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nové produkty

 B&R představuje nové řídicí moduly  
pro IO-Link

B&R představuje dva nové řídicí moduly (master) s digitálním roz-
hraním IO-Link 1.1 pro čtyři provozní zařízení: modul X20DS438A 
má krytí IP20 a je určen pro montáž do rozváděče a modul X67D-
S438A má krytí IP67, a může být tedy umístěn i v provozních pod-
mínkách mimo rozváděč.

V současné době vyžadují digitální komunikaci dokonce i rela-
tivně jednoduché snímače, např. když se jejich drahé a poruchové 

nastavitelné potencio-
metry nahrazují softwa-
rovým nastavením digi-
tálních parametrů. Spo-
lečnost B&R již dlouho 
spoléhá na komunikač-
ní standard IO-Link 
pokrývající komuni-
kaci mezi I/O moduly 
a jednotlivými sníma-
či nebo akčními členy. 
IO-Link je obousměrné 

komunikační rozhraní určené pro výměnu parametrů a diagnostic-
kých informací, které umožňuje jednoduše integrovat provozní pří-
stroje do řídicího systému a realizovat jejich centrální správu. Velkou 
předností standardizovaného rozhraní je, že každé provozní zařízení 
s rozhraním IO-Link dokáže komunikovat s řídicím systémem nebo 
I/O modulem vybaveným tímto rozhraním, bez ohledu na jejich vý-
robce. IO-Link vhodně doplňuje systémy s průmyslovou sběrnicí re-
álného času Ethernet Powerlink standardem pro nejnižší úroveň ko-
munikační struktury.
B+R automatizace, spol. s r. o., tel.: +420 541 420 311,
marketing.cz@br-automation.com, www.br-automation.com

 Pneumatická otočná jednotka Schunk

Společnost Schunk představila vysoce výkonnou pneumatickou 
otočnou jednotkou SRM. Již zvnějšku se výrazně liší od jiných kyv-
ných pneumatických pohonů na trhu. Nejvýraznějšími znaky jsou 
štíhlá konstrukce, kterou umožnily vysoce účinné tlumiče vyvinuté 
speciálně pro SRM, a velký středový průchozí otvor pro vedení ka-
belů a hadic, podávání obrobků nebo umístění kamery. Stejně pře-

svědčivé jsou technické 
parametry, které výraz-
ně převyšují doposud 
špičkový model Schunk 
SRU-plus. Například 
u jednotky SRM veli-
kosti 40 se podařilo již 
tak velký krouticí mo-
ment zvětšit o dalších 
25 % na 25 N·m. Po-
hon má také vynikající 

dynamiku a poradí si i s břemeny s velkým momentem setrvačnosti.
Velká hustota výkonu umožňuje jednotku SRM použít i tam, kde je 

třeba šetřit místem. Důsledně modulární koncepce celé řady zaručuje 
výběr jednotky podle požadavků uživatele ze standardní nabídky, bez 
nutnosti úprav „na míru“. Volitelně Schunk nabízí průchod stlačeného 
vzduchu či technických plynů nebo elektrický přívod pro signály sní-
mačů a akčních členů na pohybující se část pohonu. Navíc lze použít 
také indukční snímače pro monitorování koncových pozic a střední 
pozice. Do budoucna je plánováno nabídnout více variant tlumení pro 
vysoká zatížení a krátké cykly kyvu. Brzy bude rovněž následovat va-
rianta s pneumaticky ovládanou nebo uzamykatelnou střední polohou.
SCHUNK Intec, s. r. o., tel.: +420 531 022 061, 
e-mail: info@cz.schunk.com, www.schunk.com

 Wago-I/O-System 750 XTR s dalšími  
certifikáty

Na letošním veletrhu Amper představila firma Wago systém Wago-
-I/O-System 750 XTR, určený do extrémních provozních podmínek. 
Systém postupně získává certifikáty pro použití na různých trzích a ve 
specifických prostředích. Nejnověji jsou to certifikáty GL (Germani-
schen Lloyd) pro použití v námořní dopravě, korejské státní agentury 
RRA (Radio Research Agency) a severoamerické UL (Underwriters 
Laboratories). Pro severoamerický trh má systém 750 XTR schvále-

ní podle UL 508 pro ří-
dicí systémy v běžném 
prostředí i podle ANSI/ 
/ISA 12. 12. 01 pro pou-
žití v prostředí s nebez-
pečím výbuchu.

Tyto certifikáty od ne-
závislých institucí dopl-
ňují vynikající technické 
parametry zařízení. Roz-
sah pracovních teplot je 

–40 až +70 °C. Izolační výdržné impulzní napětí podle ČSN EN 
60870-2-1 je pro moduly pracující s napětím do 60 V do 1 kV (třída 
zařízení VW1) a pro moduly pracující s napětím nad 60 V do 5 kV 
(VW3). Systém je optimalizován z hlediska elektromagnetické kom-
patibility a může pracovat i v blízkosti zařízení citlivých na rušení. 
Odolnost proti vibracím je do 50 ms–2 (ČSN EN 60068-2-6) a proti 
rázům do 150 ms–2 (ČSN EN 60068-2-27). Přestože pořizovací cena 
systému 750 XTR je vyšší než u běžné verze, pro použití v extrém-
ních podmínkách jde o cenově velmi výhodné řešení, neboť nevy-
žaduje další ochranu proti klimatickým nebo mechanickým vlivům.
WAGO-Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 142, 
e-mail: automatizace@wago.com, www.wago.cz

 Softwarový nástroj pro výběr optimálního 
snímače Panasonic

Softwarový nástroj pro výběr optimálního snímače Panasonic 
umožňuje velmi rychle, efektivně a hlavně bezchybně nalézt vhod-
ný snímač, který přesně odpovídá technickým požadavkům zákazní-
ka. Nejdůležitější charakteristikou tohoto nástroje je přívětivé a in-
tuitivní rozhraní. Jasné strukturování a rozšířené možnosti filtrování 

vytvářejí příjemné pro-
středí jak pro nákupčí, 
tak pro techniky. Apli-
kace uživatele navádí až 
k nalezení nejvhodnější-
ho snímače.

Široká nabídka pro-
duktů může být pro lep-
ší orientaci zúžena vý-
běrem specifické sku-
piny snímačů (snímače 
tlaku, průtoku, univer-

zální fotoelektronické snímače, bezpečnostní závory, indukční sníma-
če, vláknové snímače, jejich převodníky a snímače pro měření vzdá-
lenosti). Každá z osmi hlavních skupin produktů má vlastní detailní 
způsob filtrace, který nejlépe odpovídá parametrům zaměření a tech-
nické charakteristice snímačů.

Aplikace je k dispozici jak pro PC, tak i pro chytré telefony a tab-
lety. K dispozici jsou verze v angličtině, francouzštině, němčině, ital-
štině a španělštině. Funkce porovnání či možnost exportovat výsledky 
hledání do PDF je už jen drobností, která podtrhává výborné vlast-
nosti tohoto produktu.
Panasonic Electric Works Europe AG, tel.: +420 541 217 001,
ludek.bartak@eu.panasonic.com, www.panasonic-electric-works.cz


