SIVACON

8PS

Přípojnicové systémy do 6300 A
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Společnost Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. působí v České republice prostřednictvím
společností Panasonic Czech Republic, s. r. o. (PCS), Matsushita Television Central Europe s. r. o.,
Matsushita Communication Industrial Czech s. r. o. a Panasonic Europe Software Development
Laboratory s. r. o. (PESDL).
V dubnu 1997 zahájila v Plzni provoz továrna na výrobu televizorů Matsushita Television Central
Europe, s. r. o. První televizory z této továrny byly dodány do SRN již v červnu téhož roku. V současné
době se v továrně vyrábí široká škála výrobků včetně mono a stereo televizorů o úhlopříčkách 14, 21,
24, 25, 28, 29 a 32 palců s frekvencí 50 a 100 Hz, obrazovky s poměry 4:3 a 16:9 a tradiční i moderní
ploché obrazovky T [tau].
Továrna v Plzni představuje jednu z nejrozsáhlejších zahraničních investic v České republice.
Od zahájení provozu v roce 1997 bylo v Plzni vyrobeno více než 4 miliony barevných televizorů.
98 procent produkce je vyváženo do 30 evropských zemí. V uplynulých letech
došlo k rozšíření výroby a navýšení celkové investice a do konce roku 2005
hodlá společnost proinvestovat další investice.
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Již od počátku byly dodávány do komplexu Panasonic v Plzni přípojnicové systémy Sivacon 8PS.
Jednalo se o typ BD01 v amperáži 40, 100, 125A určený pro rozvod elektrické energie ve výrobní hale
a k napájení technologií.
Tento druh rozvodů byl pro své jednoduché řešení realizován bez větších projektových příprav.
Díky jeho flexibilitě a snadné montáži, obsluze se v nových prostorech i nadále počítá s aplikací tohoto
přípojnicového systému. Jeho hlavní výhody oproti kabelovým rozvodům jsou ilustrovány na obrázcích:

Flexibilita v místě odbočení

Elegance a lehkost napájecího systému
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Siemens s.r.o.
Divize Automatizace a pohony
Evropská 33a
160 00 Praha 6
Tel: +420 233 032 432
Fax: +420 233 032 493
www.siemens.cz/ad
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