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 průmyslová
   automatizace

 programování pomocí odnímatelného displeje nebo PC

 dálkové ovládání a hlasová hlášení telefonem pevné 
 nebo mobilní sítě

 dálková údržba a provoz

 možnost zapojení do sítě s 3060 vstupy/2040 výstupy

 rozsáhlá knihovna funkčních bloků

 programovatelné časové funkce

 ochrana heslem

 hodiny reálného času
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funkčních bloků • paměť programu 64 Kb
přechodových relé • časovače 0,01 až 99,99 hod
časových instrukcí • čítače 1 až 999 999
(až do roku 2099) • záloha real. času 100 h

Typ „CAP“ Typ „LCD“

6 / 12 vstupů
digitální / analogové

hlasový modul
AF-MUL pro 98
zpráv
(celkem 16 minut)

4 / 8 výstupů
releové / tranzistorové

aktivní
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Aplikace
Programování automatu Comat BoxX může 
být prováděno pomocí PC nebo odnímatel-
ného LCD displeje s funkčními klávesami.
Možnost nastavení časových intervalů 
funkčních bloků v existujcím programu pří-
mo při instalaci.
LCD displej může být připojen k automatu 
Comat BoxX k zobrazení podmínek, nebo 
může být sejmut a použit na jiném automatu 
Comat BoxX.

Comat BoxX s napájením 24 V je schopný 
zpracovávat také analogové signály 0...10 V 
s rozlišením 0,1 V.
Všechny vstupy mohou být nastaveny jako 
analogové nebo digitální.
Comat BoxX obsahuje funkční bloky pro 
zpracování analogových veličin. 
např. hlídání teploty ve vytápěcím systému

Analogové
vstupyNastavení displejem

Programovací software Programování 
funkčních bloků

Vizualizace

Programovací software QUICK II umožňu-
je snadné programování automatu Comat 
BoxX pomocí PC.
Software QUICK II je kompatibilní se systé-
my Windows®. V paměti programu může být 
uloženo až 127 funkčních bloků. 
Uložený program nemůže být smazán ani 
po odpojení napájení, proto není potřeba 
žádná záložní baterie. 
Díky simulačním nástrojům může být na-
stavení testováno na PC před uvedením do 
provozu.

Kontrolní úlohy mohou být řešeny jednodu-
še pomocí funkčních bloků dostupných v 
knihovně funkčních bloků.
Není třeba znát programování ve vyšších 
programovacích jazycích. 
Jednoduché umístění odpovídajících funkč-
ních bloků a propojení s ostatními funkčními 
bloky podle požadované kontrolní úlohy.

Zařízení zapojená do sítě musí a jednotlivá 
zařízení mohou být monitorována a ovládá-
na vizualizačním softwarem SCADA 2.2 na 
PC.
Se softwarem SCADA je možné vytvořit indi-
viduální uživatelské prostředí.
Všechna data a stavy mohou být zobrazeny 
pomocí SCADA softwaru a pro další zpraco-
vání mohou být přeneseny do standardního 
softwaru, např. Microsoft® Excel.
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Přehled typů UB
6 vstupů

4 výstupy
UB

12 vstupů

8 výstupy

6/12 vstupů
digitální
AC 110-240 V

4/8 výstupů
releové
8 A 250 V 

AF-10MR-A-... BUS

OUTPUTRELAY
µ 8A 250V

L N N UB I1 I2 I66 x

4 xQ2 Q4Q1

50/60 Hz INPUT

AC 110-240V AC 110-240V

Ident. číslo bez displeje

s displejem
AF-10MR-A-CAP/AC110-240V
AF-10MR-A-LCD/AC110-240V

AF-20MR-A-... BUS

OUTPUTRELAY
µ 8A 250V

L N N UB I1 I2 I1212 x

8 xQ2 Q8Q1

50/60 Hz INPUT

AC 110-240V AC 110-240V

bez displeje

s displejem
AF-20MR-A-CAP/AC110-240V
AF-20MR-A-LCD/AC110-240V

6/12 vstupů
nastavitelné:
digitalní/analog.
0-10V (0,1V)

