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Przetwornice impulsowe
DC/DC serii HS s¹ wy-
soko wydajnymi i nieza-
wodnymi modu³ami za-
silaj¹cymi, produkowa-
nych przez firmê Micro-
omega.
Doskona³e parametry,
jakimi charakteryzuj¹ siê
przetwornice, osi¹gniêto
stosuj¹c przy ich budo-
wie wy³¹cznie wysokiej
klasy elementy elektroniczne wiod¹-
cych firm z USA i Japonii. Zastoso-
wanie monta¿u SMD pozwoli³o na
uzyskanie ma³ych wymiarów. W po-
³¹czeniu z wysok¹ jakoœci¹ produk-
cji, otrzymano modu³ zasilaj¹cy o ja-
koœci porównywalnej z podobnymi
wyrobami oferowanymi przez reno-
mowane firmy œwiatowe, lecz o ni¿-
szej cenie.

Niezawodne, wysokosprawne, hermetyczne,
przetwornice DC/DC

Przetwornice serii HS doskonale na-
daj¹ siê do zastosowania w urz¹-
dzeniach telekomunikacyjnych, prze-
mys³owych oraz w ró¿nego rodzaju
systemach zasilaj¹cych o szerokim
zakresie napiêæ wejœciowych.
Kontakt: ul. Che³moñskiego 35, 51-
630 Wroc³aw, tel. (0-71) 34-84-
172, www.microomega.com.pl, e-
mail: micro@microomega.com.pl.

Firma CURTIS Massi Elektronik
GmbH znana jest na naszym rynku
od lat przede wszystkim z najwy-
¿szej jakoœci liczników impulsów
oraz godzin. Podstawowym blokiem
konstrukcyjnym jest w nich 6-cyf-
rowy modu³ wyœwietlacza LCD.
Obecnie rodzina wyrobów CURTIS

rozszerzona zosta³a o kolejne modu-
³y: licznikowe (8-cyfrowe i 6-cyfro-
we podœwietlane) oraz wskaŸniko-
we (10-elementowy bargraf LED
i podœwietlany LCD). Pozwoli³y one
na skonstruowanie nowych liczni-
ków, a tak¿e wprowadzenie na ry-
nek ca³kowicie nowej grupy wyro-
bów - kompaktowych paneli wskaŸ-
nikowych serii 2510/2511. Opis
modu³ów by³ publikowany w EP10/
1999.
Podstawowym zadaniem wskaŸni-
ków serii 2510/2511 jest
przedstawienie wa¿nych
dla prawid³owej pracy
urz¹dzenia parametrów na
jednym panelu. Musi byæ
przy tym zachowany wy-
móg przejrzystej formy
wyœwietlania informacji.
Informacja krytyczna o gro-
¿¹cym urz¹dzeniu uszkodzeniu po-
winna byæ rozpoznawana na pierw-
szy rzut oka.
Panele serii 2510/2511 oferuj¹
mo¿liwoœæ elastycznego dopasowa-
nia. Posiadaj¹ dwa modu³y liczniko-
we lub wskaŸnikowe oraz 4/5 lam-
pek kontrolnych. Umieszczone s¹
w niewielkiej, kompaktowej obudo-

wie o wymiarach 50x100 mm, in-
stalowanej w otworach o rozstawie
zgodnym z DIN 43700 48x96 mm.
Obudowa wykonana jest z tworzy-
wa odpornego na uszkodzenia me-
chaniczne (uderzenia, wstrz¹sy,
drgania) i zapewniaj¹cego ochronê
IP65. Jej niewielkie rozmiary umo¿-
liwiaj¹ instalacjê panelu w wiêk-
szoœci urz¹dzeñ.

Kompaktowe panele wskaźnikowe

Panel stosowaæ mo¿na w uk³adzie po-
ziomym lub pionowym. Wynikaj¹ z te-
go ró¿ne mo¿liwe konfiguracje p³ytki
czo³owej (m.in. w uk³adzie poziomym).
Grafika p³ytki czo³owej panelu jest
dostosowana do wymagañ u¿yt-
kownika. Mo¿liwe jest nadrukowa-
nie logo firmy, wybór kolorystyki t³a

a tak¿e indywidualny dobór
symboli dla kontrolek i ich
barwa (czerwona, zielona,
¿ó³ta, niebieska). Zakres
wskaŸnika z bargrafem do-
pasowaæ mo¿na do wiêk-
szoœci dostêpnych na ryn-
ku czujników. Mo¿liwe jest

wskazywanie nastêpuj¹cych
wielkoœci: temperatury, ciœnienia,
na³adowania akumulatora lub pozio-
mu nape³nienia zbiornika.
Najlepsze mo¿liwoœci szybkiej infor-
macji oferuj¹ wskaŸniki LED. Posia-
daj¹ one diody LED w trzech kolo-
rach: zielonym (stan normalny), ¿ó³-
tym (stan ostrzegawczy) i czerwo-
nym (stan krytyczny). Jednoczeœnie
z prezentacj¹ na panelu mo¿liwe jest
tak¿e wys³anie informacji o stanie
krytycznym urz¹dzenia do zewnêtr-
znego sygnalizatora. Mo¿liwe jest

uzyskanie po dwa sygna³y na ka¿dy
zastosowany wskaŸnik. Wynika to
z mo¿liwoœci zaprogramowania dla
ka¿dego z nich po dwie wartoœci
progowe. Na wyjœciach zastosowa-
no tranzystory MOSFET. Maksymal-
n¹ liczb¹ lampek kontrolnych jest 12.
Panel zasilany jest napiêciami DC:
12 lub 24V. W przypadku awarii

ostatni stan liczników za-
pamiêtywany jest w EEP-
ROM. Komunikacja
z czujnikami nastêpuje za
poœrednictwem szyn: 8-
lub 12-pinowej.
Panel cechuje siê du¿¹
odpornoœci¹ w codziennej

eksploatacji. Stosowany
mo¿e byæ w szerokim zakresie tem-
peratur od -40 do +60oC oraz przy
wilgotnoœci wzglêdnej powietrza do
95%. Niewielkie zu¿ycie energii ogra-
nicza koszty eksploatacji.
Wiêcej informacji: MERAZET S.A.,
60-952 Poznañ, ul. Krauthofera 36,
tel: (0-61) 866-86-14, fax: (0-61)
865-19-33, e-mail: central@me-
razet.pl, www.merazet.pl.

Firma Agilent Technologies opubliko-
wa³a najnowsz¹ wersjê noty aplika-
cyjnej, która u³atwia u¿ytkownikom
zrozumienie zasad wykonywania po-
miarów za pomoc¹ analizatorów sta-
nów logicznych.
22-stronicowa nota aplikacyjna
“Feeling Comfortable with Logic
Analyzers” (zasady swobodnego
pos³ugiwania siê analizatorami sta-
nów logicznych) zawiera wiele cen-
nych informacji dla in¿ynierów pro-
jektantów: wskazówki, kiedy warto
pos³ugiwaæ siê analizatorami, wy-
bór odpowiedniej metody próbko-
wania, próbkowanie stanów prze-
jœciowych, wychwytywanie zak³ó-
ceñ, wyjaœnienie roli zegara, wy-
zwalanie analizatora stanów, wy-
zwalanie sygna³ami z ró¿nych do-
men i wiele innych zagadnieñ. Za-

Nowa nota aplikacyjna analizatorów stanów
logicznych firmy Agilent Technologies

interesowani mog¹ kontaktowaæ
siê z miejscowym biurem handlo-
wym Agilent Technologies.
Wiêcej informacji o firmie Agilent
Technologies mo¿na znaleŸæ w sie-
ci WWW, pod adresem http://
www.agilent.com.
Przedstawicielem Agilent Technolo-
gies w Polsce jest firma AM Tech-
nologies Polska, wyodrêbniona
z Dzia³u Aparatury Pomiarowej Hew-
lett-Packard Polska. Firma jest au-
toryzowanym dystrybutorem apara-
tury pomiarowej firmy Agilent Tech-
nologies w Polsce. Dostarcza apa-
raturê pomiarow¹ oraz zwi¹zane
z ni¹ us³ugi i serwis.
Bli¿sze informacje: AM Techno-
logies Polska, tel.: (0-22) 608-
45-55, fax: (0-22) 608-45-54,
www.am-tech.pl.

