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NOVÝ ULTRAZVUKOVÝ SENZOR RU50U V EKO PROVEDENÍ

MINIATURNÍ SNÍMAČ VS8 PRO PŘESNOU DETEKCI

Společnost Hans Turck GmbH v návaznosti na vysokou 
poptávku trhu po ekonomickém ultrazvukovém senzoru 
uvedla nový typ RU50U. Tento snímač se vyznačuje plastovým 
avšak robustním provedením vhodným i do náročných podmí-
nek. Díky zcela zalité elektronice splňuje IP67. Snímací rozsah 
senzoru je 50...500 mm s vyzařovací charakteristikou 20° a dis-
ponuje rozlišovací schopností 0,5 mm. Spínací bod lze snadno 
nastavit pomocí teach adaptéru, výstupy lze volit PNP nebo 
NPN. Elektrické připojení senzoru zajistí, dle typu, integro-
vaný 4pinový konektor M12 nebo 2m kabel s volnými vodiči. 

Společnost Banner Engineering Corp. představila zcela novou 
řadu miniaturních optických senzorů VS8. VS8 nabízí sen-
zory s různými snímacími režimi - režim jednocestné závory, 
reflexní nebo režim s pevným či nastavitelným zacloněním 
pozadí. Banner vůbec poprvé v takto kompaktním pouzdře 
nabízí snímač s laserem vhodný zvláště pro přesnou detekci 
objektů. Novinkou je také snímač s modrým LED světlem, 
které má stabilní detekční vlastnosti obzvláště na tmavých 
nebo reflexních objektech, ale také umožňuje detekci transpa-
rentních objektů jako jsou fólie, sklo a plasty. Dobře viditelná 
LED, tlačítko a externí vstup usnadňují nastavení senzoru.

Společnost Turck díky nové BEEP technologii usnadňuje 
komunikaci mezi I/O moduly. BEEP umožňuje připojit do sítě 
až 33 modulů (1 master, 33 slavů) a přenášet až 480 bytů dat 
do PLC pouze pomocí jediné IP adresy. BEEP je kompatibilní 
se sítěmi Profinet, EtherNet/IP i Modbus TCP. Díky redukci 
IP adres může uživatel rychle vytvářet sítě s vysokou husto-
tou I/O a propojit je s ekonomickými řídicími systémy. BEEP 
master se snadno nakonfiguruje ve webserveru, master 
pak automaticky přiřadí slavy. Všechny parametry jsou 
uloženy v masteru a tím BEEP podporuje rychlou výměnu 
jednotlivých modulů a efektivně snižuje prostoje strojů.

BEEP - REDUKCE IP ADRES PRO I/O MODULY
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MODULÁRNÍ LED OSVĚTLENÍ TL70 VE 14 BAREVNÝCH PROVEDENÍCH

ULTRATENKÉ RELÉ COMAT RELECO ŘADY CRINT ZA AKČNÍ CENY

Společnost Comat Releco patří mezi přední světové dodava-
tele průmyslových, časových a monitorovacích relé. Součástí 
portfólia jsou také ultratenké relé řady CRINT šířky 6,2 mm. 
Řada je dostupná v provedení 12V, 24V, 48V, 60V, 115V nebo 
230V. Výhodami jsou snadná montáž na DIN lištu, zapojení 
pomocí pružinových nebo šroubových svorek, či kontakty 
s vyšší životností až 6A/250V (AC-1), 6A/300V (DC-1). Mož-
nost dodání samostatného relé nebo sady s paticí s LED 
indikací. Dostupné jsou také v drážním provedení. V porov-
nání s cenami na trhu nabízíme relé až o 40 % výhodněji.

FREKVENČNÍ PŘEVODNÍK IMX12-FI

Společnost Hans Turck GmbH rozšiřuje řadu oddělovacích 
bariér IMX12 vhodných do Ex prostředí o nové provedení 
pro přenos frekvenčních signálů. V minulosti jsme zazna-
menali mnoho úspěchu řad MS a IM, nový převodník IMX12 
tyto řady nahrazuje. Hlavními přednostmi je vysoká hustota 
signálů v pouzdře širokém pouze 12,5 mm a maximální 
vstupní frekvence 20 000 Hz. Pomocí frekvenčních signálů lze 
monitorovat překročení nebo podkročení rychlosti, nastavit 
funkci okna, hlídání prokluzu nebo směru otáčení. Bariéry 
IMX12 lze také použít v bezpečnostních obvodech až SIL2.

KAPACITNÍ PANELOVÉ TLAČÍTKO S22T

Společnost Banner Engineering Corp. uvedla na trh malé 
dotekové tlačítko řady S22T vhodné zejména pro panelovou 
zástavbu. Tlačítko je podsvětlené a vyznačuje se vysokou 
robustností, stupněm krytí IP69K vhodným i pro aplikace se 
stříkající vodou a teplotním rozsahem -40...+50 °C. Tlačítka 
jsou nabízena s nezávislým ovládáním barev nebo s předde-
finovanou funkcí vhodnou pro aplikace typu pick-to-light. 
Dostupné je také RGB tlačítko s integrovanými 7 barvami. 
Jejich aktivace je založená na kombinaci vstupních vodičů. 
RGB varianta tak snižuje náklady na skladové množství. 

Společnost Banner obohatila svou řadu populárních modu-
lárních signalizačních majáků TL70 o nové segmenty. Novým 
segmentem je vícebarevné provedení SG-TL70-RGB14 
umožňující volbu jedné ze 14 barev. Barvu a typ osvitu lze 
nastavit pomocí DIP přepínače. Díky tomuto univerzálnímu 
segmentu mohou zákazníci jednak efektivně snížit skla-
dové zásoby, ale také vytvořit signalizační řešení přesně dle 
svých požadavků. Nové jsou také zvukové segmenty s mož-
ností nastavitelné intenzity, vícetónové signalizace nebo 
programovatelné, které umožňují nahrání vlastní melodie.

- 40 %


