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Společnost TURCK, výrobce a dodava-
tel systémů a komponent pro průmyslovou 
automatizaci, nabízí velmi širokou paletu 
produktů pro řídicí systémy v chemickém 
a petrochemickém průmyslu a plynárenství. 
V těchto oborech jde převážně o produkty 
určené do prostředí s nebezpečím výbuchu. 
Společnost Turck pro tato prostředí dodává 
produkty v jiskrově bezpečném provedení 
podle EN 50020 (ČSN EN 50020 ed. 3 Ne-
výbušná elektrická zařízení – Jiskrová bez-
pečnost „i“) ve skupinách Ex „ia“ a Ex „ib“. 
Všechny produkty vyhovují směrnici 94/9/ 
/ES (ATEX 100a).

Snímače a měřicí technika

Snímače pro prostředí s nebezpečím vý-
buchu jsou konstruovány v provedení po-
dle EN 50014 (ČSN EN 50014 Nevýbušná 
elektrická zařízení – všeobecné požadavky), 
EN 50020 (ČSN EN 50020 ed. 3 Nevýbuš-
ná elektrická zařízení – jiskrová bezpečnost 
„i“) a EN 60947-5-6 (ČSN EN 60947-5-6 
Spínací a řídicí přístroje nn – Část 5-6: Pří-
stroje a spínací prvky řídicích obvodů – Stej-
nosměrné rozhraní pro bezdotykové snímače 
a spínací zesilovače NAMUR). K dispozici 
jsou indukční, kapacitní, magnetoindukční, 
inkrementální a optoelektronické snímače 
a hlídače průtoku.

Kontrola polohy akčních členů

Polohu akčních členů je možné kontrolo-
vat dvojitým indukčním senzorem řady Ni4-
-DS20 – NAMUR, který obsahuje dva in-
dukční senzory vzájemné natočené o 90°, jež 
identifikují přítomnost kovových clonek za-
budovaných v plastovém kotoučku („puku“) 
osazeném na hřídeli pohonu. Výhodami sní-
mače jsou jednoduchá montáž, kompaktní 
hladké plastové pouzdro odolné proti agre-
sivním čisticím prostředkům i vysokotlaké-
mu čištění, rozsah pracovních teplot –25 až 
+70 °C, odolnost proti prudkým změnám tep-
loty a krytí IP67.

Na obr. 1 je novinka, indukční snímač 
RI-DSU35. Zatímco běžné indukční sníma-
če s dvojitým senzorem dokážou snímat dvě 
koncové polohy pohonu, tento snímač měří 
polohu kontinuálně s rozlišením 12 bitů. Je 
proto vhodný např. k měření polohy klapek 
se třemi polohami (zavřeno, provoz, čištění) 
nebo k diagnostikování opotřebení ventilů. 
Snímač pracuje s rezonančními obvody na 
indukčním principu, ale svou funkcí se spíše 
blíží rotačním snímačům polohy.

Rotační snímače polohy

Tam, kde je v prostředí s nebezpečím vý-
buchu požadováno snímání otáček, kontro-
la pozice hřídele či otočné části stroje apod., 

jsou k dispozici ro-
tační snímače polohy. 
V nabídce Turck jsou 
inkrementální i abso-
lutní snímače s jedno-
otáčkovým nebo ně-
kolikaotáčkovým sní-
máním.

Novinkou v sorti-
mentu jsou typy, kte-
ré mají současně cer-
tifikát funkční bez-
pečnosti a úrovně 
funkčních vlastnos-
tí SIL 2 a PL d nebo 
SIL 3 a PL e a rotač-
ní snímače určené 
pro použití v hlubin-
ných dolech (skupi-
na zařízení I, katego-
rie M2 podle směrni-
ce ATEX).

Technika rozhraní

Oddělovací a spí-
nací zesilovače za-
jišťují přenos dvou-
hodnotových a ana-
logových signálů od 
snímačů, vysílačů (ak-
tivních spínačů), me-
chanických kontak-
tů aj. z prostředí s ne-
bezpečím výbuchu do 
základního prostředí 
nebo naopak. Dvou-
hodnotové oddělo-
vací a spínací zesilo-
vače jsou k dispozici 
jako jedno- nebo ví-
cekanálové, s kontro-
lou přerušení a zkra-
tu vstupního obvodu, 
s režimem pracovní-
ho a klidového prou-
du. Moduly ve dvou 
tvarových provede-
ních jsou určeny pro 
montáž na lištu DIN 
nebo na desku. V pro-
vedení Ex jsou k dis-
pozici tyto moduly: 

spínací a oddělovací členy, moduly pro sní-
mání a hlídání otáček, zesilovače signálů, od-
dělovače analogových signálů, oddělovače sig-
nálů HART, převodníky teploty a výstupní čle-
ny (obr. 2).