Firma Emerson Electric Poland, pol-
ski oddzia³ firmy dostarczaj¹cej sys-
temy zasilania awaryjnego, klimaty-
zacji i kontroli oraz zdalne systemy
monitorowania i diagnozowania, dzia-
³a w Polsce od 1996 roku. Aby sku-
teczniej rozwijaæ sw¹ dzia³alnoœæ,
wszystkie firmy z grupy Emerson
przenios³y siê do jednego budynku.
Uroczystego otwarcia nowej siedziby
dokona³ 29 czerwca Steve Cortino-
vis, prezes Emerson Europe.
Grupê Emerson w Polsce reprezen-
tuj¹ firmy: Fisher-Rosemount, Lie-
bert-Hiross, Asco-Joucomatic oraz
Westinghouse PCD.Emerson uwa¿a

Emerson Electric Poland otworzył nową siedzibę

polski rynek za jeden z najwa¿niej-
szych w Europie Œrodkowo-
Wschodniej.
Emerson zainwestowa³ swoje œrodki
w dwie fabryki w Polsce. Zgodnie ze
swymi zasadami znalaz³ te¿ partnera
na rynku lokalnym - firmê Transition
Technologies z Warszawy.
Obecnie Emerson zatrudnia w Pols-
ce ju¿ ponad 250 osób i liczba ta
bêdzie stale wzrastaæ w miarê roz-
szerzania dzia³alnoœci.
Emerson Electric Poland Sp. z o.o.,
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska
11A, tel. (0-22) 548-52-05, fax:
(0-22) 548-52-55
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Nowy interfejs Agilent E6293A IEEE
1394 firmy Agilent Technologies,
przeznaczony do urz¹dzeñ z serii
Agilent MPEGscope, umo¿liwia pro-
jektantom cyfrowych przystawek te-
lewizyjnych (set-top-box-ów), mag-
netowidów cyfrowych (D-VCR) i te-
lewizorów cyfrowych testowanie
przesy³ania strumienia danych
MPEG-2 za poœrednictwem z³¹cza
standardu IEEE 1394.
Interfejs umo¿liwia bie¿¹ce monito-
rowanie przesy³anych danych oraz
rejestrowanie ich na dysku twardym
w celu póŸniejszej analizy. Oferuje
równie¿ pe³n¹ obs³ugê czêœciowych
strumieni danych, wykorzystywa-
nych czêsto przy ³¹czeniu ze sob¹
przystawek telewizyjnych i magneto-
widów cyfrowych w celu analizy,
miksowania sygna³ów i ich edycji.
Interfejs E6293A IEEE 1394 nie
tylko zapewnia komunikacjê dla

Interfejs IEEE 1394 do produktów z serii MPEGScope

potrzeb testowania strumieni da-
nych MPEG-2, ale jest te¿ jedy-
nym rozwi¹zaniem umo¿liwiaj¹-
cym sprawdzanie poleceñ steru-
j¹cych audio-wideo. Podstawowe
polecenia audio-wideo - np. prze-
wijanie do przodu lub do ty³u
taœmy znajduj¹cej siê w magne-
towidzie - mo¿na co prawda
przetestowaæ bezpoœrednio z po-
ziomu interfejsu u¿ytkownika
urz¹dzenia MPEGscope, ale przy-
gotowano te¿ specjalne narzêdzie
s³u¿¹ce do testowania bardziej
skomplikowanych poleceñ, np.
takich jak okreœlone w specyfika-
cji EIA-775.
Autoryzowanym dystrybutorem
aparatury pomiarowej Agilent Tech-
nologies w Polsce jest firma AM
Technologies Polska, tel.: (0-22)
608-45-55, fax: (0-22) 608-45-54,
www.am-tech.pl.

Rover Mask 775 jest preparatem na
bazie kauczuku s³u¿¹cym do zabez-
pieczenia wydzielonych miejsc na
p³ytce drukowanej przed zalutowa-
niem. Preparat o konsystencji pó³-
p³ynnej zalewy ¿eluje w temperaturze
pokojowej w ci¹gu ok. 3 godzin. Pro-
ces ¿elowania przyœpiesza siê
w podwy¿szonej temperaturze. Nale-
¿y jednak uwa¿aæ by nie przekro-
czyæ punktu wrzenia preparatu t.j.
temperatury 100 C. Utwardzony pre-
parat Rover Mask 775 ma doskona-
³¹ adhezja do p³ytki drukowanej, wy-
trzymuj¹c mechaniczne nara¿enia

Zalewa lateksowa Rover Mask 775

podczas operacji monta¿owych.
W pewnych przypadkach dobra ad-
hezja tego preparatu pozwala na
u¿ycie go jako selektywnej pow³oki
ochronnej. Ci¹g³a warstwa preparatu
daje siê usun¹æ w jednym kawa³ku
nie pozostawiaj¹c œladu na masko-
wanej powierzchni. Zalewa pakowa-
na jest w butelki plastikowe z dyspe-
serem, o pojemnoœci ok. 250g.
Informacje: Semicon Sp. z o.o., 04-
761 Warszawa, ul. Zwoleñska 43,
tel: (0-22) 615-73-71, fax: (0-22)
615-73-75, e-mail: info@se-
micon.com.pl, www semicon.com.pl.

Nowe oprogramowanie firmy Agilent
Technologies, s³u¿¹ce do sterowa-
nia cyfrow¹ pamiêci¹ masow¹ (di-
gital storage media command and
control – DSM-CC), i przeznaczone
do serii produktów Agilent MPEGs-
cope zwiêksza funkcjonalnoœæ pro-
duktów MPEGscope w zakresie ana-
lizowania i ³¹czenia sygna³u, umo¿li-
wiaj¹c testowanie systemów trans-
misji danych i telewizji interaktywnej.
Mechanizm DSM-CC zosta³ opraco-
wany z myœl¹ o zapewnieniu typo-
wej dla magnetowidów kontroli nad
strumieniem noœnym MPEG-2 prze-
sy³anym w sieci. Coraz czêœciej
stosuje siê te¿ DSM-CC przy do-
starczaniu danych internetowych
(g³ównie za poœrednictwem sateli-
tów) i w celu obs³ugi telewizji inter-
aktywnej.
Wprowadzenie rozszerzeñ DSM-CC
do produktów MPEGscope pozwoli

MPEGScope obsługują rozszerzenia DSM−CC

in¿ynierom sprawdzaæ integralnoœæ
danych przesy³anych przez sieæ.
Mechanizm DSM-CC znalaz³ równie¿
zastosowanie w telewizji interaktyw-
nej. Pozwala on widzom wydoby-
waæ wiadomoœci ze “strumieni da-
nych” (data carousels) zawartych
w sygnale MPEG-2. Kibice mog¹ na
przyk³ad wyœwietliæ szczegó³owe
dane statystyczne dotycz¹ce za-
wodnika, który bêdzie wykonywa³
rzut karny.
Pakiet oprogramowania DSM-CC
umo¿liwia analizowanie sekwencji
poleceñ DSM-CC, a tak¿e ³¹czenie
sygna³u noœnego z sekwencjami po-
leceñ DSM-CC.
Autoryzowanym dystrybutorem
aparatury pomiarowej Agilent Tech-
nologies w Polsce jest firma AM
Technologies Polska, tel.: (0-22)
608-45-55, fax: (0-22) 608-45-54,
www.am-tech.pl.

