
4 AUTOMA 2/2023

nové produkty

 Pohodlné připojení zařízení se svorkami 
WAGO řady 2601

Svorky řady 2601 od firmy WAGO, určené na desky plošných spo-
jů, umožňují díky pákovému mechanismu zapojovat vodiče malých 
průřezů i v podmínkách průmyslových provozů, a to bez nářadí. Svor-
ky jsou ideální pro průřezy od 0,14 do 1,5 mm² (26 až 16 AWG). Pev-

né vodiče a jemně slaněné vo-
diče s dutinkami lze díky při-
pojení Push-in CAGE CLAMP 
do svorky zasunout a upevnit 
přímo. Všechny ostatní typy 
vodičů tohoto průřezu je mož-
né rychle a snadno připojit po-
mocí páčkového mechanismu.

Připojování vodičů bez ná-
strojů je celosvětově moder-
ním trendem. Důležitou vlast-
ností svorek WAGO 2601 je 
to, že kontaktní místo je díky 
páčkovému mechanismu vždy 

bezpečně zajištěno. Svorky mají rozteč 3,5 mm a vzhledem ke svým 
malým rozměrům zabírají na desce plošných spojů minimální místo. 
Vodiče lze k desce plošných spojů pomocí svorek řady 2601 připo-
jit jak horizontálně, tak i vertikálně. Používají se např. v průmyslové 
elektronice, napájecích zdrojích, inteligentních domácích instalacích 
nebo na deskách průmyslových řídicích modulů. Na přání lze svorky 
zepředu a shora označit nebo potisknout.

Svorky řady 2601 doplnily unikátní produktovou řadu páčkových 
svorkovnic na desky plošných spojů od firmy WAGO a jsou ideální 
volbou pro připojení zařízení v provozních podmínkách.
WAGO-Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 143,
e-mail: info.cz@wago.com, www.wago.cz  Snímač tlaku CMOS od společnosti 

ScioSense pro nositelná a mobilní zařízení
Společnost ScioSense, výrobce polovodičových senzorů, předsta-

vila ENS220, kompaktní senzor pro měření teploty a barometrické-
ho tlaku s mimořádně malou spotřebou energie, vynikající rychlostí, 
rozlišením a přesností.

S pouzdrem LGA o rozmě-
rech 2,0 × 2,0 mm je senzor 
vhodný pro použití v nositel-
ných a mobilních zařízeních, 
jako jsou chytré hodinky, navi-
gační systémy GPS a zařízení 
pro sledování osobního zdraví.

Měření nadmořské výšky 
odvozené z měření relativního 
tlaku má přesnost ±2,5 Pa, tzn. 
že při výškovém rozdílu 83 m 
je nejistota měření ±21 cm. Ty-
pická efektivní hladina šumu 

při nejvyšší vzorkovací frekvenci je 0,85 Pa. To umožňuje detekovat 
změny nadmořské výšky již o 7 cm, díky čemuž lze senzor použít při 
vnitřní lokalizaci, sledování aktivity a detekci pádu. Frekvence mě-
ření je konfigurovatelná, aby bylo možné nastavit optimální poměr 
mezi zpožděním a spotřebou energie.

Zatímco jiné senzory tlaku se skládají ze senzorové membrány 
a samostatného CMOS ASIC pro zpracování signálu, ENS220 má 
membránu a ASIC na jednom čipu CMOS. Tato monolitická struk-
tura umožňuje přizpůsobit kapacitu membrán senzoru vyhodnocova-
cím obvodům.

Vestavěný senzor teploty s přesností ±0,2 K a s rozlišením 8 mK 
zajišťuje spolehlivou kompenzaci měření tlaku v měřicím rozsahu od 
300 do 1 200 hPa při –40 až +85 °C.
Sciosense B. V., tel.: +31 40 747 0900, www.sciosense.com

 Nové gigabitové ethernetové switche 
Red Lion: zjednodušená konfigurace a vysoké 
zabezpečení

Společnost Red Lion představuje ethernetové gigabitové manažo-
vané L2 switche řady N-Tron NT5000.

Vzhledem k tomu, že průmyslové firmy ve všech odvětvích digi-
talizují své provozní procesy, je hlavním požadavkem zajistit spoleh-
livý a zabezpečený přístup k síti. Switche NT5000 jsou navržené tak, 

aby zlepšily zabezpeče-
ní a spolehlivost sítě pro 
průmyslové firmy všech 
velikostí a ve všech pro-
středích. Maximalizují 
provozuschopnost vý-
robních systémů díky 
pokročilé správě a dia-

gnostickým možnostem, redundanci sítě a vrstvené architektuře za-
bezpečení. Jejich grafické uživatelské rozhraní zahrnuje logický po-
hled, který zobrazuje aktivní porty, napájení, teplotu procesoru a stav 
reléových kontaktů, barevně kódované výsledky měření provozu na 
portech a události. To správcům sítě umožňuje identifikovat a v reál-
ném čase řešit narušení komunikace.

Díky odolné kovové skříni a širokému rozsahu teplot jsou swit-
che NT5000 vhodné pro provoz v drsném průmyslovém prostředí.

Ne všechny přepínače mají zabezpečení sítě s vrstvenou architektu-
rou, které pomáhá zabránit neoprávněnému přístupu. Switch NT5000 
nabízí šifrování zabezpečené hesly, víceúrovňový přístup uživatelů 
a kontrolu adres MAC nebo autentizaci na úrovni portů IEEE 802.1X 
s autentizačním serverem RADIUS.
Red Lion Controls, Inc., tel.: +49 891 891 24 60, 
e-mail: info@redlion.net, redlion.net/nt5000

 Univerzální elektronický tlakoměr PPM-35
Přední tuzemský výrobce měřicí a regulační techniky, firma Dinel, 

s. r. o., letos opět přichází s novinkou na senzorové platformě X-35. 
Jde o univerzální elektronický tlakoměr PPM-35. Je to kompaktní 
snímač obsahující nerezový tenzometrický senzor a vyhodnocovací 
elektroniku v celonerezovém pouzdru. Je určen k měření jak plyn-

ných, tak kapalných látek ve všech odvětvích průmyslu. V nabíd-
ce je široký výběr variant různých procesních připojení, závitových 
i bezzávitových, pro měření jak relativního, tak i absolutního tlaku. 
K dispozici jsou i provedení pro vyšší teploty média, až 200 °C. Je 
možné rovněž volit různé druhy elektrického připojení, a to např. 
ventilový ISO konektor, konektor M12 nebo pevně připojený kabel, 
stejně jako typy výstupu – proudový (4 až 20 mA), nebo napěťový 
(0 až 10 V). Maximální měřicí rozsah snímače je 10 MPa a základ-
ní přesnost 0,5 % z rozsahu.
Dinel, s. r. o., tel.: +420 577 002 000, obchod@dinel.cz,
www.dinel.cz