4/8 výstupů
releové
8 A 250 V 

AF-10MR-D-... BUS

OUTPUTRELAY
µ 8A 250V

+ _ _ I1 I2 I66 x

4 xQ2 Q4Q1

INPUT

DC 24V DC 24V     /     0-10V

Ident. číslo bez displeje

s displejem
AF-10MR-D-CAP/DC24V
AF-10MR-D-LCD/DC24V

AF-20MR-D-... BUS

OUTPUTRELAY
µ 8A 250V

I1 I2 I1212 x

8 xQ2 Q8Q1

INPUT

bez displeje

s displejem
AF-20MR-D-CAP/DC24V
AF-20MR-D-LCD/DC24V

+

DC 24V

+ _ _+

DC 24V     /     0-10V

4/8 výstupů
tranzistorové
PNP 2A 24V 

OUTPUTPNP
2A 24V 4 xQ2 Q4Q1

Ident. číslo bez displeje

s displejem
AF-10MT-GD-CAP/DC24V
AF-10MT-GD-LCD/DC24V

OUTPUTPNP
2A 24V 8 xQ2 Q8Q1

bez displeje

s displejem
AF-20MT-GD-CAP/DC24V
AF-20MR-GD-LCD/DC24V

+ + + +++

Příslušenství

AF-MUL/AC110-240V

Ident. číslo

AF-RS232

AF-BC

AF-P485

AF-C485

komunikační modul 1)

MUL programovací kabel

AF-MUL konektor 2)

sběrnicový konektor

sběrnicový kabel

1) AF-BC součástí dodávky
2) součástí dodávky s AF-MUL

AF-MOD

AF-C232

AF-M232

AF-LCD

AF-CAP

AF-CDR1

modem

programovací kabel

modem konektor

displej s funkčními klávesami

krytka (místo AF-LCD)

CD-ROM

Ident. číslo

AF-10 AF-20 AF-MUL

Napájecí napětí UB

Spotřeba 

Spínaný proud

Okolní podmínky 

AC110-240V    50/60 Hz

DC24V              max. 10%

3 VA/1,5W                 5VA/1,5W                  0,8VA

8A 250V            2A 24V

Tu bez displeje Tu s displejem

-25...+55 °C 0...+55 °C
Rel. vlhkost: 5...95%
(nekondenzující)

Stupeň krytí

IP20

Technická data
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Rozšiřovací
modul Dálková údržba a provoz 

hlasovými příkazy.
Zapojení do sítě

Dálková údržba Každý automat Comat BoxX může být ovlá-
dán přes telefoní linku pokud je připojena do 
rozšiřovacího modulu AF-MUL.
Modul AF-MUL příjme hovor a umožní pří-
stup po zadání hesla.
Comat BoxX s modulem AF-MUL je schop-
ný vysílat až 98 předem definovaných stavů,
např. alarmy. Modul vytočí určené telefonní 
číslo a nahraná zpráva je přehrána. Zpráva 
může být také vyslána na externí reproduk-
tor. 

SCADA 2.2 je vizualizační software pro 
připojení až 255 automatů Comat BoxX do 
sítě. Systém je ovládán přes PC a umožňuje 
provoz automatu Comat BoxX jako vzdálené 
jednotky.
SCADA 2.2 umožňuje rychlou implementaci 
a nastavení celé sítě.
Stavy mohou být kontrolovány a následně 
uloženy nebo zobrazeny.
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Zastoupení:
Praha, střední a severní Čechy
Ing. Pavel Buček
tel./fax: (+ 420) 241 434 439
mobil: (+ 420) 602 466 963
e-mail: bucek@turck.cz

východní, severní a střední Čechy
Petr Lávička
tel./fax: (+ 420) 326 724 163
mobil: (+ 420) 724 156 750
e-mail: lavicka@turck.cz

jižní a západní čechy
Ing. František Mudra
tel./fax: (+ 420) 376 513 380
mobil: (+ 420) 602 440 762
e-mail: mudra@turck.cz

Morava
Ing. Jaroslav Kočí
tel.: (+ 420) 518 382 522
fax: (+ 420) 518 382 327
mobil: (+ 420) 602 720 651
e-mail: koci@turck.cz

 Automatizace FA 
 - AS-interface®

 - CAN/CANopen DeviceNet™

 - DeviceNet™

 - Profibus DP
 - Profibus PA
 - BL20
 - BL67 - modulární sběrnicový systém
   se stupněm krytí IP67
 - piconet®

 - Ethernet® 

 Čítače, počítadla, zobrazovače
 Počítadla
 - elektromechanická
 - elektromechanická s předvolbou
 Počítadla 
 - elektronická 
 - elektronická s předvolbou
  Čítače času
 - elektromechanické
 - elektromechanické s předvolbou
  Čítače času
 - elektronické
 - elektronické s předvolbou
 Zobrazovače rychlosti/otáček/kmitočtu

 Procesní technika
 Zobrazovače procesních hodnot
 Zobrazovače teploty
 Procesní řídicí přístroje
 Zobrazovače provozních hodnot
 
 CD-ROM - databáze produktů
 Jiné:......................................................
 ..............................................................
 ..............................................................

