Kapcsolódó katalógusok
Kisfeszültségű Energiaelosztás és
Installációtechnika
SENTRON védõ, kapcsoló, mérõ és monitoring
berendezések

SIMATIC HMI/
ST 80/ST PC
PC alapú automatizáció
Human Machine Interface rendszerek
PC alapú automatizáció

E86060-K8250-A101-A2-7600

E86060-K4680-A101-B8-7600

Kisfeszültségű Energiaelosztás és
Installációtechnika
SIVACON kapcsolótáblák és elosztórendszerek

SIMATIC Ident
Ipari azonosító rendszerek

E86060-K8260-A101-A2-7600

E86060-K8310-A101-A7-7600

GAMMA épületautomatizálás

ET G1

E86060-K8230-A101-B6-7600
DELTA kapcsolók és dugaljak

IK PI

E86060-K6710-A101-B7-7600
ET D1

csak PDF
(E86060-K8240-A101-B4-7600)
Ipari vezérléstechnika
SIRIUS

Ipari kommunikáció
SIMATIC NET

ID 10

SINAMICS G110/SINAMICS G120
Standard inverterek
SINAMICS G120D
Megosztott inverterek

D 11.1

E86060-K5511-A111-A6-7600
IC 10

SITOP
Tápegység
SITOP

E86060-K1010-A101-A2-7600

E86060-K2410-A111-A8-7600

SINVERT
RE 10
Inverterek és alkatrészek napelem installációkhoz

Elektronikus árlista
Elektronikus nagykereskedelem

KT 10.1

EPL

Letöltés: Keresse nagykereskedelmi partnerénél, vagy a helyi Siemens termék támogatásnál.
E86060-K6110-A101-A3-7600
SIMATIC
Totally Integrated Automation
és Micro Automation
termékek
E86060-K4670-A101-B3-7600

ST 70
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Válaszok az iparnak.

A Siemens Industry válaszokat kínál a gyártásban és feldolgozóiparban, akárcsak az épületautomatizálásban jelentkező kihívásokra. Hajtás és automatizálási megoldásaink a Totally
Integrated Automation (TIA) és Totally Integrated Power (TIP) az
ipar minden területén alkalmazhatóak. A gyártásban és a feldolgozóiparban, valamint ipari és funkcionális épületekben.

A Siemens kínálatában az automatizálási, hajtási és kisfeszültségű kapcsolástechnikai megoldásokon kívül, az ipari
szoftverektől, az alap termékeken át
egészen a teljes ipari megoldásokig
minden szerepel. Ipari szoftvereink lehetővé teszik ügyfeleink számára, hogy
a teljes értékláncot optimalizálni tudják
- a termék dizájn és fejlesztéstől kezdve
a gyártás és eladáson át egészen a vásárlás utáni nyomonkövetésig. Elektromos és mechanikus alkatrészeink integrált technológiákat kínálnak a teljes
hajtásláncra- tengelykapcsolóktól a hajtóművekig, motoroktól, az irányítási és
hajtási megoldásokig minden mérnöki
ágazatnak. TIP technológiai platformunk masszív megoldásokat kínál az
energiaelosztás területén.

Termékeink magas minősége széleskörben elfogadott referenciaértéknek számít. Magas környezeti céljaink
eco-managementünk részét képezik,
ezen céljainkat pedig következetesen
betartjuk. A termék dizájn és a lehetséges környezeti hatásokat is alaposan
megvizsgáljuk. Éppen ezért sok termékünk és rendszerünk RoHS kompatibilis
(Restriction of Hazardous Substances Egyezmény "A veszélyes anyagok korlátozásáról"). Magától értetődő, hogy a
termékeket előállító üzemeink rendelkeznek DIN EN ISO 14001-es tanúsítvánnyal, de számunkra környezetünk
védelme értékes erőforrások leghatékonyabb felhasználását is jelenti. A legjobb példák erre energiahatékony vezérlőink, melyek akár 60%-os
energiamegtakarításra is képesek.

Tekintese meg milyen lehetőségeket kínálnak automatizálási és hajtási megoldásaink. És fedezze fel hogyan tehet
szert velünk tartós versenyelőnyre.
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ERP – Enterprise Resource Planning

Management Level

MES – Manufacturing Execution Systems

SIMATIC IT

Operations Level

SIMATIC PCS 7
Process Control (DCS)

Industrial Software for
• Product Design
• Production Planning
• Engineering

• Commissioning
• Operation
• Maintenance
• Modernization and Upgrade

• Energy Management
• Asset Management

Control Level
SINUMERIK
Computer Numerical Control

SIMOTION
Motion Control

SIMATIC NET
Industrial
Communication

SIMATIC Controllers
Modular / PC-based

Field Level
PROFIBUS PA
Process Instrumentation

SIMATIC Ident
Industrial Identification

SIMATIC Distributed I/O

HART

Totally
Integrated
Automation

IO-Link

Normák állítása a produktivitásban és
versenyképességben.
Totally Integrated Automation.
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TIA jól jellemezhető egyedi folyamatosságával.
Maximális átláthatóságot biztosít, csökkentett
érintkezési követelményekkel - kiterjed a megvalósítás szintjére, gyártásirányítás szintjére és a vállalati management szintjére. A TIA segítségével
üzeme teljes életciklusa profitálhat - Kezdve a kiindulló tervezési lépésektől az üzemeltetésen át a
modernizálásig, aholis nagyfokú beruházási biztonságot kínálunk, mely termékeink jővőbeni fejlesztésének folyamtosságából és az interfészek
számának minimalizálásából adódik.