Demonstracyjny samochód tereno-
wy Nissan Patrol, którego w³aœci-
cielem jest Sony Poland, zosta³ wy-
posa¿ony w najnowsze rozwi¹zania
i technologie stosowane w samo-
chodowych systemach audio.
Jednostk¹ steruj¹c¹ jest radioodtwa-
rzacz, w którym zastosowano najnow-
sz¹ technologiê, okreœlan¹ jako Ak-
tywny Czarny Panel - CDX-M600R.
Model CDX-M700R to pierwszy
w œwiecie samochodowy system
umo¿liwiaj¹cy zamienne korzystanie
z dwóch ró¿nych paneli wyœwietla-
nych na jednej p³ytce.
Model CDX-M700R opiera siê na uni-
kalnym elektronicznym mechanizmie,
umo¿liwiaj¹cym u¿ytkownikowi szyb-
k¹ i ³atw¹ zmianê dwóch ró¿nych pa-
neli wielkoœci 1DIN. Pierwszy to pa-
nel - wyœwietlacz zajmuj¹cy ca³¹ po-
wierzchniê panelu, gdzie widoczne s¹
wszystkie informacje dotycz¹ce para-
metrów operacyjnych za pomoc¹ du-
¿ych, wyrazistych elementów graficz-
nych. W tym przypadku obs³uga mo-
delu CDX-M700R odbywa siê za po-
moc¹ pilota na podczerwieñ (w ze-
stawie podstawowym) lub formie
joysticka (opcja). Ten ostatni umo¿li-
wia pos³ugiwanie siê samochodowym
systemem audio bez zdejmowania
r¹k z kierownicy.
Jedno wciœniêcie przycisku powo-
duje zmianê panelu. Drugi w kolej-
noœci daje mo¿liwoœæ rêcznej zmia-
ny ustawieñ, przy czym przyciski
steruj¹ce s¹ wiêksze ni¿ w standar-
dowych systemach samochodo-
wych, a tym samym znacznie ³at-
wiejsze w obs³udze.
Choæ wielkoœæ wyœwietlacza w wersji
steruj¹cej panelu jest ograniczona,
drugi Aktywny Panel podœwietlany jest
w elektryzuj¹cych b³êkitnych barwach.
Jednostka po³¹czona jest ze zmie-
niaczem p³yt CD-CDX-828.
Dope³nieniem systemu jest wzmac-
niacz basowy, dwukana³owy XM-

Nowości w samochodowych systemach audio

2000r wytwarzaj¹cy moc 2x700W
lub 1x2500W przy 4W. Zastosowa-
nie wymienionego produktu pozwa-
la na pod³¹czenie trzech dwucew-
kowych g³oœników basowych z ko-
szami odlewanymi z aluminium
i aluminiowymi membranami: XS-
HS12 o mocy 1000W (waga 13
kg), XS-HS10 o mocy 800W (waga
7,3kg). Dodatkowo, zainstalowano
trzy wzmacniacze dwukana³owe:
XM-7527 o mocy 2x180W lub
1x600W, które zasilaj¹ g³oœniki:
1) wysokotonowe tytanowe XS-HS1,
w których sygna³ jest indukcyjnie
sprzêgany miêdzy nieruchom¹ cew-
k¹ dŸwiêkow¹ a membran¹ o mocy
300W i magnesie neodymowym,
2) œrednio-wysokotonowe XS-HS4
z aluminiowymi membranami i ko-
szami g³oœnikowymi o mocy 300W
(o œrednicy 10 cm).,
3) œrednio-niskotonowe XS-HS6
z aluminiowymi membranami i ko-
szami g³oœnikowymi o mocy 300W
(o œrednicy 16 cm).
Samochodowy system audio wspo-
maga zwrotnica cyfrowa XDP-4000X
z pasmowym korektorem paramet-
rycznym i wyrównaniem czasowym
a wszystkie operacje zmiany nasta-
wieñ s¹ ³atwe i precyzyjne dziêki
komputerowi (PC) ze specjalnym op-
rogramowaniem “Sound Creator”.
Wprowadzenie urz¹dzenia, jakim
jest DVD Walkman (PBD-V30) i po-
³¹czenie go z samochodowym tune-
rem telewizyjnym - XTL-6100 oraz
dwoma szeœciocalowymi ciek³okrys-
talicznymi monitorami zamontowa-
nymi w zag³ówkach przednich foteli,
umo¿liwia ogl¹danie ulubionych fil-
mów podczas dalekich podró¿y.
Nowoœci te s¹ dostêpne na rynku
polskim.
Wiêcej informacji na stronie g³ównej
firmy Sony Europe: http://www.sony-
europe.com oraz na stronie Sony
Poland: http://www.sony.com.pl
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Lider polskiego rynku elementów
elektronicznych - Eurodis Microdis -
otworzy³ w Sosnowcu biuro sprze-
da¿y wspólnie z oddzia³em firmy JST
w Polsce. Od pocz¹tku maja 2000
roku biuro sprzeda¿y w Sosnowcu
zosta³o przeniesione do wiêkszych
pomieszczeñ na terenie tego same-
go co dotychczas budynku przy uli-
cy Kaliskiej 7. Obok regionalnego
biura sprzeda¿y (odpowiedzialnego
za obs³ugê klientów z terenu po³u-
dniowo-wschodniej Polski), pod kie-
rownictwem Janusza Kierczaka, zna-
laz³o swoje miejsce nowo powsta³e
polskie biuro firmy JST, którym kie-
ruje Wojciech Czaplicki.
Eurodis Microdis znany jest na rynku
Wschodniej Europy jako dostawca
o bardzo szerokim programie dostaw.
Posiada autoryzacje ponad 30 najwiêk-
szych œwiatowych producentów, m.in.

Eurodis Microdis otwiera wspólne z JST
biuro sprzedaży w Sosnowcu

Philips Semiconductors, Epson Elect-
ronics, Linear Technology, Zilog, AVX,
BCC, Bourns, Philips Components,
JST, ITT Cannon. Dostarcza zarówno
elementy aktywne, jak równie¿ pasyw-
ne, elektromechaniczne i specjalne.
JST jest jednym z najwiêkszych
producentów elementów po³¹czenio-
wych na œwiecie. Oferuje bardzo
szeroki asortyment z³¹cz do zasto-
sowañ w niemal wszystkich aplika-
cjach i bran¿ach. Firma JST od kil-
ku lat zwi¹za³a swoj¹ dzia³alnoœæ
we Wschodniej Europie z Eurodis
Microdis, szybko powiêkszaj¹c
w krótkim czasie swój udzia³ na
rynku elementów po³¹czeniowych.
Adres biura: Eurodis Microdis Elec-
tronics Sp. z o.o., ul. Kaliska 7, 41-
200 Sosnowiec, tel. (0-32) 293-67-
58, fax: (0-32) 293-67-59, Sosno-
wiec@eurodis.com.pl.

