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ETHERNETOVÝ I/O MODUL S OSMI IO-LINK MASTERY

NOVÉ PRODUKTY PRO BEZPEČNOSTNÍ APLIKACE 

Společnost Turck rozšířila portfolio o I/O modul s IO-Link mas-
tery porty a stupněm krytí IP67 a IP69K. Ethernetový modul 
nabízí osm IO-Link masterů, z nichž na čtyřech podporuje 
IO-Link standard třídy B pro napájení akčních členů s vyšší 
proudovou náročností. Přímo v modulu lze vytvořit základní 
logické funkce. Díky této funkci je modul vhodný pro apli-
kace Industry 4.0, kde výkonnostně uleví PLC nebo může 
přímo řídit menší stroje. Programování se provádí pomocí 
integrovaného webového prostředí ARGEE. Modul podpo-
ruje multiprotokolovou technologii pro komunikační proto-
koly Profinet, EtherNet/IP nebo Modbus TCP v síti Ethernet.

Společnost Banner Engineering Corp. je lídrem v oblasti 
bezpečnostní techniky. Mezi nejúspěšnější produkty patří 
rozšiřovatelný bezpečnostní modul XS26-2. Je programo-
vatelný pomocí intuitivního bezplatného software. Banner 
díky zkušenostem a spolupráci se svými zákazníky vyvinul 
novou řadu optických závor EZ-Screen LS s velmi snadným 
uvedením do provozu. Závory společnosti Banner disponují 
funkcemi jako je muting, pevné nebo plovoucí zaclonění 
a kaskádová montáž. Mezi další dostupné bezpečnostní 
prvky patří E-Stop tlačítka s podsvětlenou základnou, dvou-
ruční ovládání, kódové magnety nebo mechanické zámky

Společnost Turck představuje bezpečnostní I/O moduly TBPN, 
které jako první kombinují standardní a bezpečnostní I/O v 
jednom zařízení a umožňují obsluhu bezpečnostních okruhů 
i bez bezpečnostního PLC. Na bezpečnostní straně modulu 
Profinet/Profisafe jsou dva bezpečnostní vstupy. Dva další 
bezpečnostní 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. Díky stupni krytí IP65
IP67, IP69K umožňují nasazení v nejnáročnějších podmínkách.

HYBRIDNÍ MODUL PRO STANDARDNÍ A BEZPEČNOSTNÍ I/O



R02/2017Turck, s.r.o. • Na Brně 2065 • 500 06 Hradec Králové • tel.: (+420) 495 518 766 • GSM: (+420) 724 260 950 • turck-cz@turck.com • www.turck.com

PROFILOVÉ LASERY ŘADY GOCATOR

SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

Společnost Turck nabízí spínané napájecí zdroje pro SELV 
sítě vhodné pro umístění na DIN lištu. Dostupná jsou pro-
vedení se jmenovitým výstupním proudem 2,5, 5, 10 a 20 
A. Výstupní napětí je nastavitelné v rozsahu 22,5 až 28,5 V. 
Napájecí zdroje jsou zvláště vhodné do průmyslového pro-
středí a to díky vysoké účinnosti, přepěťové ochraně a pře-
tížení až 150%, překlenutí výpadku sítě až 30 ms a stupni 
krytí IP20. Provedení zdrojů může být jedno nebo třífázové 
a mohou být provozovány samostatně nebo paralelně. Turck 
nabízí také napájecí zdroje s vyšším stupněm krytí IP67.

KOMPAKTNÍ HMI/PLC SYSTÉMY

Společnost Turck uvedla na trh zcela nové řídicí systémy 
programovatelné ve vývojovém prostředí CoDeSys 3 a 
to včetně vizualizace. Jedním ze systémů je PLC s inte-
grovaným HMI panelem  s dotykovým displejem veli-
kostí 7“, 10“ nebo 13“. Druhým pak vysoce robustní PLC 
se stupněm krytí až IP67 a IP69K. Lze tak vytvořit aplikaci 
odpovídající Industry 4.0. Zařízení mohou pracovat jako 
multiprotokolový ethernetový master nebo slave a tak je 
lze použít i jako protokolový překladač. Podle typu mohou 
obsahovat rozhraní RS232/RS485/RS422 nebo CANopen. 

RYCHLÉ DOTYKOVÉ MULTIFUNKČNÍ ZOBRAZOVAČE/PŘEVODNÍKY

Společnost Kübler uvádí na trh zcela novou řadu rychlých 
multifunkčních zobrazovačů. Zobrazovače se vyznačují doty-
kovým 9 místným displejem a snadným programováním. 
Typ 571T umožňuje veškerá měření jako je například čítání 
impulzů, polohy, frekvence a času až do 250 kHz. Typ 570T 
zpracovává SSI signály pro měření vzdálenosti a úhlu natočení 
a typ 573T lze využít pro rychlé zpracování dvou standard-
ních analogových signálů. Zobrazovače disponují 4 tranzisto-
rovými a/nebo dvěma reléovými výstupy a rozhraním RS232. 
Volitelně mají analogový výstup s rozlišením až 16 bitů.

Profilové lasery řady Gocator od společnosti LMI Technolo-
gies se vyznačují vysokým rozlišením až jednotek mikrome-
trů. Snímače jsou dostupné v provedeních s 640 nebo 1280 
body na měřicí šířku 18 až 1260 mm, podle typu. Nejnověj-
ším typem je profilový laser s modrým světlem, který dispo-
nuje 1910 body na maximální šíři paprsku 32 mm. Pro větší 
šířky nebo vyšší přesnost je možné snímače sériově řadit. S 
připojeným enkodérem navíc dokáží vykreslit 3D strukturu 
povrchu. Snímače řady Gocator mají integrovanou vyhod-
nocovací jednotku a uživatelsky přívětivé webové rozhraní.


