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komponenty pro automatizaci

Návštěvníci letošního ročníku veletrhu 
SPS/IPC/Drives, který se konal v posledním 
listopadovém týdnu v německém Norim-
berku, se mohli ve stánku společnosti Lapp 
Group seznámit s novým průvodcem tech-
nikou pro automatizaci Automation Guide 
(obr. 1). Na více než sto stranách jsou uve-
deny nejen nástroje pro usnadnění výběru 
komponent pro automatizaci, ale také kom-
pletní katalog automatizace včetně optických 
kabelů a kabelů pro průmyslový Ethernet. 
Jürgen Volberg, vedoucí segmentu automa-
tizace společnosti Lapp Group, k tomu řekl: 
„Do budoucna umožníme našim zákazní-
kům v několika minutách vyhledat potřeb-
né komponenty pro jejich zařízení, a to i bez 
podrobných technických znalostí a prochá-
zení obsáhlých katalogů.“ 

Kromě tohoto průvodce představila spo-
lečnost Lapp Group na veletrhu ucelený ba-
líček komponent určených pro automatiza-
ci strojů a strojních zařízení. Vedle aktiv-
ních vstupně-výstupních modulů s rozhraním 
pro všechny běžné průmyslové sběrnice jsou 
ve sběrnicovém programu UNITRONIC® 
také komunikační brány pro připojení na nad-
řazené ethernetové komunikační systémy. 

Produkty ze sortimentu Unitronic pod-
porují nejrozšířenější světově uznávané prů-
myslové sběrnice. V nabídce jsou I/O moduly 
pro AS-Interface, Profibus, CANopen a De-
viceNet. Standardizovaná spojovací techni-
ka s vysokým stupněm krytí pro průmyslové 
prostředí umožňuje propojit všechny běžné 
snímače a akční členy do decentralizovaného 
systému automatizace provozu strojů a stroj-
ních zařízení. Vzhledem k rychlé a jednodu-
ché montáži tato technika napomáhá význam-
ně omezit náklady na instalaci zejména v ob-
tížných podmínkách. 

Zvláštní důraz je kladen na vývoj zaříze-
ní pro AS-Interface, která jsou speciálně kon-
cipována pro rychlé, efektivní a hospodárné 
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propojení snímačů a akčních členů. Zaříze-
ní se instalují v pouhých několika jednodu-
chých krocích. K dispozici jsou moduly s vy-
sokým krytím určené do náročných provoz-
ních podmínek i moduly pro montáž na lištu 
DIN. Varianta s krytím IP67 má zámkový me-
chanismus, který umožňuje montáž i demon-

táž plochého kabelu AS-i bez nutnosti pou-
žití dalších nástrojů (obr. 2). Používají se při 
tom vodicí přípravky s ochranou proti přepó-
lování, které dovolují zařízení ke kabelu AS-i 
připojit pomocí proseknutí pláště kabelu. Ko-
vový kryt s krytím IP30 je vybaven modulár-
ními svorkami. Podle druhu úlohy je možné 
použít šroubovací připojení nebo připojení 
pomocí pružinové tažné svorky. 

Pro snadné spojení snímačů a akčních 
členů v provozu obsahuje sortiment Unitro-
nic kabely, rozbočovače, konektory i hoto-
vé propojovací kabely určené pro snímače 
a akční členy.

Nový Automation Guide, katalogy, tech-
nické listy a další užitečné informace jsou  
k dispozici zájemcům na stránkách www.
lapp group.cz a www.lappautomation.com.

(Lapp Group)

Obr. 2. Připojení rozbočovače na AS-Interface

Obr. 1. Nový průvodce Automation Guide urychluje a usnadňuje výběr komponent pro propo-
jování v oblasti automatizační techniky
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y   Společnost B&R potvrzuje 
obrat k růstu na trhu 
s automatizačními prostředky

V rakouském Salzburku se 21. října 
2010 konala tisková konference společnos-
ti B&R (http://www.br-automation.com), na 
níž byli novináři seznámeni s hospodářský-
mi výsledky společnosti, situací na trhu, vý-
hledy do budoucna a s technickými novin-
kami a inovacemi.

Obchodní ředitel společnosti Hans Wim-
mer konstatoval, že v současné době pracu-

jí v celém světě přibližně dva miliony řídicích 
systémů B&R a půl milionu vysoce dynamic-
kých servopohonů. V roce 2010 se podaří do-
sáhnout prodeje 130 tisíc řídicích systémů, 100 
tisíc průmyslových počítačů a operátorských 
panelů a 120 tisíc servozesilovačů. Po poklesu 
v roce 2010 se očekává návrat k růstu obratu 
společnosti: v roce 2010 se plánuje obrat přes 
350 milionů eur (v roce 2009 to nebylo ani 250 
milionů a v roce 2008 byl obrat přibližně 300 
milionů). Společnost si klade ambiciózní cíl 
dosáhnout v roce 2014 obratu 600 milionů eur.

Připomeňme, že společnost B&R v mi-
nulých letech investovala nemalé prostředky 

do rozvoje svých výrobních kapacit. Nově 
postavený výrobní závod v Rakousku podle 
Hanse Wimmera umožní dosáhnout obratu 
až 800 milionů eur. Moderní výrobní zaříze-
ní jsou současně předpokladem pro vysokou 
kvalitu vyráběných produktů.

Společnost B&R v květnu 2010 převzala 
rakouskou firmu Mondial Electronic, kterou 
znají především výrobci stavebních a země-
dělských strojů a speciálních vozidel, ale pů-
sobí také v oblasti výroby energie z obnovi-
telných zdrojů. Firma se postupně začleňuje 
do struktur společnosti B&R.  

(Bk)


