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ekonomické bezpečnostní závory ez-screen lpva

tben-s rfid moduly nyní s argee flc

Společnost Banner Engineering Corp. uvedla na trh bez-
pečnostní závory LP v ekonomickém provedení. Tyto 
závory vycházejí z požadavků trhu na řešení základních 
bezpečnostních aplikací vyžadujících pouze bezpečnostní 
výstupy. Závory mají stejné pouzdro jako standardní závory 
řady LP a jsou dostupné s rozlišením 14 nebo 25 mm, 
v délkách 270 a 550 mm bez mrtvých zón. Maximální sní-
mací rozsah je 4 m. Zónové a stavové indikátory a digitální 
displej indikují počet zacloněných paprsků a poskytují 
diagnostické informace. V porovnání se standardní 
řadou LP jsou tyto ekonomické závory o 30 % levnější.

Společnost Turck GmbH rozšířila funkce RFID modulů řady 
TBEN-S o integrované programovací prostředí ARGEE, které 
z modulu dělá logický kontrolér FLC. Díky těmto funkcím 
lze implementovat jednoduché až středně složité řídicí 
úlohy přímo do I/O modulu. Tím se snižuje zátěž hlavního  
řídicího systému. Další novou funkcí je automatická adresace 
čtecích/zapisovacích HF RFID hlav umožňujících zapojení 
ve sběrnicovém režimu. V porovnání s konvenční metodou 
toto řešení ušetří uživatelům čas, protože mohou připo-
jit a automaticky adresovat hlavy jednu po druhé. Adresy 
lze také nastavit přes web server nebo software PACTware.

Vážení obchodní přátelé,

v letošním roce se nám opět podařilo rozšířit portfolio našich 
produktů a dosáhnout dobrých výsledků. Víme, že k našim 
úspěchům jste přispěli i Vy, naši zákazníci. Děkujeme Vám  
za Vaši přízeň a dosavadní úspěšnou spolupráci. Přejeme Vám  
i  Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků a do nového 
roku mnoho štěstí, zdraví, osobních i pracovních úspěchů.

Kolektiv zaměstnanců Turck, s.r.o.

Šťastné a veselé!
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lineární měřicí systém kübler leb01

rozŠíření rozsahu laserového senzoru ltf na 24 metrů

Společnost Banner Engineering Corp. rozšířila řadu lase-
rových měřicích senzorů LTF o provedení s rozsahem 24 
metrů. Snímač pracuje na principu doby letu paprsku a snímá  
v difúzním režimu. Senzory dosahují velké přesnosti až 1%  
z rozsahu. Integrovaný dvouřádkový displej a tlačítka nabízejí 
snadné nastavení. Robustní pouzdro v IP67, vysoká odolnost 
vůči okolnímu osvětlení a teplotní stabilita zajišťují spolehlivé 
měření i ve velmi náročných podmínkách. Senzory jsou dos- 
tupné s digitálním a analogovým výstupem, nebo s duál-
ním digitálním výstupem v kombinaci s IO-Link komunikací.

chytrá led signalizace a maJáky pro aplikace industry 4.0

Společnost Banner Engineering Corp. je lídrem na trhu  
v oblasti průmyslové LED signalizace a nabízí široké port-
folio od základních jednobarevných panelových signálek,  
přes komplexnější vícebarevné indikátory a majáky, až  
po RGB indikátory a indikátory v kombinaci se zvukovou 
signalizací. Vzhledem k trendu aplikací průmyslu 4.0 dostává 
signalizace více možností díky integrovanému IO-Link roz-
hraní. Vzhledem k tomuto trendu Vám do 31.12.2017 
nabízíme akční cenu 1 990,- bez DPH na tříbarevný maják  
se zvukovou signalizací a IO-Link rozhraním (TL50GYRAKQ). 

tben-s moduly se sériovým rozhraním

Společnost Turck GmbH rozšířila portfolio modulů TBEN-S  
o provedení se sériovým rozhraním TBEN-S-2COM. Tyto 
vysoce kompaktní moduly umožňují připojení sériového 
rozhraní RS232/RS485 do ethernet sítí přímo v průmyslovém 
prostředí. Kromě dvou sériových kanálů modul obsahuje 
čtyři univerzální digitální kanály. Moduly mají multiprotoko-
lový standard a automaticky komunikují s ethernet protokoly 
Profinet, EtherNet/IP nebo Modbus TCP. V modulu je také 
integrován klient Modbus RTU, který nevyžaduje programo-
vání v PLC. Na modul lze připojit až 64 zařízení s Modbus RTU.

Společnost Fritz Kübler GmbH představila unikátní line-
ární měřicí systém LEB01 vhodný nejen pro výtahy,  
ale i pro zakladače a manipulátory. Systém se skládá z měřicí 
hlavy a kódované děrované nerezové pásky, která zajišťuje 
absolutní odměřování. Optický princip měření nepodléhá 
žádnému opotřebení a unikátní koncept zajišťuje provoz  
bez skluzu. Rozlišení je 1 mm a maximální snímací výška  
392 m. Měřicí systém je dostupný ve třech kombinacích s roz-
hraními používanými ve výtahovém průmyslu. Hlavními výho-
dami jsou snadná montáž, nízká cena a bezúdržbový provoz.

1 990,-

Industry 4.0 ready