Tektronix Inc., producent wielokrot-
nie nagradzanych analizatorów lo-
gicznych o modu³owej konstrukcji (z
wymiennymi kartami), przeznaczo-
nych do analizowania uk³adów cyf-
rowych, poinformowa³ o wprowa-
dzeniu na rynek kasety rozszerzaj¹-
cej TLA7XM. Kaseta, przeznaczona
do wspó³pracy z analizatorami z se-
rii TLA700, u³atwia weryfikowanie
konstrukcji mikroprocesorowych
i systemów z wbudowanymi mikro-
procesorami.
Kaseta TLA7XM, zaprojektowana na
bazie platformy analizatorów serii
TLA700, mo¿e s³u¿yæ do prowadze-
nia pomiarów jednoczeœnie w du¿ej
liczbie kana³ów, jakie wystêpuj¹
przy uruchamianiu mikroprocesorów
i systemów mikroprocesorowych.
Odpowiadaj¹c na wymagania zwi¹-
zane z pomiarami wspó³czesnych
i przysz³ych systemów, kaseta
TLA7XM zwiêksza zakres mo¿liwoœ-
ci analizatorów z serii TLA700. Ofe-
ruje mo¿liwoœæ zestawienia 16 mo-
du³ów, zapewniaj¹c ³¹cznie nawet
2176 kana³ów analizy sygna³ów lo-
gicznych, 64 kana³y oscyloskopów
cyfrowych z pamiêci¹ lub 1024 ka-
na³y generatorów sygna³ów wzorco-
wych.
Pamiêæ danych o wielkoœci 16 MB
na kana³ pozwala w du¿ym zakre-
sie œledziæ historie zdarzeñ rejes-
trowanych we wszystkich kana-
³ach, co jest przydatne przy œle-
dzeniu objawów usterek i u³atwia
szybkie identyfikowanie Ÿróde³
problemów.
Kaseta TLA7XM wymaga u¿ycia
wersji V3.1 oprogramowania aplika-
cyjnego analizatorów TLA. Poza ob-
s³ug¹ kasety, ta wersja oprogramo-
wania oferuje nowe funkcje s³u¿¹ce
do zarz¹dzania danymi zapisanymi
w obszernej pamiêci, takimi jak wy-

Kaseta rozszerzająca z serii TLA700

bieranie tylko niektórych próbek,
a tak¿e nowe mo¿liwoœci w zakresie
³¹czenia instrumentów TLA. Wszys-
tkie u¿ytkowane ju¿ produkty z serii
TLA 700 mog¹ zostaæ ³atwo zmo-
dernizowane do wersji oprogramo-
wania V3.1.
Analizatory stanów logicznych z se-
rii TLA 700 u¿ywane s¹ do zbiera-
nia w czasie rzeczywistym danych
cyfrowych, analogowych i progra-
mowych. Instrumenty te daj¹ mo¿-
liwoœæ nieinwazyjnego monitorowa-
nia, przechwytywania i analizowania
objawów niepoprawnego dzia³ania
systemów, w tym b³êdów inicjacji,
zawieszania siê programów i nie-
pewnego dzia³ania.
Tektronix wprowadzi³ tak¿e genera-
tor sygna³ów wzorcowych TLA7PG2
w postaci modu³u dostosowanego
do platformy analizatorów stanów
logicznych z serii TLA 700. Ten ge-
nerator cyfrowy pozwala weryfiko-
waæ funkcjonalnoœæ oraz urucha-
miaæ i badaæ systemy z wbudowa-
nymi mikroprocesorami.
Mo¿e on generowaæ niezbêdne -
a poprzednio niedostêpne - testowe
sygna³y cyfrowe, które symuluj¹
warunki rzadko spotykane w pracy
sprzêtu i oprogramowania. Genera-
tor TLA7PG2 zapewnia wiêksz¹
wszechstronnoœæ dziêki zwiêkszonej
liczbie kana³ów, podwy¿szonej czês-
totliwoœci sygna³ów wyjœciowych
i obszerniejszej pamiêci wzorców.
W przypadku po³¹czenia z now¹ ka-
set¹ rozszerzaj¹c¹ TLA7XM projek-
tanci maja do dyspozycji nawet
1024 kana³y wymuszaj¹ce sygna³y
wejœciowe albo ponad 2000 kana-
³ów zbierania danych.
Szcegó³owe informacje: Tektronix
Polska, 02-515 Warszawa, ul. Pu-
³awska 15, tel: (0-22) 521-53-44,
fax: (0-22) 521-53-41.

Firma Cordial wprowadzi³a na rynek
zestaw z³¹czy poœrednich, nazywa-
nych popularnie przejœciówkami.
U¿ywa siê ich w przypadku, gdy ³¹-
czone wtyki oraz gniazda s¹ ró¿-
nych typów i do siebie nie pasuj¹.
Niektóre z³¹cza zestawu CAK14S
spe³niaj¹ równie¿ inne funkcje −
miêdzy innymi: transformatora im-
pedancji, separatora i t³umika. Ze-
staw, dostarczany w porêcznej wa-
lizeczce, zawiera 14 z³¹czy − po
dwa z³¹cza ka¿dego z typów wy-
mienionych poni¿ej:
- CIW1 − gniazdo Jack 6,3 mm/

wtyk XLR, transformator impe-
dancji (10:1), t³umik (20 dB),
spe³nia funkcjê uk³adu DI-Box,

Zestaw złączy CAK14S firmy Cordial

- CLT1 − gniazdo XLR/wtyk XLR,
transformator separuj¹cy,

- CGL1 − gniazdo XLR/wtyk XLR,
z³¹cze wyposa¿one w miniaturo-
wy prze³¹cznik do roz³¹czania
masy,

- CPC1 − gniazdo XLR/wtyk XLR,
zmienia fazê sygna³u,

- CRCA 1 − gniazdo Cinch/wtyk
Jack 6,3mm,

- NA3MJ − gniazdo Jack 6,3 mm/
wtyk XLR,

- NA3FF − gniazdo XLR/gniazdo XLR.
Bli¿sze informacje: Konsbud-Audio, 02-
878 Warszawa, ul. Gajdy 24, tel: (0-
22) 644-30-38, fax: (0-22) 648-02-36,
e-mail: info@konsbud-audio.com.pl,
www.konsbud-audio.com.pl

W ofercie firmy Advantech znalaz³a
siê obudowa komputerowa do sza-
fy 19” − IPC-602. Konstrukcja ta
pozwala na zabudowê e-serwera
w obudowie o wysokoœci zaledwie
2U (3,5”). Dziêki zastosowaniu pa-
sywnego platera umieszczonego
pionowo istnieje mo¿liwoœæ ³atwego
monta¿u kart rozszerzeñ na magis-
tralê ISA i PCI − oczywiœcie kart pe³-
nej d³ugoœæ (338mm). Sercem
komputera mo¿e byæ jedno lub
dwuprocesorowa jednostka bazuj¹-
ca na Pentium III, Celeron lub pro-
cesorach Super 7. Specjalna modu-
³owa konstrukcja ze specjaln¹ klat-
k¹ pasywnego platera zapewnia ³at-
wy dostêp do karty procesorowej
i kart rozszerzeñ, co pozwala na ³at-
we serwisowanie. Zasilanie stano-
wi¹ zasilacze o mocach 260..310W,

