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SPOLEHLIVÉ MONITOROVÁNÍ STaVu ROzVaděčů

aKuSTICKÝ MOduL S adaPTaBILNÍ HLaSITOSTÍ

Modul pro hlídání rozvaděčů je nyní dostupný v provedení do 
standardního prostředí. Modul IM12-CCM nepřetržitě dete-
kuje nesprávně uzavřené dveře i překročení limitů vlhkosti 
a teploty. Tenké, 12,5mm provedení pouzdra na DIN lištu lze 
snadno namontovat i do stávajícího rozvaděče. Modul má 
interní data logger s časovou značkou a ukládá data po dobu 
až dvou let. Interface umožňuje provozovat dva moduly v 
režimu master-slave pro zajištění nepřetržitého monitorování  
limitních hodnot ve dvou bodech v rozvaděči. Standardní 
modul IM12-CCM má režim rychlého učení a přichází se 
dvěma spínacími kontakty a IO-Link rozhraním pro nastavení.

Pomocí modulů SM87/WM87 společnosti TSL-Escha snadno 
vyřešíte aplikace, kde je nutné obsluze zvukově oznamo-
vat stavy stroje nebo i konkrétní instrukce pro výrobní 
proces. Díky vestavěnému mikrofonu a adaptabilnímu 
nastavení bude hlasitost vždy v přijatelné úrovni. Aktivace 
až 7 hlášení ve WAV formátu nebo tónů probíhá přivede-
ním signálu na 3 vstupy. Nastavit lze i automatické opa-
kování hlášení, pauzy, apod. Max. hlasitost je 80 dB/1 m. 
Rozsah napájení je 16,8 až 147 VDC. Díky odolnému čel-
nímu krytu, stupni krytí IP67 a rozsahu pracovních teplot 
-40…+80 °C je možné použití i v náročnějších aplikacích. 

Nový miniaturní enkodér Ri360-QR20 nepodléhá žádnému 
opotřebení. Je obzvlášť vhodný pro použití na mobilních 
strojích, jednak díky vysokému stupni krytí IP68/IP69K, tak  
i kompaktními rozměry 71 x 64 x 20 mm. Klíčovou vlast-
ností je pouzdro, které zcela obklopuje polohovací element  
a poskytuje kompletní ochranu z vnější strany. To nejen 
usnadňuje plánování pro konstruktéry, ale také nabízí mecha-
nickou ochranu i ochranu vůči nečistotám a prachu. Enkodér 
má odolnost vůči rušení 100 V/m a je chráněn proti naindu-
kovanému rušení. Slaný postřik, rychlé teplotní změny nebo 
vibrace neovlivní zařízení. Teplotní rozsah je -40 až +85 °C.

MINIaTuRNÍ ENKOdÉR PRO MOBILNÍ zaŘÍzENÍ
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VÍCEBaREVNÉ INdIKÁTORY ŘadY K30 a K50

KOMPaKTNÍ uLTRazVuKOVÉ SENzORY S IO-LINK

Kromě ultrazvukových senzorů RU řady “High-End”, je nyní 
analogový výstup dostupný také u řady “Standard”. Vedle 
analogového výstupu mají nové senzory také speciální spí-
nací výstup. Měřicí rozsah lze nastavit individuálně pomocí 
teach adaptéru nebo kontroléru. Dříve byla řada „Standard“ 
dostupná pouze se dvěma spínacími výstupy. Společnost 
Turck nabízí celkem 12 variant senzorů: pouzdro M18 s rozsa-
hem 40 nebo 130 cm s úhlovou nebo přímou snímací hlavou 
i provedení M30 s rozsahem 300 nebo 600 cm. Všechny vari-
anty jsou dostupné s napěťovým nebo proudovým výstupem.

NOVÉ MOŽNOSTI KOMPaKTNÍCH RFId MOduLů

Společnost Turck přidala RFID modulům řady TBEN možnost 
zapojení HF čtecích/zapisovacích hlav do bus režimu, tzv. 
datové rozhraní „U“. Takové zapojení je koncipováno zejména 
pro statické aplikace. Tento režim umožňuje paralelní zapo-
jení až 32 hlav na jeden kanál modulu. Topologie cyklicky pře-
náší až 128 bytů dat v jednom cyklu. Obecně mohou moduly 
TBEN využívat také UHF rozhraní. TBEN moduly mají integro-
vaný kontinuální režim, který umožňuje autonomní čtení pro 
velmi rychlé aplikace. Za tímto účelem jsou moduly vybaveny 
velkým bufferem, ze kterého si PLC data později vyzvedne. 

PNEuMaTICKÝ čÍTač IMPuLzů

Pro aplikace, kde je požadováno počítání cyklů v pneuma-
tickém okruhu, jsou určeny pneumatické čítače společnosti 
Kübler řady PMk 14 - 4místné s nulováním, PMk 16 - 6místné 
s nulováním a PMk 18 - 8místné bez nulování. Jedná se o 
robustní panelové provedení standardních rozměrů s mecha-
nickými číslicemi velikosti 4 mm. Čítače přičítají impulzy tlaku 
1,5…8 barů. Maximální frekvence je až 50 Hz. Připojení vzdu-
chu je realizováno vnitřním závitem M5 hloubky 4 mm. Čítače 
mají stupeň krytí až IP41, jsou dostupné v černém nebo šedém 
provedení a s montážními otvory nebo montážním klipem.

Společnost Banner rozšířila indikátory řad K30 a K50 o více-
barevné provedení. Toto provedení umožňuje na základě tří 
vstupních pinů zvolit jednu ze sedmi základních barev: čer-
vená, žlutá, zelená, tyrkysová, modrá, fialová, bílá. Další pin 
je rezervován pro funkci blikání nebo akustickou signalizaci 
dle provedení. Vysoce robustní polykarbonátové pouzdro má 
stupeň krytí IP66, IP67 a IP69K a odolá rázům, vysokým tlakům 
a teplotám při čisticích procesech. Dostupná jsou také prove-
dení z materiálu FDA pro použití v potravinářství a nápojovém 
průmyslu. Indikátory mají průměr základny 30 nebo 50 mm.


