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nové produkty

 Epistron: spolehlivá ochrana a komunikace
Dva nové elektronické jističe s rozhraním IO-Link – to jsou čtyř- 

a osmikanálové moduly EPSITRON® od firmy WAGO. Elektronické 
jističe Epistron ECB z řady napájecích systémů WAGO 787 umožňují 

přesnou a spolehlivou ochranu 
v sítích s 24V stejnosměrným 
napájením. Rozhraní IO-Link 
poskytuje možnost pohodlně 
sledovat stav jističe, nastavit 
jeho parametry na dálku (např. 
po výměně jističe) a integrovat 
ho do řídicích systémů vyš-
ší úrovně.

Jističe pracují spolehli-
vě (v souladu s normou ČSN 
EN 60204-1) i v nepříznivých 
podmínkách. Elektronické jis-
tiče jsou navíc velmi úzké – 
to šetří cenné místo v rozvá-
děčích. Jističe Epistron ECB 
dovolují nastavit v každém ka-
nálu odděleně hodnotu jmeno-
vitého proudu a sledovat jeho 
aktuální hodnoty. Velká kapa-
cita spínače navíc omezuje ri-

ziko chybného odpojení při velkém náběhovém proudu. A vzhledem 
k rozhraní IO-Link je možné jističe velmi snadno začlenit do komu-
nikační sítě řídicího systému. 
WAGO-Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 143, 
e-mail: automatizace@wago.com, www.wago.cz

 Nejspolehlivější průmyslový Ethernet díky 
ETHERLINE ACCESS

Důvod, proč se firma LAPP rozhodla rozšířit svou nabídku, je jas-
ný. Kombinace switchů ETHERLINE® ACCESS a kvalitních průmy-

slových kabelů ETHERLINE® 
zajišťuje dokonalou spolehli-
vost přenosu. Zákazník tak ne-
musí kupovat jednotlivé kom-
ponenty od různých dodava-
telů a může se spolehnout na 
kompletní řešení z jedné ruky.

Switche Etherline Access 
jsou dodávány ve čtyřech va-
riantách:

– M05T – řízený switch s možností konfigurace a pěti porty,
– M08T – řízený switch s možností konfigurace a osmi porty,
– U05T – neřízený switch s pěti porty,
– U08T – neřízený switch s osmi porty.

Porty jsou 10/100 Base T(X) s konektory RJ45. Všechny switche 
jsou v robustním kovovém pouzdru a jejich krytí je IP30. Montují se 
na lištu DIN. Rozsah pracovních teplot je u switchů M05T a M08T 
od 0 do +60 °C, u verzí U05T a U08T od –10 do +60 °C.

Switche Etherline Access vynikají krátkou dobou rekonfigurace, 
potřebnou k obnovení komunikace po přerušení – 20 ms při 250 ak-
tivních prvcích v síti. Navíc jsou switche vybaveny špičkovými dia-
gnostickými a redundantními funkcemi.

Všechny varianty jsou bez ventilátoru, a nevyžadují tedy žádnou 
údržbu. Pro zvýšení spolehlivosti je možné využít redundantní napájení.
LAPP KABEL s. r. o., tel.: +420 573 501 011, www.lappgroup.cz, 
e-mail: info@lappgroup.cz 
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Společnost Bosch Rexroth je  předním dodavatelem a výrobcem komponentů, technologií a systémů pro průmyslo-
vou automatizaci. Jsme jednou z vůdčích společností v probíhající průmyslové revoluci Industry 4.0. Díky zkušenostem 
z vlastních výrobních závodů a provozů zákazníků jsme schopni nabídnout komplexní řešení automatizace výrobních 
procesů – od malých až po velkoobjemové výroby. 
Využití našich systémů napomáhá zákazníkům zrychlit výrobu a zvýšit flexibilitu, zjednodušuje výrobní procesy, snižuje 
spotřeby materiálů a energií a minimalizuje prostoje. 
Využijte služby Bosch Rexroth a začněte s implementací Industry 4.0 již dnes. 


