstupy)

Logo

-Power (napájecí zdroj v designu Logo)

Logo

-Contact (stykač v AC 3 do 4 kW v designu Logo)

Simatic S7-200, S7-1200 – malé řídící systémy

Průmyslové automatizační systémy
Řada Simatic S7

Průmyslová spínací technika SIRIUS
Spínací přístroje pro rozvod energie, spotřebičové vývody, skříně a klimatizace pro průmyslové rozváděče,
nízkonapěťové rozvaděčové systémy.
- stykače ke spínání motorů do 450 kW, s AC i DC ovládací cívkou včetně bohatého příslušenství
řada 3RA13, 3RA14, 3RA23, 3RA24, 3RA27, 3RA28, 3RT10, 3RT12, 3RT20, 3TB5, 3TD6, 3TE6, 3TF2, 3TF6
- stykače pro zvláštní použití
řada 3RT10, 3RT13,3RT14, 3RT20, 3RT23, 3RT25, 3RT26, 3TB5, 3TC, 3TG1, 3TK1, 3TK20
- pomocné stykače a relé včetně příslušenství
řada 3RH2,3RS18,3TH2,3TH4,3TX7,LZS/LZX

- softstartéry a polovodičové přístroje
řada 3RF2, 3RF34, 3RW30, 3RW40, 3RW44
- jistící přístroje
řada 3RB2, 3RB3, 3RU1, 3RU2, 3RV1, 3RV2
- spotřebičové vývody a motorstartéry
řada 3RA1, 3RA2, 3RA6, 3RM1, ET200S
- měřící relé a řídící přístroje
řada 3RN1, 3RP20, 3RP25, 3RR2, 3RS10, 3RS11, 3RS14, 3RS15, 3RS17, 3RS20, 3RS21,3RT19, 3UF, 3UG, 7PV15
- bezpečnostní technika
řada 3RK3, 3SK1, 3TK28
- polohové a bezpečnostní přístroje
řada 3SE2, 3SE5, 3SE6, 3SF1
- povelové ovladače a signalizační přístroje
řada 3SB2, 3SU1, 3SE29, 3SE39, 3SE7, 3SF2, 3SF5, 8WD4, 8WD5

Spínací přístroje k rozvodu elektrické energie včetně bohatého příslušenství
Řešení pro přenos, rozvod a ovládání silnoproudé části elektrické sítě. Rozváděčové skříně, přípojnicové systémy
řada 3NP4,5

-3-fázové pojistkové odpínače 160 - 630 A

3NJ4,5,6
3KL,KM,KA,KE
3NA, 3ND
3NE, 3NC

-3-fázové pojistkové vertikální lišty 160 - 1250 A
-3-fázové odpojovače nebo pojistkové odpínače od 63 do 1000 A
- pojistkové patrony 2 - 630 A (velikost 000 až 3)
- pojistkové patrony SITOR 16 - 770 A

3WL

-výkonové jističe do 6300A

3VL

-kompaktní jističe do 1600A

3VT

-odpínače do 1600A

5SL6, 5SY, 5SP -jističe vedení
5SM, 5SU

-proudové chrániče

5SD7

-svodiče přepětí

3LD

-vypínače do 250A

5TE,5TT

-spínací přístroje

Standardní pohony
Komplexní řešení Vašich pohonů. Motory, frekvenční měniče, generátory, mechanické pohony, pohony pro dynamicky
náročné aplikace.
frekvenční měniče se skalárním a vektorovým způsobem řízení včetně příslušenství (tlumivky, filtry atd.)
-Micromaster
-Sinamics S pro náročné aplikace
-Sinamics G pro univerzální aplikace

motory Simotics nízkonapěťové, vysokonapěťové, stejnosměrné

Instalační technika
ALPHA, BETA, GAMMA nebo DELTA - elektrická instalace od A do Z
SIVACON - ALPHA - rozvodnice, rozváděče a řadové svorky
SENTRON – instalační přístroje
DELTA – domovní spínače a zásuvky

Napájecí zdroje
V oblasti napájení SIEMENS nabízí celou řadu kvalitních a cenově dostupných napájecích zdrojů. Vybrat si můžete jak
ze spínaných napájecích zdrojů, tak i neřízených zdrojů.
SITOP nabízí zdroje v těchto řadách: LOGO Power jsou nejmenší, kompaktní a cenově výhodné zdroje. SITOP
Compact je nová řada nápajecích zdrojů vyznačujících se malými rozměry, cenou, a především nízkými ztrátami ve
všech provozních režimech napájecího zdroje. SITOP Modular nabízí komfortní provedení včetně možnosti
modulárního rozšíření o funkce zálohování nebo signalizace stavu. Provedení pro proudy od 5A až do 40A. SITOP
Smart jsou zdroje s extrémně malou šířkou! Kromě standardních provedení pro průmysl jsou k dispozici varianty s
filtrem pro použití v budovách.

Neřízené napájecí zdroje Sidac jako jedno a trojfázové napájecí zdroje se vstupním napětím AC 115 až 575 V a
výstupním proudem od 1 do 150 A (24 V DC) pro použití v automatizaci, pohonech, přístrojové technice a řízení. Mají
velký rozsah výkonů, nízké elektromagnetické vyzařování, nízké kolísání výstupního napětí a zvlnění < 5%.

Průmyslová identifikace
RFID systémy
SIMATIC RF od společnosti Siemens je inovovaná série systémů s velkým množstvím benefitů. Bezkontaktní přenos
dat je ideální pro použití v průmyslových podmínkách a poskytuje spolehlivou a levnou identifikaci. Standardizovaný
systém integrace umožňuje rychlé a snadné umístění v jakékoli aplikaci.
Systémy pro čtení kódů
Simatic čtečky 1D/2D kódů od společnosti Siemens garantují spolehlivé, flexibilní čtení a verifikaci a optické
rozeznávání textů (OCR)

Procesní instrumentace
Přístroje pro analýzu kapalin a plynů, měření hladiny, průtoku, teploty a tlaku. Plynové chromatografy, procesní
spektrometry, pozicionéry, regulátory, vážicí systémy a zapisovače.
Přístroje pro měření tlaku Sitrans P
Přístroje pro měření teploty Sitrans T
Přístroje pro měření průtoku Sitrans F
Přístroje pro měření hladiny
Elektropneumatické pozicionéry Sipart PS2
Napájecí zdroje a izolátory Sitrans I
Procesní zapisovače Sitrans R
Procesní zobrazovací jednotky Sitrans RD
Kompaktní regulátory Sipart DR
Vážící systémy
Analyzátory plynů
Procesní ochrana
Komunikace a software procesní instrumentace

SIEMENS Building Technologies
divize technologie budov pro vytápění a vzduchotechniku
Produkty pro měření a regulaci
termostatické a regulační ventily
termoelektrické pohony a servopohony
prostorové termostaty a regulátory prostorové teploty
čidla teploty, tlaku, vlhkosti a kvality vzduchu
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