Nowa obudowa firmy Advantech

w tym redundancyjny (1+1) z wej-
œciem - 48VDC.
Obudowa charakteryzuje siê dobrym
zabezpieczeniem przed nara¿eniami
œrodowiskowymi − stopieñ ochrony
IP-56. Zastosowano ³atwo wymien-
ne filtry powietrza i wentylatory.
Konstrukcja stalowa Heavy-duty.
Komputery zbudowane w oparciu
o IPC-602 znajduj¹ zastosowanie
wszêdzie tam, gdzie potrzebna jest
oszczêdnoœæ miejsca. Ma³a wyso-
koœæ pozwala na ³atw¹ rozbudowê
istniej¹cych systemów 19” lub bu-
dowê zwartych konstrukcji kompu-
terów przemys³owych.
Informacje: Elmark Automatyka Sp.
z o.o. Autoryzowany Dystrybutor
Advantech, ul. Radna 12, 00-341
W-wa, (0-22) 821-30-54,
www.elmark.com.pl.
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Miniaturowa ³adowarka impul-
sowa o wymiarach 80 x 27
x 35mm jest dzie³em konstruk-
torów skupionych w firmie ZO-
LAN S.A. i przeznaczona jest
do ³adowania telefonów GSM
o pojemnoœci do 400mAh
z sieci pr¹du przemiennego
250V/50Hz. Czas ³adowania
w zale¿noœci od typu akumu-
latora wynosi 1-3 godz.
W stanie pracy bez obci¹¿enia
uk³ad ³adowarki pobiera zsieci
moc oko³o 0,9W, spe³niaj¹c
normy pañstw Unii Europejs-
kiej. Konstrukcja oparta jest na
uk³adzie firmy Power Integra-
tions. Zastosowanie najnow-
szych technologii oraz uk³a-
dów zabezpieczeñ gwarantuje:
- pe³ne zabezpieczenie przed prze-

ci¹¿eniem pr¹dowym,
- zabezpieczenie przepiêciowe,
- zabezpieczenie przed zwarciem

wyjœcia.
£adowarka LE jest konstrukcj¹ uni-
wersaln¹ - mo¿e byæ u¿yta do ³ado-
wania ponad 80 typów telefonów.
Prowadzone s¹ prace nad rozszerze-
niem oferty sprzeda¿y ³adowarek.
Urz¹dzenie posiada polski certyfikat
bezpieczeñstwa “B” oraz miêdzyna-

Ładowarka impulsowa do telefonów komórkowych

rodowy certyfikat CB pozwalaj¹cy na
pos³ugiwanie siê znakiem CE. Wy-
soka jakoœæ ³adowania zosta³a po-
twierdzona na IX Miêdzynarodowych
Targach Telekomunikacji KOMTEL -
99 w Warszawie - zdoby³a Targowe
God³o Jakoœci w kategorii “Najnowo-
czeœniejszy Produkt Powszechnego
U¿ytku Produkowany w Polsce.
Dodatkowe informacje: ZOLAN S.A.
tel./fax: (0-46) 863-51-26, e-mail:
zolan@zolan.com.pl.

Firma DACPOL Sp. z o.o. powsta³a
w roku 1991 i specjalizuje siê
w dystrybucji elektronicznych podze-
spo³ów mocy do produkcji i serwi-
su urz¹dzeñ energoelektronicznych.
W pierwszych latach dzia³alnoœci
DACPOL by³ wy³¹cznym dystrybu-
torem pó³przewodników mocy pro-
dukowanych przez ZE LAMINA, pro-
muj¹c je zarówno w kraju jak i za
granic¹. Ok. 60..70% produkcji ZE
LAMINA wyeksportowano wówczas
do krajów rozwiniêtych.
Obecnie DACPOL jest oficjalnym
przedstawicielem wielu renomowa-
nych firm wytwarzaj¹cych zarówno
podzespo³y czynne jak i bierne:
- diody, tyrystory, tranzystory

IGBT, modu³y pó³przewodnikowe
- LAMINA SI, SEMIKRON, MIT-
SUBISHI, DIOTEC,

- przetworniki pr¹dowe i napiêcio-
we - LEM SA,

- bezpieczniki szybkie - BUS-
SMANN,

- kondensatory elektrolityczne -
BHC AEROVOX,

- kondensatory wysokonapiêciowe
- ROEDERSTAIN,

- kondesatory rozruchowe - BHC
AEROVOX, COMAR,

- kondensatory typu SNUBBER -
ICEL, ROEDERSTAIN,

- rezystory i potencjometry - AR-
COL, DANOTHERM,

- wentylatory - NBM MINEBEA,
PAPST, EBM,

Oferta firmy DACPOL

- radiatory - ZAM KÊTY, ALUTRO-
NIC,

- elementy indukcyjne - VACUUM-
SCHMELZE,

- przekaŸniki pó³przewodnikowe -
CRYDOM,

- zasilacze impulsowe - MELCHER,
- odgromniki GDT i TVS - SEMIT-

RON,
- elementy automatyki - HONEY-

WELL,
- styczniki - DANFOSS,
- wy³¹czniki termiczne - THERMIK.
DACPOL jest te¿ dystrybutorem In-
ternational Rectifier ACTIV (katalog
miesi¹ca na CD EP 7/2000).
Dane techniczne produktów oferowa-
nych przez DACPOL zawarte s¹
w katalogu zbiorczym (ok. 200 str.),
wysy³anym bezp³atnie wszystkim za-
interesowanym firmom. Opracowanie
to, aktualizowane corocznie, stanowi
podrêcznik materia³owy dla konstruk-
torów i in¿ynierów serwisu w dziedzi-
nie urz¹dzeñ energoelektronicznych.
Oprócz katalogu zbiorczego firma
dysponuje szczegó³owymi kataloga-
mi i aplikacjami producentów. Za-
pwenia równie¿ konsultacje dotycz¹-
ce w³aœciwego doboru podzespo³ów
do zstosowañ w projektowaniu i ser-
wisie urz¹dzeñ.
Wiêcej informacji: DACPOL Sp. z o.o.,
05-500 Piaseczno k. Warszawy, tel.:
(0-22) 750-08-68, fax: (0-22) 757-07-
64, e-mail: dacpolpl@hsn.com.pl,
www.dacpol.com.pl. BPS - Business Power Systems Sp.

z o.o. - to polska firma, która jest
producentem i dystrybutorem sprzê-
tu zasilaj¹cego (zasilacze UPS, si-
³ownie telekomunikacyjne, agregaty
pr¹dotwórcze, baterie stacjonarne,
przetwornice napiêcia).
W dniach 22..23 maja 2000 r.
w siedzibie BPS Zespó³ ds. Zapew-
nienia Jakoœci Biura Wojskowej
S³u¿by Normalizacyjnej przeprowa-
dzi³ audyt systemu zapewnienia ja-
koœci. Audyt obejmowa³ sprawdze-
nie zgodnoœci naszego systemu
z PN-ISO9001, poprawnoœci jego
wdro¿enia oraz w³aœciwego i pe³ne-
go realizowania procedur. Przepro-
wadzony audyt stwierdzi³, ¿e wdro-
¿ony system zapewnienia jakoœci
w BPS jest zgodny z PN-ISO9001.
System zapewnienia jakoœci obj¹³
wszystkie obszary firmy maj¹ce
wp³yw na jakoœæ, a mianowicie:
projektowanie, handel, zaopatrzenie,
realizacjê, serwis. Nad jego stwo-
rzeniem pracowa³o oko³o 35 osób,
tj. ok. 1/4 pracowników firmy. BPS
posiada 11 przeszkolonych audyto-
rów wewnêtrznych, których zada-
niem jest nadzorowanie dzia³añ wy-
nikaj¹cych z systemu jakoœci.

