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SNAPSHOT SENZORY ŘADY GOCATOR

PRACOVNÍ LED OSVĚTLENÍ WLS15

Společnost LMI Technologies představila nové typy 3D sní-
mačů typu Snapshot, které se vyznačují modrým strukturova-
ným světlem a schopností staticky naskenovat plochu až 100 x 
154 mm. Nové typy Gocator 3210 a Gocator 3506 s 2 Mpix resp. 
5 Mpix kamerou, maximální snímací frekvence celé plochy 5 
Hz a integrovanou vyhodnocovací jednotku, mají uživatelsky 
přívětivé webové rozhraní. Snímače disponují dvěma digitál-
ními, jedním proudovým výstupem, Ethernet a sériovým roz-
hraním. Typickými úlohami je měření objemu, plochy, rozměrů 
a dalších parametrů různých těles. Snapshot snímače jsou 
vhodné také pro aplikace typu pick & place a navádění robota.

Nová řada průmyslových LED světel WLS15 se vyznačuje 
především velmi tenkým provedením, které usnadňuje 
montáž ve velmi těsných prostor. Zejména se hodí pro 
osvětlení rozvaděčů, menších strojů a pro mobilní zařízení. 
Světla pracují s napájecím napětím 12 nebo 24 VDC a mají 
vysokou stabilitu vůči kolísání napětí. Světla jsou zcela utěs-
něná se stupněm krytí IP67 a vhodná též pro použití ve vlh-
kých a prašných prostorech. Polykarbonátový kryt pomáhá 
celkové robustnosti svítidla. Dostupné délky jsou 220 mm 
až 1200 mm. Barvu osvitu lze zvolit mezi teplou a přírodní 
bílou. K dispozici jsou také kaskádovatelná provedení. 

Portfolio IO-Link produktů je nově rozšířeno o multiproto-
kolový modul TBEN-L-8IOL s IO-Link mastery a krytím IP67 a 
IP69K. Modul nabízí osm IO-Link masterů a podporuje stan-
dard třídy B na čtyřech z osmi portů. Akční členy jsou napájeny 
proudem až 2 A. Díky integrované technologii ARGEE modul 
TBEN-L-8IOL nabízí jednoduché logické funkce. Jako logický 
kontrolér nebo FLC mohou moduly samostatně zajišťovat 
základní řídicí úlohy a tím ulevit výkonu vyššího řídicího sys-
tému. Jako multiprotokolové zařízení může být modul TBEN-L
-8IOL použit v ethernet sítích s protokolem Profinet, EtherNet/
IP nebo Modbus TCP bez potřeby jakéhokoliv zásahu uživatele.

OSMIKANÁLOVÝ IO-LINK MASTER TBEN
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PLOCHÉ DOTYKOVÉ TLAČÍTKO ŘADY K50

NOVÉ SVĚTLOVODY A OPTICKÁ POLE

V závislosti na reakci trhu je portfolio světlovodů a optic-
kých polí rozšířeno nově o robustní difúzní světlovod 
PBL46U ve velmi malém hliníkovém pouzdře s integro-
vanými čočkami. Průměr jádra světlovodu je 1 mm. Nová 
jednocestná optická pole PGIRS66U jsou dostupná v 
délce 40 nebo 100 mm. Disponují 159 resp. 125 jádry o 
průměru 0,25 mm. Světlovody a pole jsou vhodné pro 
použití v teplotách až 70 °C. Ke světlovodům lze využít 
například populární vyhodnocovací jednotku řady DF-G2, 
která je dostupná v několika barvách vyzařovacího světla. 

LANKOVÁ MECHANIKA S INTEGROVANÝM SKLONOMĚREM

Společnost Fritz Kübler GmbH představila unikátní řešení 
lankové mechaniky s integrovaným inklinometrem. Nové lan-
kové mechaniky řady C100 a D125 jsou dostupné v měřicích 
délkách od 1…10 m. Obě řady snímačů mohou mít redun-
dantní analogový výstup nebo CANopen rozhraní. Řada C100 
je navíc dostupná také s inkrementálním, jedním reléovým 
nebo 3 spínacímí výstupy. Lankové mechaniky v prove-
dení s CANopen mohou mít integrovány až 2 inklinometry. 
Opakovatelná přesnost je až ±0,1 %. Snímače mají stupeň 
krytí IP67 a široký rozsah pracovních teplot -40...+85 °C. 

ROZŠIŘITELNÝ BEZPEČNOSTNÍ MODUL BANNER XS26-2

Bezpečnostní rozšiřitelný modul Banner XS26-2 poskytuje 
funkce na úrovni PLC. Využívá bezpečnostní bloky, logické 
funkce a grafické programovací prostředí. Základní modul 
má 26 vstupů, 2 bezpečnostní výstupy, volitelně ethernet 
port a displej, podle typu. Připojit lze bezpečnostní i stan-
dardní prvky. XS26-2 lze navíc rozšířit až o dalších 8 modulů: 
moduly s 8 nebo 16 bezpečnostními vstupy a 2, resp. 4 nasta-
vitelnými vstupy, 2 nebo 4 bezpečnostními polovodičovými 
nebo reléovými výstupy. Moduly mohou spínat zátěž až 6 A a 
splňují bezpečnostní požadavky kategorie 4, PL e a SIL CL 3.

Populární dotykové indikátory řady K50 jsou nově rozšířeny  
o ploché provedení osvětlené části se stejným průměrem 
základny 50 mm. Nový indikátor je dostupný se třemi nezá-
vislými barvami nebo jako specifické provedení vhodné pro 
aplikace Pick-To-Light. V závislosti na typu mají PNP nebo NPN 
vstupy/výstupy. Interní vyhodnocovací algoritmus poskytuje 
vynikající odolnost vůči náhodnému sepnutí stříkající vodou, 
nečistoty, oleji a dalšími cizími materiály. Sepnutí je možné 
jak holou rukou tak i v rukavicích. Indikátory jsou vhodné 
pro washdown aplikace vzhledem ke stupni krytí IP69K.


