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Automobilový. průmysl. vyžaduje. měřicí.
a.automatizační.techniku,.která.vyhoví.drs-
ným.provozním.podmínkám.v.tomto.průmys-
lovém.odvětví..Pro.lisovny,.karosárny,.lakov-
ny.a.konečnou.montáž.vozidla.je.k.dispozi-
ci. množství. spolehlivých. produktů.Turck,.
které.v.automatizačních.úlo-
hách.a.při.identifikaci.pomo-
hou. snížit. nevyužitý. poten-
ciál.a.zvýšit.účinnost.a.kvalitu.
v. průběhu. celého. výrobního.
procesu..

Znalosti. a. zkušenos-
ti. v. oblasti. automobilového.
průmyslu. jsou. výsledkem.
dlouhodobého. partnerství.
společnosti.Turck.s.význam-
nými.automobilovými.výrob-
ci,. které. napomohlo. vzniku.
několika. unikátních. řešení.
a.výrobků.

Zařízení pro kontrolu 
přivařovaných matic 

Zařízení. pro. spolehlivou.
kontrolu.matic.a.šroubů.přiva-
řovaných. k. plechům. karose-
rie.apod..pracuje.s.indukční-
mi.snímači.přiblížení.s.funkcí.
teach-in,.která.umožňuje.na-
stavit.snímače.tak,.aby.reago-
valy.jen.na.přivařenou.matici.
nebo.šroub,.a.nikoliv.na.okol-
ní.plech.

Snímače s rozhraním IO-Link

Rozhraní. IO-Link. je. určeno. pro. přenos.
signálů.od. snímačů.do. řídicí. jednotky..Ob-
ráceným.směrem.lze.přenášet.řídicí.signály.
pro.nastavení.a.kalibraci.snímačů..Toto.roz-
hraní.je.zvlášť.výhodné.u.snímačů.pro.měře-
ní.vzdáleností,.detekci.objektů.nebo.měření.
provozních.veličin..Při.výměně.snímače.lze.
pomocí.IO-Link.do.nového.snímače.přenést.
původní.nastavení.a.tak.zkrátit.prostoj.nutný.
k.servisnímu.zásahu..

Pasivní rozbočovače pro IO-Link 

Společnost.Turck.dodává.pasivní. rozbo-
čovače.se.čtyřmi,.šesti.a.osmi.vstupními.ko-
nektory.a.několikažilovým.výstupním.kabe-
lem..Rozdělovač.spojí.až.šestnáct.stavových.
spínacích.prvků.v.šestnáctibitový.signál.IO-
-Link,.který.lze.potom.přenášet.jedním.běž-
ným.kabelem.

Měřicí a automatizační technika TURCK  
pro automobilový průmysl

Inklinometr pro kontrolu náklonu nebo 
natočení

Inklinometry.od.společnosti.Turck.lze.po-
užít.např..pro.kontrolu.polohy.součástek.před.
jejich.přivařením.nebo.konečnou.montáží..

Technika RFID pro identifikaci 
a kontrolu výrobků, nástrojů nebo 
montovaných dílů 

Největší.potenciál.pro. techniku.RFID.je.
právě. v. automobilovém. průmyslu,. kde. je.
RFID. již. dvacet. let. využívána. na. paletách.
a.dílech.přepravovaných.výrobními.transport-
ními. systémy..Díky.zlepšujícím.se. technic-
kým.parametrům.a.klesající.ceně.čipů.RFID.
se.uvažuje.o.použití.nosičů.dat.RFID.na.kaž-
dou.karoserii.a.jednotlivé.komponenty.auto-
mobilu,.aby.byla.zajištěna.průběžná.identifi-
kace.a.kontrola.kvality.během.celého.výrob-
ního.procesu.

Nosiče. dat. (nazývané. tagy). namontova-
né.na.unašeč,.rám.nebo.karoserii.vozidla.do-
provázejí.identifikovaný.díl.celým.výrobním.
procesem.a.kontrolami.a.lze.je.nejen.číst,.ale.
opakovaně.na.ně.ukládat.data..Konečný.výro-
bek.je.tak.k.dispozici.s.tzv..QM-protokolem,.
obsahujícím.informace.o.každém.kroku.vý-
roby.a.testech.kvality.

Zatímco.používání. tištěných. štítků. s. čá-
rovými.kódy.je.při.vysokých.teplotách,.praš-
nosti. nebo.vlhkosti. obtížné,. speciální.dato-
vé.nosiče.a.robustní.čtecí.a.zapisovací.hlavy.
umožňují. používat. techniku. RFID. i. v. těch.
nejtěžších.podmínkách.

Jsou-li.datové.nosiče.montovány.na.do-
pravníkové.systémy,.např..skidové.doprav-
níky.neboli.závěsné.unašeče.(obr. 1),. jsou.
vzdálenosti. mezi. datovými. nosiči. a. hla-

vami.pro.čtení. i.zá-
pis. relativně. malé,.
obvykle. se. pohybu-
jí.mezi.30.a.100.cm..
To. dovoluje. využí-
vat. techniku. pra-
cující. v. pásmu. HF..
Pro.větší.přenosovou.
vzdálenost. je. nutné.
použít.prvky.s.frek-
venčním. rozsahem.
UHF. (obr.  2),. který.
umožňuje.provoz.až.
na.vzdálenost.3.m.

Závěr

Společnost.Turck. v. rámci. svých. služeb.
nabízí. bezplatné. vypracování. návrhu. řeše-
ní,. zapůjčení. výrobků. a. jejich. vyzkoušení.
u.zákazníka.

Jan David, 
Turck

Obr. 2. Čtecí hlavy RFID v pásmu UHF mají dosah až 3 m 

Obr. 1. Na skidových dopravnících lze použít RFID v pásmu HF

Vazební člen pro indukční přenos signálů 
a energie

Vazební.člen.pro.indukční.přenos.signálů.
a.energie.je.bezúdržbová.náhrada.za.komu-
tátorová. sběrací. zařízení,. která. trpí. opotře-
bováním.kontaktů.vlivem.pohybů.a.vibrací..



VARIABILNÍ 
ULTRAZVUKOVÉ SENZORY

www.turck.com

Větší rozsah snímání: 
M18 do 130 cm, M30 do 300 cm

Kratší mrtvé zóny: 
jen 2,5 cm při dosahu 40 cm

Kovové závitové pouzdro se zapuštěnou  
čelní membránou

Snadné nastavení pomocí Teach-adaptéru,  
Teach-tlačítka nebo IO-Link rozhraní







 TURCK, s.r.o.
Na Brně 2065
500 06 Hradec Králové

tel.: (+420) 495 518 766
fax: (+420) 495 518 767
GSM: (+420) 724 260 950
e-mail: turck-cz@turck.com
web: www.turck.com

 ■ Pracovní mód:  
  reflexní senzor nebo závora

 ■ Závitová pouzdra: M18, M30

 ■ Hladká měřicí membrána
 ■ Rozsah snímání: 40, 130, 300 cm

 ■ Mrtvá zóna: 2,5, 15, 40 cm

 ■ Vyzařovací úhel:  
  7°, 9°, 16° 

 ■ Rozlišení: od 0,5 mm

 ■ Připojení: 
  5pinovou zástrčkou M12x1

 ■ Teplotní kompenzace
 ■ Výstupy: 

   dvouhodnotový PNP/NPN, 
nastavitelný spínací/rozpínací, 
analogový 4...20 mA, 0...10 V

 ■ Nastavení měřicího rozsahu: 
  funkcí EASY TEACH

 ■ Parametrizace pomocí IO-Link


