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NOVÉ TYPY SENZORŮ PŘIBLÍŽENÍ V PROVEDENÍ M8

LASEROVÉ MĚŘICÍ SENZORY Q4X S ANALOGOVÝM VÝSTUPEM 

Nová provedení indukčních senzorů v pouzdře M8 s feri-
tovým jádrem mají delší spínací vzdáleností až o 50 %. 
Senzory ve vestavném provedení lze nyní objednat se zvý-
šenou spínací vzdáleností 3 mm i s běžnou spínací vzdále-
ností 2 mm. Senzory v nevestavném provedení jsou rovněž 
dostupné se spínací vzdáleností 3 nebo 5 mm. Díky nově 
vyvinuté elektronice může mít pouzdro délku pouze 15 mm. 
Na výstupní straně senzoru může být konektor M12 / M8  
nebo vyvedený kabel vhodný pro použití ve vlečných řetě-
zech. Senzory je možné objednat ve 3 nebo 4vodičovém 
provedení i s rozpínacím nebo přepínacím kontaktem.

Populární řada laserových měřicích senzorů Q4X pro vzdále-
nosti až 300 mm má velkou konkurenční výhodu v podobě 
analogového výstupu a podpory IO-Link. Rozhraní IO-Link 
umožňuje snadnou parametrizaci a diagnostiku. Senzor 
spolehlivě detekuje změnu vzdálenosti < 0,15 mm i v nároč-
ných aplikacích, jako je černý předmět na černém pozadí. 
Nerezové pouzdro má stupeň krytí až IP69K, splňuje certifi-
kaci Ecolab, odolá rázům, vibracím a agresivním čistícím pro-
středkům. Ke snadnému nastavení slouží Teach režim, který 
může pracovat v duálním módu pro nastavení detekce čirých 
objektů. Nově je senzor dostupný ve vestavném provedení.

Vážení obchodní přátelé,

v letošním roce se nám podařilo rozšířit portfólio našich 
produktů a docílit dobrých výsledků. Víme, že k našim 
úspěchům jste přispěli i Vy, naši zákazníci. Děkujeme Vám 
za Vaši dosavadní přízeň a důvěru a do nového roku Vám 
jménem naší společnosti přejeme hodně osobních  
i pracovních úspěchů.

Kolektiv zaměstnanců Turck, s.r.o.
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INKLINOMETRY IN88 S CANOPEN 

SENZORY PRO DETEKCI PŘIVAŘENÝCH MATIC M5

Společnost Turck nově nabízí senzory přivařených matic se 
sondou ø 4 mm, vhodnou pro matice M5. Vyšší odolnost 
díky volitelnému povlaku z nitridu titanu (TiN). TiN povlak 
nabízí ochranu vůči opotřebení, poškrábání a okujím při 
svařování. Senzory nabízejí příznivý a spolehlivý způsob, jak 
kontrolovat správné usazení vařených matic. Snadná montáž 
a nastavení několika stisknutími tlačítka na přidruženém 
teach adaptéru. Kromě variant s TiN povlakem jsou v nabídce 
i senzory v běžném nerezovém nebo mosazném pouzdře. 
Dostupná jsou čtyři provedení pro detekci matic M5 až M20.

SENZORY TLAKU DO EX PROSTŘEDÍ

Společnost Turck rozšířila řadu tlakových senzorů PS  
a v budoucnu bude nabízet pouze jeden univerzální typ  
s analogovým výstupem, který lze softwarově volit jako U/I. 
Do portfólia nově patří senzory s Atex certifikátem. 3GD 
modely lze použít přímo v zónách 2 a 22. Nová verze firm-
ware umožňuje volbu VDMA nebo standardního menu spo-
lečnosti Turck. Pro zabránění provozním chybám a nechtěné 
manipulaci se senzorem byla přidána možnost nastavení 
hesla pro uzamčení senzorů. Senzory jsou dostupné pro tlaky 
až 16 barů. Všechny senzory řady PS mají IO-Link rozhraní.

HYBRIDNÍ MODUL PRO STANDARDNÍ A BEZPEČNOSTNÍ I/O

Společnost Turck představuje bezpečnostní I/O moduly 
TBPN, které jako první kombinují standardní a bezpečnostní 
I/O v jednom zařízení. Na bezpečnostní straně modulu Pro-
finet/Profisafe jsou dva bezpečnostní vstupy. Dva další bez-
pečnostní kanály lze použít jako vstupy nebo výstupy. Čtyři 
univerzální kanály pro připojení standardních signálů. Dva 
kanály lze použít jako IO-Link mastery. V kombinaci s I/O 
hubem může uživatel připojit až 32 dalších I/O. Modul je vyvi-
nut pro široký rozsah teplot -40...+70 °C. Typy s krytím IP65
IP67, IP69K umožňují nasazení v nejnáročnějších podmínkách.

Společnost Fritz Kübler představila zcela nové inklino-
metry s kapacitním měřicím principem typu MEMS. Inkli-
nometry jsou dostupné pro kontrolu náklonu jedné osy 
až 360° nebo pro dvě osy náklonu ± 85°. Jsou vhodné 
zejména pro mobilní stroje díky vysoké robustnosti hliní-
kového pouzdra, CANopen rozhraní, vysokému stupni krytí  
až IP69K a vynikající stabilitě signálu na teplotním rozsahu 
až -40…85 °C. Pro ještě stabilnější měření je možné nasta-
vit frekvenční filtr až 10 Hz. Pouzdro inklinometrů bylo 
vyvinuto s možností stohování pro redundantní měření. 