Měřicí a inspekční senzory
 Měřicí a laserové senzory L-GAGE™

 Měřicí a světelné senzory A-GAGE™

 Měřicí a ultrazvukové senzory U-GAGE™

 Světelné závěsy pro kontrolu   
 materiálového toku
 Kamerový systém PresencePLUS™

 Měřicí světelný závěs Mini Array®

Lineární senzory polohy
 Lineární měřicí senzory
 Lineární měřicí systém Limes L1, L2
 WIM-magnetoinduktivní lineární senzory 
 Magnetický plovákový stavoznak R10, R16
 
 Rotační senzory
 Inkrementální rotační senzory
 Inkrementální rotační senzory-miniaturní
 Absolutní jednootáčkové rotační senzory
 Absolutní víceotáčkové rotační senzory
 Absolutní víceotáčkové senzory-fieldbus

Optoelektronická bezpečnostní zařízení
  Optická ovládací tlačítka
 Mini Screen™ - světelný závěs pro  
 ochranu osob
 Duo Touch™ - systém dvouruč. ovládání 
 Pico-Guard™

 Bezpečnostní E-Stop relé
 EZ-Screen™

 Identifikační systémy

 Automatizační technika
 Spínací a oddělovací členy
 Snímač a hlídač otáček
 Zesilovače signálů
 Oddělovače analogových signálů
 Oddělovače dvouhodnotových signálů
 Oddělovače signálů SMART
 Oddělovače signálů HART
 Převodníky Pt100
 Výstupní členy
 Zesilovací a vyhodnocovací relé
 Převodníky teploty do hlavice
 Převodníky hladiny   
 Hlídače prokluzu
 Hlídače proudu
 Hlídače napětí
 Zdroje pro Ex

Relé
 Pomocná a miniaturní relé
 Paměťová a výkonová relé
 Časová relé a moduly

Průmyslové sběrnice
 Automatizace PA
 - excom® - remote I/O systém do Ex
 - sensoplex® 2 /Ex
 - sensoplex® MC
 - FOUNDATION™ fieldbus

Senzorová technika   
 Indukční senzory
 - kruhové senzory
 - dvojité senzory pro řízení ventilů
 - zářezové senzory
 - pro upínací techniku
 - senzory Uprox® s faktorem 1
 - analogové senzory
 - senzory do Ex - prostředí
 - senzory do Ex - zóna 2/22 
 - senzory s rozšířeným teplotním rozsahem   
 - magnetické senzory   

 - senzory pro náročná prostředí (IP68/69K)
 - senzory pro extrémní mechanické   
  namáhání
 - senzory pro použití pod vodou
 - senzory pro vysoké tlaky
 - senzory se selektivním chováním
 - senzory s integrovaným hlídačem   
  otáček
 - senzory odolné magnetickému poli
 Kapacitní senzory
 Ultrazvukové senzory
 - dvouhodnotový výstup
 - analogový výstup
 - miniaturní provedení
 levelprox - bezdotykové snímaní 
 kapaliny stěnou nádrže
 Magnetické senzory permaprox® 
 Optosenzory 
 - kompaktní senzory (QS18, Q23, QH23)
 - senzory EZ-BEAM™ 
 - miniaturní senzory
 - série MINI-BEAM™

 - série QM42, QMT42, Q50 a Q60
 - série Q45, Q85
 - senzory se světelnými vodiči
 - laserové senzory
 - zářezové světelné senzory
 - kontrastní snímač značek
 - světelné závěsy
 - OMNI-BEAM™

 - světelné vodiče a příslušenství
 - snímače SLC-1
 - optosenzory do prostředí Ex
 Hlídače průtoku
 - standardní
 - chemicky odolné a pro Ex-aplikace
 - in-line senzory
 Hlídače proudění vzduchu
 Snímače a hlídače teploty 
 Snímače a hlídače tlaku  

 Propojovací technika
 Kruhové konektory M12x1
 Kruhové konektory M8x1 a ∅ 8 mm
 Kruhové konektory 7/8” 
 Ventilové konektory
 Propojovací kabely
 Rozbočovací systémy
 Speciální provedení
 Příslušenství

... více než dobrá elektronika!

TURCK s.r.o.
Hradecká 1151
500 03 Hradec Králové
Tel.: (+ 420) 495 518 766
Fax: (+ 420) 495 518 767
GSM: (+ 420) 602 145 538
  (+ 420) 724 260 950
Mobil: (+ 420) 602 443 710
E-mail: turck@turck.cz
Internet: www.turck.cz
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   automatizace


