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Přestože se v současné době stále více 
dat přenáší bezdrátově, jsou oblasti, kde je 
po užití kabelů výhodnější nebo nezbytné. 
Výroba kabelů je několik posledních let na 
vzestupu a s nástupem elektromobility jejich 
potřeba ještě vzroste. Například každý vůz 
Škoda Octavia obsahuje vodiče v délce 4 až 
5 km. Panasonic má v sortimentu popisovací 
systémy, které dokážou neekologické popisy 
inkoustem (ink-jet) z velké části nahradit po-
pisem vytvářeným laserem.

Nejoblíbenější je laserový systém Panaso-
nic LP-RF200 (obr. 1), který vedle statického 
popisu zvládne i popis „marking-on-the-fly“, 
tedy bez zastavení výrobní linky, a to až do 
rychlosti 240 m/min. Další parametry lase-
rového popisovacího systému jsou v tab. 1. 
Díky výkonu 20 W je tento popisovací systém 
vhodný k popisu nejen kabelů, ale i plasto-

Panasonic: popis kabelů rychlostí 240 m/min

vých nebo kovových dílů. Na-
programovat je možné popis 
velkými i malými písmeny, 
číslicemi, standardními sym-
boly, japonskými znaky a až 
50 uživatelsky definovanými 
znaky. Může tisknout také 
např. aktuální datum a čas, 
datum exspirace, pořadové 
číslo z čítače nebo označení 
šarže, dále čárové i 2D kódy 
a grafiku nebo loga.

Laserové popisovací 
systémy Panasonic

Panasonic má dlouholeté 
zkušenosti v oblasti výroby 
spotřebního zboží a prostřed-
ků průmyslové automatizace. 

Vlastní vývoj a precizní japonská výroba jsou 
dokonalým základem pro úspěch laserových 
popisovacích systémů. Již v roce 1999 před-
stavil Panasonic první vláknový (FAYb) la-
serový popisovací systém na světě. Neustálý 
vývoj a měnící se výrobní prostředí postupně 
umožnily přidat další popisovací systémy tak, 
aby Panasonic pokryl širokou škálu úloh od 
automobilového průmyslu přes výrobu zdra-
votnické techniky až po potravinářský prů-
mysl. V současné době tak nabídku tvoří pět 
řad vláknových laserů a dvě řady CO2 laserů.

Laserové popisovací systémy se v dyna-
mické průmyslové výrobě používají stále 
častěji, protože napomáhají optimalizaci vý-
robních procesů. Pro zajištění sledovatel-
nosti součástí v jednotlivých fázích výroby 
je trvanlivý popis zásadní. V moderní, efek-
tivní a flexibilní výrobě jsou laserové popi-
sovací systémy preferovanou možností. Ne-
méně důležitým faktorem je i minimalizace 
ekologické zátěže. V podstatě každá tradiční 
popisovací metoda má alternativu v laserové 
technologii. Panasonic nabízí průmyslové la-
serové systémy, které vyvinul a vyrábí s dů-

Značicí laser vláknový laser, λ = 1 060 nm, třída 4
Naváděcí laser polovodičový laser, λ = 655 nm, třída 2 (výstupní výkon 

do 1 mW)
Výstupní výkon 20 W
Pole značení 90 × 90 mm
Pracovní vzdálenost 190 mm
Doba spuštění systému 10 s
Doba excitace laseru 7 s
Metoda skenování Galvano
Max. rychlost skenování 12 m/s
Rychlost popisu 240 m/min
Pozice značeného kusu stabilní nebo pohyblivá (on-the fly)
Délka světlovodného kabelu 3 m
Hmotnost laserové hlavy 8 kg
Hmotnost řídicí jednotky 37 kg
Stupeň krytí laserové hlavy IP64
Chlazení laserová hlava: volně vzduchem, řídicí jednotka: vzdu-

chem s nuceným prouděním
Provozní teplota, skladovací teplota 0 až +40 °C, –10 až +60 °C
Vlhkost 35 až 85 %
Napájení 180 až 264 V AC, 50/60 Hz
Spotřeba (max.) 370 W
Komunikační rozhraní digitální I/O, Ethernet, volitelně EtherNet/IP nebo 

Profinet, RS-232C

Tab. 1. Technické parametry laserového popisovacího systému Panasonic LP-RF200

Obr. 1. Laserový popisovací systém Panasonic LP-RF200
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razem na kvalitu a spolehlivost. K dispozici 
jsou i jako ucelené pracovní stanice včetně 
bezpečnostního krytu.

Pracovní stanice LC-3000 nabízí maxi-
mální flexibilitu při označování součástí růz-
ných rozměrů v širokém rozsahu značení. Je 
zvláště vhodná pro značení prototypů a ku-

sovou výrobu. Snadno použitelný software 
lze využít k ovládání mnoha různých funkcí. 
Všechna nastavení je možné uložit a v jed-
nom průchodu lze označit několik součástí.

Pracovní stanice LC-1000 se uplatní 
v průmyslové výrobě i při výrobě prototy-
pů a v malosériové výrobě. Značit lze téměř 

všechny kovové nebo plastové materiály. Pra-
covní stanici je možné použít v mnoha růz-
ných odvětvích: v automobilovém průmys-
lu, při výrobě nástrojů a forem, při výrobě 
lékařské techniky, v průmyslu zpracování 
plastů apod.

