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SNÍMAČE SPOLEČNOSTI LMI TECHNOLOGIES

LASEROVÝ MĚŘICÍ SENZOR LTF 

Společnost Turck, s.r.o. nově zastupuje společnost LMI Tech-
nologies, která ve své produktové řadě Gocator nabízí tři 
základní měřicí systémy. Jednobodový snímač pro měření 
vzdálenosti s vysokou přesností až 0,4 mikrometrů a vyso-
kou vzorkovací frekvencí až 32 kHz. Druhým systémem jsou 
profilové lasery v provedení s 640 nebo 1280 paprsky na 
měřenou oblast, nově jsou dostupné i s modrým laserem. 
Posledním zástupcem jsou 3D snímače snapshot se struk-
turovaným modrým LED a možností naskenovat povrch o 
velikosti až 90 x 160 mm. Snímače Gocator mají integrova-
nou vyhodnocovací jednotku a webové uživatelské rozhraní.

Nový laserový snímač řady LTF pro dlouhé vzdálenosti spoleh-
livě detekuje barevné, lesklé i matné objekty ve vzdálenosti 
až 12 m. Snímač se vyznačuje robustním provedením, vyso-
kou opakovatelností < 5 mm, odolností vůči okolnímu osvět-
lení, teplotní stabilitou a rychlou odezvou 1,5 ms. Snímač 
má standardně dva výstupy: binární a analogový proudový 
nebo napěťový. Ke snadnému nastavení slouží integrovaný 
dvouřádkový displej a různé učící metody. Typickými apli-
kacemi je detekce přítomnosti dílů, hlídání provisu nebo 
měření materiálu na odvíjecím bubnu. Stupeň krytí snímače 
je IP67. Montáž usnadní otočný připojovací konektor M12.

Nová řada HMI panelů řady TX500 s integrovaným PLC nabízí 
moderní barevné dotykové TFT displeje a rychlé procesory. 
Každý panel je vybaven Profinet masterem, EtherNet/IP ske-
nerem a masterem Modbus TCP i RTU. Panely se programují 
v prostředí CoDeSys 3, které umožňuje nejen snadné progra-
mování ale i vizualizaci. Panely řady TX500 jsou dostupné ve 
velikostech 7“, 10“ nebo 13“. Dva menší displeje mají rozlišení 
800 x 400 pixelů, větší 13palcová varianta disponuje rozliše-
ním 1280 x 800 pixelů. Mezi konektorovou výbavu patří dva 
ethernetové porty RJ45, sériové rozhraní RS232/RS485 a dva 
USB porty. Interní paměť je 128 MB a lze ji rozšířit SD kartou.

NOVÉ HMI PANELY S CODESYS 3
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TLAKOVÉ SNÍMAČE ŘADY PT1000/2000

TXL1001 KABELY PRO SVAŘOVNY

Společnost Hans Turck GmbH rozšířila řadu kabelů o novou 
variantu TXL1001 vhodnou zejména do svařoven. Tyto PUR 
kabely jsou chráněny potahem z aramidových vláken, který 
odolá teplotním špičkám až 200 °C. Kabely TXL1001 jsou 
dostupné jako 3, 4 a 5žílové varianty a standardně jsou 
dodávány v délkách 2, 5, 10, 15, 20 nebo 25 m. Připojovací 
nebo propojovací kabely jsou v provedení s konektory M8 
nebo M12 včetně variant s LED indikací. Kabely jsou též 
odolné vůči otěru, chemikáliím, UV záření a olejům. Neob-
sahují halogen, silikon, PVC ani LABS. Stupeň krytí je IP67.

BEZPEČNOSTNÍ MODUL PRO SLEDOVÁNÍ RYCHLOSTI SMC

Společnost Fritz Kübler GmbH nabízí kompaktní bezpeč-
nostní moduly SMC z řady Safety-M pro sledování rychlosti. 
Tyto moduly jsou vhodné pro nasazení do výrobních linek.  
Odnímatelný displej zobrazuje diagnostická data a slouží 
k jednoduchému nastavení. Pro nastavení lze také využít 
software SafeConfig, který je dostupný zdarma. Firmware 
zařízení dokáže provádět bezpečnostní funkce, jako jsou 
SS1, SS2, SOS, SLS, SDI, SSM. Přímo na modulu jsou dostupné 
4/2 bezpečnostní vstupy, 8/4 kanály přerušení a analogový 
výstup 4…20 mA. Bezpečnostní kategorie až SIL3 / PL e.

NOVÉ SMART KAMERY ŘADY VE

Nové inspekční kamery řady VE nabízí vysoké rozlišení  
2 Mpix a výměnné objektivy se závitem typu C a stupněm 
krytí IP67. Tyto vlastnosti dávají kameře flexibilitu při řešení 
mnoha aplikací s nároky na vysokou přesnost. Pro snadnou 
integraci do výroby obsahuje kamera Ethernet komunikaci 
v protokolech EtherNet/IP, Modbus TCP nebo PROFINET,  
5 nastavitelných I/O a jeden vstup pro trigger signál. Základní 
nastavení a informace o stavu lze vyčíst z integrovaného dis-
pleje. Pro tuto řadu kamer byl také vyvinut zcela nový soft-
ware Vision Manager pro snadné nastavení a správu kamery.

Tlakové senzory řady PT jsou nově rozšířeny o kompaktní 
senzory pro nejnáročnější aplikace ve strojírenství, Ex pro-
středí, námořnictví a pro aplikace s pitnou vodou. Senzory 
umožňují měření tlaku bez opotřebení, mají robustní nere-
zové pouzdro, vysokou přesnost a dlouhodobou stabilitu. 
Senzory jsou dodávány ve standardních měřicích rozsazích 
-1…1000 barů nebo pro malé tlaky do 600 milibarů. Sní-
mací element může být keramický nebo kovový. Variabi-
lita využití senzorů je zajištěna dostupností nejtypičtějších 
procesních připojení a různých typů výstupních signálů. 