System zapewnienia jakości zgodny z PN−ISO 9001
wdrożony w BPS

Prace nad wdro¿eniem systemu ja-
koœci zgodnego z PN-ISO9001 roz-
poczê³y siê na pocz¹tku 1999 roku
i trwa³y ok. roku. W przypadku dal-
szych, pozytywnych orzeczeñ BWSN
oficjalny certyfikat ISO 9001 powi-
nien byæ wydany firmie BPS w ci¹-
gu najbli¿szych dwóch miesiêcy.
Bli¿sze informacje: BPS Sp. z o.o.,
02- 673 Warszawa, ul. Konstruktor-
ska 3a, tel: (0-22) 843-30-03, fax:
(0-22) 848-60-00, e-mail:
bps@bps.com.pl, www.bps.com.pl.

Rejestrator cyfrowy s³u¿y do pomia-
rów i analizy temperatury i wilgot-
noœci powietrza. Jest ³atwy
w obs³udze, w ka¿dej
chwili mo¿na podejrzeæ
wartoœci maksymalne
i minimalne pomiarów
albo dokonaæ odczytu
zapamiêtanych war-
toœci do komputera.
Wyniki zapisywane s¹
w nieulotnej pamiêci o po-
jemnoœci do 16000 pomiarów.
Rejestrator programowany jest
z komputera PC. Dane mog¹ byæ
wyœwietlane w postaci graficznej lub
tabelarycznej i drukowane bezpo-
œrednio na drukarce lub zapisane
w formacie Excela. Dwucyfrowy wy-
œwietlacz LCD dzia³a równolegle
z rejestracj¹. W przypadku rejestra-
tora z dwoma czujnikami dane po-
jawiaj¹ siê na wyœwietlaczu na
przemian, w odstêpach 4-sekundo-
wych. Dane przesy³ane s¹ za po-
moc¹ kabla lub interfejsu IrDA. Dwa
czujniki w rejestratorze MiniLog po-

Rejestrator Microlog

siadaj¹ zakresy pomiarowe: tempe-
ratury od -30oC do +50oC i wilgot-

noœci od 0 do 100%RH. Ist-
nieje opcja pod³¹czenia

zewnêtrznego czujnika
temperatury od
-50oC do +100oC.
MiniLog zasilany jest
wewnêtrzn¹ bateri¹

litow¹ - 1/2AA, 3,6V
o ¿ywotnoœci ok. 2 lat.

Oprogramowanie MicroLab
dzia³aj¹ce w œrodowisku Win-

dows dostarczane jest wraz z urz¹-
dzeniem. Rejestrator cyfrowy Mini-
Log znajduje zastosowanie we
wszystkich dziedzinach przemys³u,
gdzie rejestracja temperatury i wil-
gotnoœci powietrza ma kluczowe
znaczenie dla jakoœci produktu,
szczególnie w firmach transporto-
wych i magazynuj¹cych ¿ywnoœæ.
Dystrybutor: SIMEX sp. z o. o., 80-
556 Gdañsk, ul. Wielopole 7, tel.
(58)342-14-26 do 28, fax (58)343-
12-26, e-mail: info@simex.com.pl,
http://www.simex.com.pl.
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Firma Schneider Electric Polska Sp.
z o.o., jeden z czo³owych dystrybu-
torów elementów automatyki, od
lipca dzia³a w nowej siedzibie przy
ulicy £ubinowej w Warszawie.
Firma dzia³a w Polsce
od roku 1993, ekspan-
sywnie zdobywaj¹c ry-
nek dziêki nieprzerwa-
nemu wzbogacaniu
asortymentu i wysokiej
jakoœci oferowanych
produktów. Aktualnie
Schneider dysponuje
dziesiêcioma biurami
regionalnymi w wiêk-
szych miastach nasze-
go kraju oraz biurem
zajmuj¹cym siê kon-
taktami zagranicznymi.

Schneider Electric w nowej siedzibie

G³ówna siedziba Schneider Electric
ma teraz adres: ul. £ubinowa 4a,
03-878 Warszawa, tel: (0-22) 511-
82-00, fax: (0-22) 511-82-02,
www.schneider-electric.pl.

Podczas targów w Hanowerze no-
woœci¹ z zakresu automatyki prze-
mys³owej okaza³ siê mikro - ste-
rownik PLC ze zintegrowanym pa-
nelem operatorskim firmy UNITRO-
NICS. OPLC (Operator Interfejs Pro-
gramable Logic Controler) jest ste-
rownikiem przemys³owym przezna-
czonym do niewielkich systemów
automatyki.
Sterownik oferowany jest w siedmiu
ró¿nych konfiguracjach sprzêto-
wych. Mo¿e obs³ugiwaæ wejœcia/
wyjœcia analogowe, dyskretne, licz-
nikowe oraz termoparowe. Standar-
dowo wyposa¿ony jest w zegar
czasu rzeczywistego, port komuni-
kacyjny RS232/CAN oraz z³¹cze
umo¿liwiaj¹ce pod³¹czenie dodatko-
wych modu³ów rozszerzeñ.
Wbudowany panel operatorski ma
wyœwietlacz ciek³okrystaliczny oraz
piêtnaœcie programowalnych przy-
cisków do wprowadzania danych
lub uruchamiania zaprogramowa-
nych funkcji.
Sterownik programuje siê za po-
œrednictwem komputera PC w stan-
dardowym dla PLC jêzyku drabin-
kowym. Oprogramowanie pracuje

UNITRONICS M90 − PLC i HMI w jednym urządzeniu

w œrodowisku Windows i jest wypo-
sa¿one w rozbudowany system po-
mocy.
Sterownik dostarczany jest u¿ytkow-
nikowi w pakiecie zawieraj¹cym
w³aœciw¹ wersjê sterownika, oprog-

ramowanie narzêdziowe, przewód
po³¹czeniowy, instrukcjê obs³ugi
oraz elementy mocuj¹ce.
Przedstawiciel UNITRONICS w Pol-
sce: Elmark Automatyka Sp. z o.o.,
Warszawa, tel (0-22) 828-29-11,
www.elmark.com.pl.

Modu³ przetwornika przeznaczony
jest do wielopunktowych systemów
pomiarowych przy sygnale wejœcio-
wym 4..20 mA, w oparciu o magis-
tralê MODBUS RTU. Budowa mo-
du³u pozwala na do³¹czenie jedno-
czeœnie dwóch pr¹dowych sygna-
³ów wejœciowych. Przetworzone na
napiêcie sygna³y pr¹dowe podawa-
ne s¹ na wejœcie 12-bitowego prze-
twornika A/C i dalej na procesor.
£¹cze standardu RS 485 obs³ugi-
wane jest przez wspomniany pro-
cesor, realizuj¹cy transmisjê w stan-
dardzie MODBUS RTU. Dowolny
sterownik typu Master mo¿e pobie-
raæ dane z modu³u przetwornika
oraz sterowaæ zamontowanym
w module pojedynczym zestykiem
przekaŸnika. Nastawy kalibracyjne
s³u¿¹ce do skalowania odczytów
z danego przetwornika, s¹ przecho-
wywane w nieulotnej pamiêci EEP-
ROM. W zale¿noœci od zastosowa-
nych uk³adów interface u w jednej
sieci mo¿na pod³¹czyæ do 128
przetworników pomiarowych ( tzn.
do 256 wejœæ pr¹dowych i 128
wyjœæ przekaŸnikowych), bez ko-
niecznoœci stosowania wzmacniaczy
buforowych (repeater ów). Na
œciance frontowej modu³u umiesz-
czone s¹ dwie diody LED sygnali-
zuj¹ce stany pracy modu³u prze-

Moduł przetwornika z wyjściem przekaźnikowym STL−21

twornika . Konstrukcja modu³u STL-
21 pozwala na za³¹czenie, za po-
moc¹ wbudowanego przekaŸnika,
napiêcia zasilania modu³u na z³¹cze
wyjœciowe. Nie mo¿na wykorzystaæ
styków przekaŸnika do z³¹czania in-
nych napiêæ.