(Panasonic)

Společnost Panasonic Industry nabízí ne-
jen nejmodernější produkty pro různá průmy-
slová odvětví, ale zároveň i ucelený sortiment 
služeb. To je další důvod, proč si zákazníci 
vybírají spolehlivé a inovativní výrobky Pa-
nasonic Industry.

Pro optimalizaci nastavení a integraci no-
vých výrobků do stávajících strojů nabíze-
jí odborníci společnosti Panasonic Industry 
spolupráci při hledání vhodného řešení. Na 
základě vzájemného sdílení informací a zku-
šeností je možné nalézt optimální řešení na 
míru. Může jít o úpravu výrobků, balení, zna-
čení, změnu kabeláže, osazení či změnu ko-
nektorů, nastavení nebo předprogramování 
produktů apod. Díky četným testům výrob-
ků, které jsou pečlivě zdokumentovány, jsou 
zajištěny nejvyšší standardy týkající se kva-
lity a bezpečnosti.

Jádrem služby přizpůsobení produktů je 
zlepšení kvality výrobku a zajištění výhody 
v poměru ceny k výkonu. Prostřednictvím 
přizpůsobené komponenty, která bez problé-
mů zapadá do výrobního prostředí, lze sní-
žit náklady na údržbu, zkrátit dobu instala-
ce a nastavení, minimalizovat rizika neshod 
a jiných chyb v automatizovaném výrobním 

Panasonic Industry nabízí přizpůsobení 
automatizačních produktů

procesu, zlepšit sledovatelnost výrobků a rov-
něž může vhodné přebalení výrobku vést ke 
snížení negativního vlivu na životní prostředí.

Přizpůsobení může zahrnovat např. úpra-
vu konektorů nebo konkrétní délky kabelů, 
předběžnou konfiguraci senzorů, PLC nebo 
HMI, balení více kusů stejných výrobků do 
jedné sady či přípravu výrobních sad, indi-
viduální označování součástí a předběžnou 
montáž příslušenství nebo montážního ma-
teriálu. Kromě toho může společnost Pa-
nasonic Industry realizovat rozšířenou kon-

trolu kvality podle specifických požadavků 
zákazníků, jako jsou dodatečné elektrické 
testy, měření výšky krimpování či mecha-
nické zátěžové testy.

Více informací o možnostech přizpůso-
bení v oblasti automatizace zájemci najdou 
na webových stránkách: https://industry.pa-
nasonic.eu/products/automation-devices-so-
lutions/customization-automation-products.

(Panasonic Industry Europe GmbH,  
organizační složka)

Obr. 1. V rámci přizpůsobení produktů na zakázku je možné např. osadit snímače kabelem 
požadované délky s konektorem, opatřit je montážní konzolí a zabalit do jednoho balení po-
žadované množství kusů

kr
át

ké
 z

pr
áv

y   SPS 2023 má vysokou 
míru opakovaných rezervací

Již na začátku roku se na veletrh SPS 
2023, který se bude konat v Norimber-
ku od 14. do 16. listopadu 2023, přihlási-
lo více než 700 vystavovatelů. Na letošní 
podzimní vrcholnou akci v oblasti auto-
matizace se již registrovala většina silných 
mezinárodních nejdůležitějších firem, jako 
např. Bosch Rexroth, Sick, Phoenix Con-
tact, Beckhoff Automation, WAGO nebo 
Endress+Hauser, ale také mnoho malých 

a středních firem a začínajících podniků, 
které v Norimberku chtějí představit svá 
řešení pro automatizaci. „Zájem o SPS na-
dále vzrostl a ohlasy jsou již nyní výrazně 
vyšší než loni ve stejnou dobu. Kromě toho 
jsme v současné době v kontaktu s mnoha 
dalšími firmami, což nás velmi těší a nazna-
čuje, že se SPS opět vyvíjí na úroveň před 
covidem,“ uvedla Sylke Schulz-Metznero-
vá, viceprezidentka pořádající společnos-
ti Mesago Messe Frankfurt. Pořadatel pro-
to zase uvažuje o tom, že obsadí další dvě 
haly, aby vyhověl požadavkům a přáním 
vystavovatelů.

Stejně jako loni hodlá tým SPS opět nabíd-
nout doprovodný program s digitální koncepcí. 
„Z loňského roku jsme si mohli odnést, že od-
borné příspěvky a panelové diskuse na aktuální 
témata z fóra veletrhu jsou žádané živě i poz-
ději ze záznamu. Někteří účastníci také využili 
možnost navázat digitální kontakty. To bychom 
chtěli zachovat,“ shrnuje Martin Roschkowski, 
prezident společnosti Mesago Messe Frankfurt.

Zájemci z řad firem, které chtějí vysta-
vovat na veletrhu SPS 2023, mohou až do 
31. března 2023 včetně využít slevu za včas-
nou rezervaci. Více na https://sps.mesago.
com/nuernberg/en.html. (ed)


