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BAREVNÝ KAMEROVÝ SENZOR IVU2P

NOVÁ ŘADA HMI PANELŮ TX700 S INTEGROVANÝM PLC

Populární kamerové senzory řady iVu společnosti Banner 
Engineering Corp. byly rozšířeny o provedení s barev-
ným čipem. Senzor umožňuje přímý export barevného  
RGBI/HSI prostoru, porovnávat vzorek s referenční barvou, 
nebo zjistit barevné odchylky. Inspekční nástroje typické 
pro monochroma-tické provedení senzoru byly zacho-
vány. Typickými aplikacemi jsou: kontrola barvy víka lahve, 
sledování barevných změn, ověření správného založení 
barevných vodičů v konektoru apod. Senzory umožňují 
uložení až 30 inspekcí a disponují Ethernet komunikací. 
Jsou dostupné s integrovaným nebo externím displejem.

Nové výkonné HMI/PLC panely řady TX700 obsahují ARM 
procesor Cortex A9 s až 4 jádry. Jsou dostupné ve velikos-
tech 5“, 7“, 10.1“, 15“ a 21.5“ s rozlišením až Full HD. Zařízení 
je založené na výkonném operačním systému Linux RT a pro-
gramovatelné v prostředí CoDeSys. Až tři nezávislé ethernet 
adaptéry umožňují současně komunikovat s různými sítěmi, 
cloud službami nebo podnikovými systémy. Podporova-
nými komunikacemi jsou: OPC UA Server/Client, multipro-
tokolová ethernet master technologie (Profinet, EtherNet/
IP, Modbus TCP) a sériová komunikace. Dostupné jsou také 
plug-in moduly s přímými I/O nebo CANopen masterem.

Společnost Banner Engineering Corp. uvedla na trh novou 
řadu bezpečnostních závor SLC4 určenou zejména pro 
menší stroje a stísněné prostory. SLC4 je s hlídanou výškou 
160 mm nejkratší a nejkompaktnější bezpečnostní závora 
z širokého portfolia společnosti. Nízkoprofilová robustní 
konstrukce s hliníkovým jádrem splňuje IP65 a nemá žádné 
mrtvé zóny. SLC4 jsou dostupné v rozlišení 14 nebo 24 mm a 
mají rozsah 0,1 až 2 m. Závory nabízejí základní bezpečnostní 
funkce, automatický reset a kompatibilitu s bezpečnostními 
PLC systémy. Snadnému uvedení do provozu pomáhají zře-
telné zónové indikátory a zapojení 4pinovými konektory.

NOVÉ KOMPAKTNÍ BEZPEČNOSTNÍ SVĚTELNÉ ZÁVORY ŘADY SLC4
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NOVÝ PŘESNÝ MĚŘÍCÍ LASER LM A JEDNOTKA RSD

SVĚTELNÉ MAJÁKY ŘADY TL50 PRO S IO-LINK

Populární světelné majáky společnosti Banner Enginee-
ring Corp. řady TL50 jsou nyní dostupné v provedení „Pro“ 
s IO-Link komunikací. Díky IO-Link komunikaci lze plně  
řídit barvu segmentů, intenzitu osvitu a další animační 
funkce jako jsou stroboskopické efekty, rotace, prolí-
nání barev apod. Kromě řízení jednotlivých segmentů 
lze také řídit maják jako celek a využít ho například jako  
bargraf k indikaci výšky hladiny, optimalizaci délky pro-
cesu, atd. Majáky TL50 jsou nyní nově dostupné s až 10 
světlenými segmenty a možností přidat segment akustický.

VÍCEBAREVNÉ LED INDIKÁTORY ŘADY K30 PRO A K50 PRO

Společnost Banner Engineering Corp. dává svým indikáto-
rům řady K30/K50 nové možnosti díky programovatelnému 
provedení „Pro“. Pohodlně lze programovat funkce binárních 
vstupů a jejich kombinace. V jednom pouzdře tak lze nastavit 
až 14 barev, intenzitu osvitu, využít animační funkce, nebo 
volitelně programovat akustiku. Tím se stávají nejuniverzál-
nějšími indikátory na trhu. Díky softwaru Banner Pro Editor 
je možné snadno vytvářet, ukládat a stahovat předdefino-
vané konfigurace i bez IO-Link komunikace. Dostupné jsou 
také v provedení s plným řízením funkcí pomocí IO-Link.

NOVÉ CELOKOVOVÉ INDUKČNÍ SENZORY

Společnost Hans Turck GmbH uvedla na trh nové celoko-
vové miniaturní indukční senzory. Vybrat si můžete mezi 
hladkým válcovým pouzdrem EH04F s průměrem těla 4 
mm nebo provedením EG05 se závitem M5 x 0,5. Tělo sen-
zoru je vyrobeno z nerezové oceli V2A (1.4305) a je určené 
pro nevestavnou montáž. Nové celokovové indukční sen-
zory mají velkou spínací vzdálenost 3 mm a jsou odolné 
vůči vysokým tlakům. Provedení EH04F vydrží až 120 barů a 
EG05F dokonce až 150 barů. Senzory disponují 3vodičovým 
zapojením s PNP výstupem a mají integrovaný 2m kabel.  

Společnost Banner Engineering Corp. představila zcela 
nové laserové měřicí senzory řady LM s rozlišením až 4 mik-
rometry a schopností opakovaného měření na náročných 
předmětech různých barev a s odlišnou odrazivostí. Senzor 
LM je nejlepší ve své třídě také díky vysoké teplotní stabi-
litě s driftem +/- 0,008 mm/°C a rychlostí odezvy až 0,5 ms. 
Má proudový analogový výstup a IO-Link komunikaci. Pro 
nastavení lze využít učící vstup, IO-Link komunikaci nebo 
externí jednotku RSD. Jednotka RSD navíc umožňuje předna-
stavení až 6 konfigurací a rychlé nastavení dalších senzorů.