Producent: SIMEX sp. z o.o. −
Gdañsk, tel: (0-58) 342-14-26
do 28, fax(0-58) 343-12-26, e-
mail: info@simex.com.pl, http://
www.simex.com.pl.

Na pocz¹tku lipca BPS rozpocz¹³
cykl seminariów technicznych po-
œwiêconych tematyce systemów
zasilania sieci tworz¹cych Inter-
net. Odby³y siê ju¿ one w lipcu
i odbêd¹ siê jeszcze w sierpniu
w najwiêkszych miastach Polski -
Bia³ymstoku, Bydgoszczy, Gdañ-
sku, Katowicach, Krakowie, Lub-
linie, Poznaniu, Szczecinie, War-
szawie i Wroc³awiu. W sumie zor-
ganizowanych bêdzie 20 spotkañ.
Wed³ug danych BPS liczba
uczestników przekroczy 1000
osób. W seminariach mog¹ wzi¹æ
udzia³ wszyscy zainteresowani
kwesti¹ zasilania gwarantowane-
go, którzy wype³ni¹ formularz
zg³oszeniowy dostêpny m.in. na
stronach www.bps.com.pl.
Seminaria s¹ prowadzone przez
najlepszych specjalistów tech-
nicznych BPS. Tematyka spotkañ

BPS organizuje cykl seminariów pt. “Zasilanie Internetu”

bêdzie siê koncentrowaæ na omó-
wieniu idei “Zasilanie Internetu”,
prezentacji nowej koncepcji zasi-
lania 3-5-9, porównaniu techno-
logii true on-line i Delta Conver-
sion, omówieniu technologii Hot
Sync, przedstawieniu nowoczes-
nych rozwi¹zañ technicznych
w szafach zewnêtrznych oraz za-
prezentowaniu poszczególnych
kategorii odbiorów. Demonstro-
wane jest tak¿e nowe urz¹dzenie
- zasilacz BPS/IP - przeznaczony
specjalnie do zasilania urz¹dzeñ
teleinformatycznych tworz¹cych
sieæ internetow¹.
Wiêcej informacji na stronie
www.bps.com.pl lub w BPS Sp.
z o.o., 02- 673 Warszawa, ul. Kon-
struktorska 3a, tel: (0-22) 843-30-
03, fax: (0-22) 848-60-00, e-mail:
bps@bps.com.pl.

Firma MICROMAX z Wroc³awia przy-
jê³a now¹ strategiê rozwoju, któr¹
mo¿na streœciæ jednym zdaniem “In-
ternet bez komputera”. Dzia³alnoœæ
firmy bêdzie koncentrowaæ siê na
dostarczaniu klientom rozwi¹zañ
umo¿liwiaj¹cych bezpoœrednie (poza
komputerem PC) po³¹czenie z Inter-
netem poprzez tanie i niewielkie
urz¹dzenia dostêpowe. Nowy pro-
dukt - micro iBOX umieszczony po-
miêdzy z³¹czem szeregowym syste-
mu u¿ytkownika a zwyk³ym mode-
mem telefonicznym wykonuje zada-
nia zwi¹zane z nawi¹zaniem po³¹-
czenia oraz obs³ug¹ protoko³ów
PPP, TCP/IP, POP3, SMTP. micro

iBOX − Internet bez komputera

iBOX obs³ugiwany jest w trybie tek-
stowym i daje u¿ytkownikowi mo¿li-
woœæ korzystania z us³ug standardo-
wych (np. poczty elektronicznej,
transmisji plików) oraz implementa-
cji us³ug w³asnych. Potencjalne ob-
szary zastosowañ obejmuj¹ dziedzi-
ny takie jak: telemetria, zdalny ser-
wis urz¹dzeñ, systemy alarmowe,
aktualizacja oprogramowania, auto-
matyka domowa i inne. Dalszy roz-
wój produktu zmierza do integracji
urz¹dzenia z modemem telefonicz-
nym. Podobn¹ wersjê przewiduje siê
do wspó³pracy z sieci¹ Ethernet.
Wiêcej informacji mo¿na znaleŸæ na
stronie www.micromax.pl
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Firma Design Office F.P.H.U. jest
producentem elektronicznych modu-
³ów regulacji pr¹du spawania. Fir-
ma oferuje aktualnie modu³ wspó³-
pracuj¹cy z transformatorem spa-
walniczym zasilanym jednofazowo
(220V) lub dwufazowo (380V), przy
czym modu³ ten automatycznie do-
pasowuje siê do podanego napiêcia
zasilaj¹cego. Oferta obejmuje te¿
modu³ trójfazowy wspó³pracuj¹cy
z transformatorem, którego uzwoje-
nie pierwotne po³¹czone jest
w gwiazdê. Oferowane modu³y mo¿-
na tak¿e z powodzeniem stosowaæ
do innych aplikacji, w których wy-
magana jest p³ynna regulacja mocy
doprowadzonej do odbiornika; mo-
g¹ to byæ np. urz¹dzenia grzewcze
lub urz¹dzenia do galwanizacji. Mo-
du³y trójfazowe stosowane s¹ te¿
do regulacji mocy zasilania silników
trójfazowych.
Parametry techniczne modu³ów to:
pr¹d znamionowy − 25A na fazê,
maksymalny pr¹d znamionowy 40A
na fazê, p³ynna regulacja mocy /
pr¹du spawania od wartoœci blis-
kich zeru. Zasadniczy element kon-

Moduły regulacji prądu spawania

strukcji modu³ów to specjalizowany
sterownik fazowy firmy Telefunken,
który przeznaczony jest do sterowa-
nia obci¹¿eniami indukcyjnymi. Ofe-
rowane modu³y standardowo maj¹
funkcjê ³agodnego rozruchu − bez-
poœrednio po w³¹czeniu odbiornika
pr¹d pobierany z sieci jest ni¿szy od
znamionowego, po czym nastêpuje
p³ynny rozruch od zera a¿ do war-
toœci nastawionej.
Modu³y te doskonale wspó³pracuj¹
z ka¿dym typem transformatorów
spawalniczych, montowane s¹ tak-
¿e w spawarkach wykonywanych
amatorsko. Firma udziela 24 mie-
siêcznej gwarancji na poprawne
dzia³anie modu³ów. Przyjmujemy za-
mówienia tak¿e od klientów indywi-
dualnych.
Szczegó³owe informacje mo¿na
uzyskaæ kontaktuj¹c siê z dzia³em
technicznym firmy DesignOffice pod
numerem telefonu 0-606 98-46-05,
e-mail: design77@poczta.onet.pl,
www.kki.net.pl/~design77. Adres
korespondencyjny: FPHU DesignOf-
fice, ul. Nawsie 205, 39-230 Brzos-
tek, tel. 0-604 20-28-32.

