
Firma ECS Slu�by, s. r. o., sa zaoberá obchodnou a in�inierskou
èinnos�ou v oblasti priemyselnej automatizácie. V na�ej ponuke zá-
kazník nájde výrobky �vajèiarskeho nadnárodného koncernu
CARLO GAVAZZI, ktorý je výrobcom komponentov pre automati-
záciu, ako aj nemeckého nadnárodného koncernu Lenze, ktorý
predstavuje svetovú �pièku v oblasti pohonovej techniky. Obidva
koncerny zastupuje firma ECS Slu�by, s. r. o., ako výhradný zá-
stupca pre Slovenskú republiku.

Cie¾om na�ej firmy je poskytnú� zákazníkovi kompletnú ponuku to-
varu v oblasti priemyselnej automatizácie. V na�ej ponuke nájdete
priemyselné relé, miniatúrne relé, èasové relé, dohliadaèe napätia,
prúdu, následnosti a výpadku fáz, ale aj indukèné a kapacitné sní-
maèe, optozávory, hladinové sondy, polovodièové spínaèe, regulá-
tory a snímaèe teploty.

Oblas� pohonov a riadenia je zastre�ená výrobkami firmy Lenze,
kde je k dispozícii kompletná ponuka pohonovej techniky poènúc
motorom, spojkou, brzdou a prevodovkou, a� po frekvenèné
menièe, servomenièe a riadiace systémy. V�etky výrobky z pro-
dukcie firmy Lenze charakterizuje �pièková technická úroveò
a dobrá cena.

Okrem toho súèas�ou na�ej ponuky sú aj komponenty, ktoré firma
Lenze priamo nevyrába, ale ich predáva ako ve¾koobchod. Do tej-
to oblasti patria mechanické spojky (ROTEX, BOWEX, SYN-
TEX�), kåbové hriadele, ozubené remene a remenice, inkremen-
tálne snímaèe a tachodynamá. Pre zákazníka je èasto ve¾mi
atraktívna mo�nos� zakúpenia polotovarov vrátane ozubených tyèí.

Riadiace systémy Lenze (Servo PLC a PLC Drive) sú dnes na na-
�om trhu u� známe. Poèas uplynulého obdobia do�lo k podstat-
nému roz�íreniu ich mo�ností po programovej
aj hardvérovej stránke.

Ve¾mi zaujímavým výrobkom z tejto ob-
lasti je predov�etkým Servo PLC
typového radu 9300, ktoré umo�-
òuje okrem riadenia pohonu aj
riadenie technologického okolia.
Ve¾kou výhodou je prepojenie
v�etkých zariadení prostredníc-
tvom systémovej zbernice CAN.
Prostredníctvom zbernice je mo�-
né roz�íri� externé vstupy a výstu-
py, ako aj ovláda� ostatné reguláto-
ry pohonov (frekvenèné menièe
8200 vector aj servomenièe radu
9300) a decentralizova� riadiaci
systém aj pohony.

Celkovo je mo�né pripoji� k Servu PLC (podobne aj k PLC Drive)
a� 63 externých zariadení, èo predstavuje 512 vstupov a výstupov.
Digitálne vstupy a výstupy sú dnes k dispozícii v nieko¾kých vyho-
toveniach. Existujú kompaktné moduly 8 � 32 vstupov a výstupov
s integrovaným modulom pre komunikáciu prostredníctvom zber-
nice CAN. Ako druhá mo�nos� je k dispozícii modulárny systém
externých vstupov a výstupov.

Základom modulárneho systému externých vstupov a výstupov je
komunikaèný modul, ku ktorému sa potom pripájajú jednotlivé
moduly vstupov a výstupov. Tu sú k dispozícii opä� moduly digitál-
nych vstupov a výstupov, moduly analógových vstupov (±10 V,

±4 V, ±400 mV, 0...50 mV, 0...20
mA, 4...20 mA, ±20 mA, PT 100,

PT 1000, NI 100, NI 1000, termo-
èlánky J, K, N, R, S, T), moduly analógových výstupov (±10 V,
0...10 V, 1...5 V, ±20 mA, 0...20 mA, 4...20 mA) a moduly èítaèov pra-
cujúce s frekvenciou do 1 MHz.

V�etky zariadenia na zbernici sú schopné komunikova� prenoso-
vou rýchlos�ou a� 1 MB/s. �tandardne sa pou�íva prenosová rých-
los� 500 kB/s.

Riadiace systémy Lenze sú programované prostredníctvom AWL,
líniových schém, jazyka funkèných blokov, �truktúrovaného textu
alebo jazyka blokových sekvencií. Vývojové prostredie umo�òuje
simulova� vstupy a výstupy programu, krokova� program a poèas
chodu programu prepisova� jednotlivé premenné. Hlavnou výho-
dou je plne digitálne riadenie v�etkých pohonov riadených frek-
venènými menièmi a mo�nos� decentralizácie riadiaceho systému,
presun I/O modulov a� k technológii.

Súèas�ou ponuky ria-
diacich systémov je aj
�iroký sortiment tech-
nologických terminá-
lov a obrazoviek. Tech-
nologické terminály
komunikujú so systé-
mom cez systémovú zbernicu
CAN. Je ich mo�né pou�i� pre
spoluprácu s riadiacimi systémami
Lenze, ale rovnako sa nimi dajú priamo
riadi� a nastavova� servomenièe a frekvenèné menièe 8200 vector.

ECS Slu�by, s. r. o., okrem predaja poskytuje pomoc svo-
jim zákazníkom nielen pri návrhu strojov a zariadení, ale
aj pri ich uvádzaní do prevádzky a pri tvorbe programové-

ho vybavenia. Komplikované a nerie�ite¾né problémy je èas-
tokrát mo�né vyrie�i� rýchlo a efektívne, s nasadením správnej

techniky. Pou�itím riadiacich systémov Lenze v kombinácii s frek-
venènými menièmi Lenze dosiahnete vysokú kvalitu regulácie, ria-
dením menièov prostredníctvom zbernice CAN zní�ite nároky na
poèet vstupov a výstupov riadiaceho systému, zlep�íte kvalitu ria-
denia a zní�ite prácnos� pri výrobe rozvádzaèov.

ECS Slu�by, s. r. o. 
� vá� partner v automatizácii, 
regulácii a pohonovej technike
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