
REPORT Q1/2018

Your Global Automation Partner

VÍCEBAREVNÉ OSVĚTLENÍ / INDIKÁTOR WLS27

NOVÉ MŘÍŽKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ ZÁVORY SGS

Společnost Banner Engineering Corp. rozšířila řadu průmys-
lových světel WLS27. Nově jsou dostupné vícebarevné vari-
anty s třemi až pěti barvami v jednom pouzdře. Díky těmto 
variantám lze světla použít také jako vysocesvítivé stavové 
indikátory. Světla jsou k dispozici ve čtyřech délkách od 285 
až do 1130 mm. Robustní, vodotěsná a chemicky odolná 
konstrukce s krytím až IP69k je vhodná zejména pro ven-
kovní použití a náročné průmyslové aplikace. Válcovitý tvar 
pouzdra eliminuje vznik nežádoucích turbulencí a tím je 
vhodný také pro specifické aplikace s laminárním proudě-
ním vzduchu. Výhodou je snadná instalace a manipulace.

Banner Engineering Corp. představuje mřížkové bezpeč-
nostní závory řady SGS s 2, 3 nebo 4 snímacími paprsky. Závory 
mohou být v aktivním nebo pasivním provedení. Zatímco 
aktivní provedení vyžaduje napájení vysílače i přímače, tak 
pasivní má integrovaný vysílač i přijímač na jedné straně  
a protější strana pracuje jako reflektor bez potřeby napájení. 
Snímací vzdálenost je až 60 m. Hlídané výšky jsou dostupné 
od 500 do 1200 mm. Závory pracují v režimu s automatickým 
nebo manuálním resetem a mohou mít integrovanou muting 
funkci. V závislosti na připojeném bezpečnostním kontro-
léru/PLC závory splňují až bezpečnostní kategorii 4 a PLe. 

Společnost Hans Turck GmbH v návaznosti na současný 
trend aplikací standardu Industry 4.0. a digitalizaci automa-
tizované výroby, přichází se zcela novým konceptem sběru, 
analýzy a zobrazení dat pomocí cloudových služeb com.
tom. Díky těmto službám integruje do svých modulů a PLC  
protokol RTIP Kolibri a dva ethernet adaptéry. Jedním  
z aspektů služeb je možnost práce se získanými daty z libo-
volného zařízení připojeného k internetu kdekoli na světě. 
Získaná data pomohou například v oblasti prediktivní údržby 
a tím sníží časy odstávek výrobních zařízení. Výhodou je 
také snadná integrace do stávajících řídicích i výrobních sítí.

CLOUDOVÉ ŘEŠENÍ SPOLEČNOSTI TURCK

KOLIBRI
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ROZŠÍŘENÍ ŘADY PROFILOVÝCH SKENERŮ GOCATOR

SBĚRNÉ KROUŽKY SR160 S INTEGROVANÝM ENKODÉREM

Společnost Fritz Kübler GmbH představila zcela nový sběrný 
kroužek řady SR160 v modulárním provedení. Tato řada je 
zvláště vhodná pro plnící linky a etiketovací stroje. Sběrný 
kroužek umožňuje přenos ethernet komunikace ve dvou 
kanálech vhodných např. pro oddělení výrobních dat a bez- 
pečnostních funkcí. Maximální přenosová rychlost v jedno-
kanálovém režimu je 1 Gbps. Kromě komunikace lze přená-
šet také výkonovou zátěž až 40 A, pneumatiku/hydrauliku, 
binární signály nebo sběrnice. Integrovaný enkodér Sendix 
navíc poskytuje dodatečnou informaci o natočení kroužku.

ANALOGOVÝ RADAR R-GAGE Q240

Společnost Banner Engineering Corp. rozšířila své portfolio 
radarových senzorů R-GAGE o novou řadu Q240. Nové radary 
jsou dostupné s analogovým a binárním nebo duálním binár-
ním výstupem. Díky úzkému vyzařovacímu paprsku sensory 
spolehlivě detekují objekty ve vzdálenosti až 100 m. Rozší-
řený měřicí rozsah umožňuje také dřívější detekci objektů 
pohybujících se vysokou rychlostí, kde je stěžejní doba 
odezvy. Výkon snímače není ovlivněn extrémními povětr-
nostními vlivy jako je vítr, déšť, sníh, mlha, atd. Robustní 
pouzdro je odolné vůči vibracím a splňuje stupeň krytí IP67. 

ETHERNET SPANNER V KRYTÍ IP69K

Společnost Hans Turck GmbH uvedla na trh ethernetový 
spanner TBEN-LG-EN1. Spanner je I/O modul, který se vyzna-
čuje dvěma oddělenými ethernet sítěmi umožňujícími 
současně komunikovat například s výrobními sítěmi, ERP 
systémy nebo cloud službami. Spanner nabízí multipro-
tokolovou technologii společnosti Turck a tím podporuje 
protokoly Profinet, EtherNet/IP, Modbus TCP. Spanner lze 
použít i jako protokolový překladač. Díky stupni krytí IP65/
IP67/IP69k je jedinným spannerem na trhu, který lze použít 
přímo ve výrobním prostředí bez potřeby dalších rozvaděčů.

Společnost LMI Technologies rozšířila řadu profilových ske-
nerů o nové typy 2430 a 2440. Nové typy mají zorné pole 
47-85 mm, resp. 96-194 mm a 2MP snímač s 1500 body na 
šíři paprsku. Optimalizovaná optika snímačů minimalizuje 
nároky na expoziční čas a tím umožňuje vysokou přesnost 
a opakovatelnost (0,8-1,2 µm) i na černých materiálech. 
Nové typy jsou ve srovnání s řadou 2300 až dvakrát rychlejší  
a výrazně zrychlují celý proces získání, zpracování a 3D vizu-
alizaci dat. Snímače Gocator se vyznačují přehledným a intu-
itivním uživatelským prostředím založeném na webové bázi.
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