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Jaké jsou výhody této techniky? Patří mezi 
ně zejména to, že:
– není třeba rozváděč, zpracování dat může 

být realizováno na místě, kde vznikají,
– transparentní zapojení usnadňuje diagnos-

tiku,
– systém umožňuje přenášet z kamery do 

switche snímky s vysokým rozlišením 
rychlostí do 1 Gb/s,

– rychlost síťové komunikace je až 2,5 Gb/s,
– systém je využitelný pro různé typy kamer,
– z jednoho switche je možné po etherneto-

vém kabelu napájet až čtyři kamery,
– díky kaskádovému zapojení a portům 

pro sběrnicovou topologii daisy-chain je 
možné realizovat zapojení s rozdílnými 
počty kamer, skenerů a dalších kompo-
nent,

– kabelová konfekce usnadňuje a urychluje 
montáž na místě,

– systém je velmi flexibilní a je možné jej 
přizpůsobovat měnícím se požadavkům 
zákazníků.

Napájecí konektory řady MQ15

Napájecí konektory MQ15 (obr. 4) jsou 
vybavené čtvrtotáčkovým mechanismem 
pro rychlé připojení bez použití nářadí. Jsou 
vhodné do náročných průmyslových podmí-

nek, protože jsou prachotěsné a vodotěsné 
(IP67). Jejich kompaktní konstrukce a prou-
dová zatížitelnost 16 A při trvalém zatížení 
a napětí 600 V AC otevírají široké možnosti 
použití. Jsou vhodné k připojení např. asyn-
chronních třífázových motorů.

Inovativní mechanismus rychlého připoje-
ní zkracuje dobu montáže u nových instalací, 
servis a údržbu až o 80 %. Stačí čtvrt otáčky 
a konektor MQ15 je zajištěn proti vodě, pra-
chu, nárazům i vibracím. Použití velmi kva-
litních plastů místo kovových dílů zmenšuje 
hmotnost konektoru a snižuje výrobní nákla-
dy. Poměr ceny a technických parametrů je 
proto velmi výhodný.

Shrnutí

Automatizace pro výrobní stroje a zaří-
zení, obráběcí stroje, roboty, stroje a zaříze-
ní pro manipulaci s materiálem, dopravníky 
a vybavení skladů nebo mobilní zařízení – to 
všechno jsou oblasti, kde se uplatní technika 
Murrelektronik. S nabídkou firmy se zájemci 
mohou seznámit na www.murrelektronik.cz 
a naživo si ji prohlédnout na veletrhu Amper. 
Zde mohou s přítomnými odborníky také dis-
kutovat o konkrétních úlohách a projektech.

(Murrelektronik CZ spol. s r. o.)

Kontaktujte naše 
aplikační inženýry:

Tel. +420 381 412 011
info@micro-epsilon.cz

scanCONTROL 30xx
  

Měřicí rozsahy až do 200 mm
  

Vysoká přesnost 1,5 µm v ose Z
  

Rozlišení 2048 bodů na profil
  

Rychlost měření až 10 000  
snímků za vteřinu
  

 
Vyhodnocení výškových a 
vzdálenostních rozdílů v rámci 
profilu inline pomocí SMART 
skenerů
   Možnost sejmutí 3D obrazu pro 

komplexní kontrolu kvality

micro-epsilon.cz

Profilový skener 
pro vysoce přesnou 
kontrolu součástek 

Více přesnosti.

krátké zprávy 

  Měřicí technika pro 
kontrolu jakosti

Česká metrologická společnost, z. s., 
pořádá po covidové odmlce jubilejní 30. 
ročník mezinárodní konference Měřicí 
technika pro kontrolu jakosti. Konferen-
ce se bude konat ve dnech 18. a 19. dub-
na 2023 v kongresovém centru Primavera 
Hotel & Congress centre v Plzni. Konfe-
rence je již tradičně spojena s rozsáhlou 
výstavkou měřicí, kontrolní a zkušební 
techniky.

Akce je určena všem pracovníkům prů-
myslových organizací, metrologických 
středisek a laboratoří, kteří řídí nebo vy-
konávají metrologické procesy, a také dal-
ším zájemcům o metrologii z oblasti škol-
ství, vědy aj. Minulého 29. ročníku kon-
ference, který se konal v roce 2020, se 
zúčastnilo 21 organizací, které zastupo-
valy desítky firem.

Do programu 30. ročníku konferen-
ce jsou zařazeny, ve větším rozsahu než 
v minulých ročnících, odborné přednášky 
zástupců z ÚNMZ, ČMI a odborných or-
ganizací. Posluchači tak budou mít mož-

nost seznámit se s aktuálními informace-
mi z oblasti metrologické legislativy ČR, 
s rozdíly mezi českou a slovenskou me-
trologickou legislativou, a také s novin-
kami z oblasti aplikované metrologie za-
měřené na posuzování shody se specifi-
kací v praxi.

Na konferenci bude současně předsta-
ven projekt DCC – Digitální kalibrač-
ní certifikát, který má přinést výrazný 
pokrok v digitalizaci výsledků kalibrací 
a jejich sdílení mezi laboratoří a uživa-
telem měřidel.

Zajímavá bude také přednáška týkající 
se srovnání kalibrací teplotních komor po-
dle evropských norem a podle požadavků 
amerického programu NADCAP (Natio-
nal Aerospace and Defense Contractors 
Accreditation Program).

Program konference je koncipován tak, 
aby ve vymezeném čase poskytla získání 
co nejvíce informací s možností uplatnit 
je v praxi. Zároveň je dán dostatečný ča-
sový prostor pro setkávání a konzultace 
s odborníky, stejně jako konzultace s vý-
robci a dodavateli měřicí techniky.

Další informace a přihláška: https://
www.spolky-csvts.cz/cms. (ed)