W celu przybli¿enia problematyki
zwi¹zanej z zasilaniem sieci interne-
towej firma BPS opracowa³a i wy-
da³a broszurê “Zasilanie Internetu”.
Broszura liczy 24 strony i jest pier-
wsz¹ tego typu publikacj¹ dotycz¹-
c¹ zasilania sieci tworz¹cych Inter-
net.
Broszura opisuje sposób funkcjono-
wania sieci sk³adaj¹cych siê na In-
ternet oraz ich potrzeby dotycz¹ce
zasilania. Omówione zosta³y podsta-
wowe typy zak³óceñ w sieci oraz
sposoby zasilania sieci u¿ytkowni-
ków (u¿ytkownicy indywidualni, sie-
ci LAN, sieci kampusowe, sieci roz-
leg³e WAN), sieci operatorów (sieci
POTS, sieci bezprzewodowe telefo-
nii komórkowej i LMDS, sieci FITL,
sieci telewizji kablowej, sieci szkie-
letowe) oraz sieci dostawców us³ug
internetowych (ISP). Przedstawione
zosta³y podstawowe typy technolo-
gii zasilania: topologie zasilaczy
UPS (stand-by, line interactive, true

Premiera publikacji “Zasilanie Internetu”

on-line), zasilanie napiêciem sta³ym
48V (si³ownie sta³opr¹dowe i sta³o-
mocowe), nadzór nad bateriami,
równoleg³a praca urz¹dzeñ, katego-
rie odbiorów. Znaczna czêœæ opra-
cowania jest poœwiêcona systemom
monitorowania urz¹dzeñ zasilaj¹-
cych pracuj¹cych w sieciach telein-
formatycznych.
Broszura jest skierowana do projek-
tantów sieci informatycznych i tele-
komunikacyjnych oraz osób odpo-
wiedzialnych za zakupy sprzêtu do
budowy sieci internetowych. Ze
wzglêdu na bardzo przystêpny spo-
sób przedstawienia tematyki powin-
na siê cieszyæ szerokim zaintereso-
waniem równie¿ zwyk³ych u¿ytkow-
ników Internetu oraz innych osób,
które chcia³yby poznaæ budowê sie-
ci Internetu i ich systemów zasila-
nia.
Broszurê mo¿na zamawiaæ w firmie
BPS: e-mail: bps@bps.com.pl, fax:
(0-22) 848-60-00, tel.: 843-30-03.

Nowy model MDX-C800REC jako
pierwszy zapewnia nie tylko funkcjê
odtwarzania, ale równie¿ mo¿liwoœæ
ich nagrywania. Zawiera on szereg
innowacyjnych funkcji nagrywania,
uruchamianych za dotkniêciem jed-
nego przycisku. Je¿eli u¿ytkownik
chce nagraæ CD z samochodowego
zmieniacza p³yt, ca³oœæ nagrywania
- w tym równie¿ kolejnoœæ utworów
- mo¿na zaprogramowaæ przed wy-
ruszeniem w drogê. Je¿eli u¿ytkow-
nik dotrze na miejsce zanim nagry-
wanie dobiegnie koñca, “tryb usta-

wieñ czasowych” zapewni dalsze
funkcjonowanie zmieniacza p³yt i na-
grywarki MiniDisc, nawet po wy³¹-
czeniu silnika samochodu i zdjêciu
panela czo³owego.
Kolejna zaleta samochodowej nagry-
warki MiniDisc to mo¿liwoœæ kopio-
wania materia³u bezpoœrednio z tune-
ra radiowego lub zewnêtrznego tu-
nera DAB. Gdy u¿ytkownik us³yszy
utwór/fragment audycji, który chcia³-
by nagraæ, po dotkniêciu przycisku
rejestracji, funkcja nagrywania “Time
Mashine” zaktywizuje dziesiêciose-
kundowy bufor pamiêci. Bufor ten

Nagraj swój Minidisc podczas jazdy samochodem

umo¿liwia nagranie 10 sekund mate-
ria³u bezpoœrednio poprzedzaj¹cych
aktywacjê i zapewnia bezpieczne
przechowywanie na p³ycie MiniDisc
ca³ego wywiadu czy programu, któ-
ry zainteresowa³ u¿ytkownika.
Model MDX-C800REC posiada rów-
nie¿ pe³n¹ funkcjê edycji nagrania
na p³ytê MiniDisc, umo¿liwiaj¹c¹
u¿ytkownikowi odtworzenie, nanie-
sienie zmian i opisanie nagrania po
bezpiecznym dotarciu do celu. Kie-
dy podró¿ dobiegnie koñca a pro-
ces rejestracji wci¹¿ trwa, system

umo¿liwia kontynuowanie rozpoczê-
tej procedury (nagrywania) do koñ-
ca programu.
Model MDX-C800REC posiada naj-
nowszy system kompresji ATRAC
(wersja 4.5), zapewniaj¹cy najwy-
¿sz¹ jakoœæ nagrania typow¹ dla te-
go wygodnego noœnika.
Model MDX-C800REC dostêpny jest
ju¿ na rynku polskim.
Wiêcej informacji na stronie g³ów-
nej firmy Sony Europe: http://
www.sony-europe.com oraz na
stronie Sony Poland: http://
www.sony.com.pl

Nowa krosownica firmy Neutrik, na-
zwana Easy-Patch, zosta³a zaprojek-
towana z myœl¹ o szybkiej i ³atwej
zmianie po³¹czeñ. Standardowo po³¹-
czenia s¹ ustawione w trybie rozryw-
nym z do³u, ale bez trudu mo¿na ka¿-
de gniazdo lub ca³y szereg gniazd
zmieniæ na tryb rozrywny z obu stron,
rozrywny z góry, roz³¹czny lub zrów-
noleglony. By dotrzeæ do gniazd wy-
starczy odkrêciæ przedni¹ œciankê kro-
sownicy. Potem trzeba tylko wymie-
niæ odpowiedni¹ zworê i przykrêciæ
œciankê. Dziêki temu, ¿e krosownica
ma konstrukcjê modu³ow¹, zmianê ta-
k¹ mo¿na przeprowadziæ nawet wów-
czas, , gdy inna czêœæ krosownicy
jest w³¹czona w dzia³aj¹cy tor.
Uk³ad mas krosownicy pozwala na
cztery ró¿ne warianty uziemienia,

Neutrik − wygodna krosownica

wybierane w zale¿noœci od potrzeb
u¿ytkownika. Po obu stronach kro-
sownicy znajduj¹ siê trwa³e, pokry-
te warstw¹ z³ota z³¹cza Bantam -
Neutrik NJ3TTA. Jest ich w sumie
96 (2 x 48). Na œciance przedniej
zostawiono miejsce na kolorowe
oznaczanie gniazd z górnego i dol-
nego szeregu.
Nowa krosownica o wysokoœci
1 U jest przeznaczona do montowa-
nia w stojaku o szerokoœci 19 . Ma
czarn¹, stalow¹ obudowê, elementy
z odlewanego aluminium i wbudo-
wan¹ podpórkê pod kable.
Informacje: Konsbud-Audio, 02-878
Warszawa, ul. Gajdy 24, tel.: (0-22)
644-30-38, fax: (0-22) 648-02-36,
e-mail: info@konsbud-audio.com.pl,
www. konsbud-audio.com.pl.