Ethernet

Ethernet

SIMATIC WinCC
SCADA-System

Az egyedi folyamatosság már alap tulajdonság
termékeink és rendszereink jelen fejlesztési
szakaszában.

Industrial Ethernet

Industrial Ethernet

SIMATIC HMI
Human Machine Interface

Az eredmény: maximális átjárhatóság, mely kiterjed az vezérlő HMI, hajtás és folyamatirányítási
rendszerekre. Ez csökkenti az automatizálási megoldások bonyolultságát üzemében. Ezt ön is tapasztalni fogja, például az automatizálási megoldások tervezési fázisában a lecsökkent idő és pénz
költségek csökkenése képében, vagy az üzemeltetés alatt a TIA folyamatos diagnosztikai lehetőségeinek használatával.

SIRIUS Industrial Controls

PROFINET
Industrial Ethernet
PROFIBUS
SINAMICS Drive Systems

Low-Voltage Distribution

AS-Interface
KNX GAMMA instabus

Totally
Integrated
Power

A Totally Integrated Automationnak hála, a Siemens integrált alapokat kínál az automatizálási megoldások
egyedi kivitelezésére - minden ágazatban.
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Integrált energiaelosztás egy
kézből.
Totally Integrated Power.
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Communication
IEC 61850

BACnet

Industrial Ethernet
PROFINET
Process/industrial automation

KNXnet/IP

PROFIBUS
KNX

Products and systems

Mediumvoltage

Transformer

Lowvoltage

Installation
technology

Building
automation

Planning and dimensioning
SIMARIS project

Az villamosenergia elosztásban integrált megosztásra van szükség. Választunk: Totally Integrated Power (TIP).
Eszközöket és támogatást nyújta tervezéshez és beállításhoz és egy teljes, optimálisan harmonizált termék és rendszer portfóliót az integrált
energiaelosztásnak a középfeszültségű
kapcsolóktól a dugaljakig.

SIMARIS design

Az áramelosztási termékek és rendszerek összekapcsolhatóak az épület vagy
ipari automatizálási rendszerekkel (a
Total Building Solutions vagy a Totally
Integrated Atomation részeként) kommunikációképes megszakítókkal és modulokkal, kihasználva az integrál megoldási rendszerek nyújtotta teljes
optimalizálást - a tervezéstől a telepítés,
illetve üzemeltetésig bezárólag.

SIMARIS curves

A széleskörű energia menedzsment
rendszernek köszönhetően az energiaáramlás átláthatóbb és az egyedi terhelések energiafelhasználása is kiszámítható, allokálható. Az épületek
üzemeltetői ennek köszönhetően azonosíthatják a teljesítmény-igényes terhelőket és hatásos optimalizálási intézkedéseket hajthatnak végre. Termékei
és rendszerei segítségével a TIP alkotja
ennek a funkcionalitásnak az alapját és
garantálja a nagyobb költséghatékonyságot az ipari alkalmazásoknál, az infrastruktúrában és az épületekben.
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Energiahatékonyság - Előnyök a
természetnek és önnek.
A Siemens energiahatékonysági megoldásainknak és környezeti technológiáinak kettős előnye van: ügyfeleink nyeresége növekedhet az
alacsonyabb energia költségek és magasabb hatékonyság miatt; a jövő
generációiért, segít fenntartani és javítani a környezet állapotán és az
életkörülményeken.

A környezeti technológiák és energiahatékonysági megoldások széles köre
A Siemens már működésének kezdete óta szállít környezet védelmi és klíma irányítási termékeket és megoldásokat. Csak
egy példa: Werner von Siemens kifejlesztett egy technológiát
a gyárak hamukibocsátásának csökkentésére még 1873-ban.
A Siemens környezeti portfóliójában összeszedtük azokat a
technológiákat, melyek segíthetnek ügyfeleinknek károsanyagkibocsátásuk kontrollálására.
Ezen technológiák a következők:
• Termékek és rendszerek, melyek sokkal energiahatékonyabbak, mint a hasonló megoldások. Úgy mint gáz- és
gőzturbinák, alacsony energiafogyasztásó villanyizzók, valamint intelligens épületmenedzsment rendszerek.
• Rendszerek melyek megújuló energiát használnak és újrahasznosított alkatrészekből épülnek fel, mint szélerőművek
és gőzturbinák.
• Környezeti technológiák melyeket felhasználunk, hogy
gondoskodhassunk a tiszta vízről és levegőről.
A Siemens környezeti portfóliója lefedi a teljes energia átalakítási láncot - a hatékony energia generálástól és energiaelosztástól kezdve, a használatig - és zöld technológiákat. Valamint további számtalan termék melyek hozzájárulnak az
energiahatékonyság növeléséhez, például az ipari vezérlés
portfóliója.

Energiamenedzsment
Az energiamenedzsment egy további eszköz a gépezetek és
üzemek termelékenységének jelentősebb növelésére, ezáltal
szignifikánsan növelve a vállalati versenyképességet - az ipar
minden szektorában.
Mint egy állandó folyamat, ez a kifinomult koncepció egyenletes csökkenést hozhat az energiafelhasználásban. Energiamenedzsment stratégiánk három fázison alapul: "Azonosítás",
"Értékelés" és "Megvalósítás".
Egy kompatibilis hardware és software eszköz feljegyzi a rendszeren áthaladó energiamennyiséget, vizuális kimutatást készít és elemzi az áramokat. Az így nyert adatokból egy kezdeti
értékelés készíthető a potenciális megtakarításokról és egy intelligens és hatékony energiamenedzsment rendszer alapjai is
körvonalazódhatnak.
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