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nové produkty

 Jen 7,8 mm tenké bezpečnostní 
„šestiampérové“ relé

Řada relé SFM je dalším krokem ve vývoji bezpečnostních relé. 
Ploché relé s výškou pouhých 7,8 mm spoří hodně místa.

Relé SFM má nuceně vedené výkonové kontakty podle ČSN EN 
61810-3: spínací 6 A a rozpínací 4 A při 250 V AC nebo 30 V DC pro 

přímou regulaci zátě-
že. Kontakty ze slitiny 
stříbra mohou bezpeč-
ně spínat i malá zatíže-
ní do 10 V/1 mA, což je 
výborné např. pro sig-
nalizační elektroniku 
v drážní technice.

Odolnost proti nára-
zům a vibracím do 20g, 
přídržný výkon cívky 
100 mW, okolní teplo-
ta v rozsahu od –40 do 

+85 °C a zesílená izolace 5,5 mm (přepětí 230 V kategorie III, 6 kV) 
na straně NO jsou parametry ideální pro všechny druhy bezpečnost-
ních aplikací.

Typické oblasti použití jsou bezpečnostní reléové moduly a bez-
pečnostní řídicí jednotky k ovládání pohybu, ovládání zdvihacích za-
řízení, výtahů a eskalátorů, signalizace v drážní dopravě, ovládání 
dveří vlaku, řízení přístupu apod.
Panasonic Electric Works Europe AG, organizační složka, 
tel.: +420 541 217 001, www.panasonic-electric-works.cz

 Napájecí zdroj WAGO Pro 2 s rozhraním 
IO-Link 

Napájecí zdroj WAGO Pro 2 Power Supply Unit (PSU) s výko-
nem 120 až 960 W může být připojen k PLC i ke komunikační bráně 
IoT prostřednictvím výměnného komunikačního modulu. V součas-
né době je k dispozici rozhraní IO-Link, v budoucnu přibude i ether-

netové rozhraní s protokoly Modbus TCP, EtherNet/IP nebo Profinet. 
To umožní spolehlivou a jednoduchou integraci do infrastruktury vý-
robní linky či celého závodu.

Data ze zdroje mohou být ukládána a použita pro analýzu a opti-
malizaci napájení. PLC může např. prostřednictvím hardwarového sig-
nálu nebo po sběrnici odpojit některé distribuované PSU a tím uvést 
připojená zařízení do režimu stand-by, šetřícího energii. Také je mož-
né měřit a sledovat spotřebu jednotlivých zařízení nebo zjišťovat stav 
zdrojů a při poruše včas zasáhnout.

Zdroje se vyznačují velkou hustotou výkonu a vynikající účin-
ností, až 96,3 %. 

Pro překlenutí krátkodobého přetížení jsou k dispozici funkce 
TopBoost a PowerBoost: TopBoost umožňuje zvýšit výstupní proud 
po dobu 15 ms šestinásobně, zatímco PowerBoost po dobu 5 s na 
1,5násobek. Chování PSU při přetížení lze nastavit prostřednictvím 
softwaru. K dispozici je rovněž funkce elektronické pojistky, která 
odpojí výstup, jestliže došlo k přetížení zdroje po definovanou dobu. 
WAGO-Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 143, 
e-mail: automatizace@wago.com, www.wago.cz

 Průmyslový konektor M12 pro 10Gb sítě 
Cat6A se zjednodušenou instalací 

Společnost TE Connectivity (TE) představuje nový kabelový ko-
nektor M12 X-Code Field Installable Cable Plug, který vyhovuje 
normě IEC 61076-2-109 a je vhodný pro instalaci v provozních pod-
mínkách. K montáži konektoru není třeba žádné speciální nářadí a to 
usnadňuje a urychluje montáž kabelových rozvodů 10 Gb/s CatT6A 
v provozních podmínkách.

Konektor se skládá jen 
ze dvou částí. To snižuje ri-
ziko ztráty komponent při 
montáži v provozu. Paten-
tovaný způsob připojení za-
ručuje optimální přenoso-
vé pásmo. Navíc není třeba 
zdlouhavá příprava vodičů 
před zapojením, protože ko-
nektor je vybaven mecha-
nismem, který vodiče au-
tomaticky odizoluje v po-
třebné délce. Vzhledem 

k jednoduché konstrukci je také snadná vizuální kontrola správného 
zakončení opletu kabelu před konečnou montáží konektoru.

„Při vývoji všech našich produktů jsou vždy na prvním místě zá-
kazníci. Tento konektor usnadňuje práci konstruktérům, instalačním 
technikům i výrobcům strojů a zařízení,“ sdělil Ruud van den Brink 
z firmy TE.

Nové konektory jsou vhodné pro připojení komunikačních kabelů 
např. pro pohony, ventilové terminály, akční členy robotů nebo průmy-
slové přístupové body WiFi. Připojit lze vodiče s průřezem AWG 22, 
24 a 26 (pevné i slaněné) při vnějším průměru kabelu 6,5 až 9,0 mm. 

Konektor podporuje čtyřpárové kabely PoE podle IEEE 802.3bt  
s proudem až 1 A v každém páru. Mezi vodiči a zemí je zaručeno 
průrazné napětí 1 500 V rms AC a provozní teplota je –40 až +85 °C.
TE Connectivity, tel.: +49 6154 607 1740, www.te.com Rychlovýměnný systém pro manipulaci 

s díly do 50 kg
Pneumatický rychlovýměnný systém Schunk SWS-046 umožňuje 

rychlou a spolehlivou výměnu koncových efektorů, ať už jde o uchopova-
cí systémy, nebo nástroje. Má čtyři montážní plochy pro volitelné modu-
ly a umožňuje napájet připojený efektor pneumaticky, hydraulicky nebo 

elektricky. K dispozici jsou mj. mo-
duly s velkým výkonem, samotěsni-
cí moduly a moduly pro servopohony. 
K dispozici je velké množství modulů 
pro elektrické připojení pohonů a sní-
mačů. Schunk nabízí mj. moduly pro 
EtherNet/IP, Profibus, Profinet, CAN 
a RS-232. Těmi lze ovládat např. me-
chatronická chapadla nebo snímače síly 
a krouticího momentu. Počet průchodů 
pro elektrické přívody lze upravit podle 
požadavků konstruktéra.

Montážní rozměry SWS-046 od-
povídají na straně robotu normě ISO 9409-1-100-6-M8. Schunk také 
nabízí přídavnou středicí desku s přírubou ISO, aby bylo možné mo-
dul snadno použít na většině robotů bez další mezipříruby. Patento-
vaný systém samosvorného uzamčení zajišťuje spolehlivou výměnu 
nástroje, i když jsou od sebe hlava a adaptér vzdáleny až 2,5 mm.

V případě nouzového zastavení nebo výpadku energie zajišťuje 
samosvorné uzamčení stabilní spojení mezi rychlovýměnnou hlavou 
a adaptérem. Pomocí monitorovacího systému zdvihu pístu lze kdy-
koliv zjistit aktuální stav modulu. Maximální povolené zatížení je 
678 Nm (Mx, My) nebo 882 Nm (Mz).
SCHUNK Intec, s. r. o., tel.: +420 513 036 213,
e-mail: info@cz.schunk.com, http://cz.schunk.com