Automatizační technika Turck pro prostředí 
s nebezpečím výbuchu

Obr. 1. Dvojitý indukční snímač polohy s analogovým výstupem

Obr.  2.  Spínací  a  oddělovací  relé  a  převodník  pro  senzory  teploty 
v prostředí Ex



MULTIPROTOKOL 
V PRŮMYSLOVÉM ETHERNETU

www.turck.com

Automatická volba komunikace v sítích  
PROFINET, Ethernet/IP a Modbus-TCP

Funkce QuickConnect pro Ethernet/IP (< 90 ms) 
a Fast-Startup pro PROFINET (< 150 ms)  
v systémech se stupněm krytí IP67

Díky integrovanému přepínači lze zařízení 
nasadit i do sítí liniové topologie

Technologie dostupná pro všechna TURCK I/O 
řešení od modulárních po vysoce kompaktní  
provedení v IP20 i IP67







 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
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Obr. 5. Jednotka bezdrátového komunikačního systému DX

Obr. 3. Systém vzdálených vstupů/výstupů excom

Obr. 4. Světelné indikátory K50 a K30

Průmyslové sběrnice do prostředí 
s nebezpečím výbuchu

Výhodou sběrnic určených do prostředí 
s nebezpečím výbuchu je skutečnost, že není 
třeba oddělovat každý signál (např. použitím 
oddělovacích bariér nebo pevných uzávěrů), 
ale pouze vlastní sběrnici. Jednotlivé signály 
od snímačů a akčních členů jsou přivedeny 
krátkým kabelem přímo na svorky I/O jednot-
ky. V nabídce společnosti Turck jsou kompo-
nenty pro tyto sběrnice: Profibus-DP (verze 
Ex „i“), Profibus-PA a Foundation Fieldbus. 
Jde o stanice vstupů a výstupů (I/O) v jiskro-
vě bezpečném provedení, o rozbočovače sig-
nálů v aktivním i pasivním provedení, konek-
tory, kabely, zakončovací rezistory a ostatní 
komponenty. Elektronické moduly jsou v pro-
vedení IP20 určeném pro montáž do rozvádě-
če, ale i v robustních kovových pouzdrech se 
stupněm krytí IP67, která lze montovat přímo 
na stroj v provozních podmínkách.

Pro přímou instalaci v prostředí s nebezpe-
čím výbuchu byl vyvinut systém vzdálených 

o prostředí zóny 2 podle ATEX, je možná pří-
má instalace veškerých komponent, a to ko-
munikačních a elektronických modulů, čtecí 
a zapisovací hlavy a také datových nosičů, 
bez nutnosti dalších zabezpečovacích prvků.

Světelná signalizace

Pro signalizaci stavů, poruch apod. jsou 
pro prostředí s nebezpečím výbuchu k dis-
pozici zapouzdřené LED signálky s půlkula-
tou hlavou o průměru 50 nebo 30 mm s jed-
noduchou instalací závitem a s kabelem dél-
ky od 2 do 15 m (obr. 4).

Bezdrátový komunikační systém

Vysoce výkonné systémy pro bezdrátový 
přenos signálů na vzdálenost až 4,8 km do-
dávané pod označením SureCross Wire less 
Network DX99 (obr. 5) jsou rovněž k dis-
pozici i v provedení Ex pro zóny 0 a 20. Jde 
o cenově výhodné a spolehlivé řešení přeno-
sů signálů z odlehlých nebo těžko dostup-

ných míst. Pro docílení vysoké spolehlivos-
ti a bezpečnosti využívají systémy DX99 při 
své komunikaci metodu rozmítaného spekt-
ra s frekvenčními přeskoky FHSS (Frequen-
cy Hopping Spread Spectrum). Metoda FHSS 
zaručuje pseudonáhodným přelaďováním 
v celém pásmu 2,4 GHz větší odolnost proti 
rušení a také větší zabezpečení komunikace 
proti odposlechům a narušení.

Závěr

Společnost Turck, s. r. o., v rámci svých 
služeb nabízí bezplatné vypracování návrhu 
řešení, zapůjčení výrobků a jejich vyzkouše-
ní u zákazníka.

Jan David, Turck, s. r. o.

vstupů a výstupů pro 
Profibus-DP v jiskrově 
bezpečném provedení 
(Ex-i) excom (obr. 3). 
Systém se stupněm 
krytí IP20 je možné in-
stalovat přímo v zóně 1 
(do rozváděče v zajiš-
těném provedení – Ex 
„e“), nebo v zóně 2 
(do běžného rozvádě-
če s krytím IP54). Zá-
kladní deska MT16 
umožňuje připojit až 
šestnáct I/O karet pro 
celkem 128 digitálních 
nebo 64 analogových 
signálů. Zajímavostí 
je možnost redundant-
ního provozu systému 
a připojení plug-and-
-play. Velmi jednodu-
še je tak možné vybu-
dovat hodně spolehlivé 

systémy a podstatně snížit náklady na odstáv-
ku zařízení (všechny moduly lze vyměňovat 
za provozu).

Čítače a displeje

Nabídku komponent pro prostředí s ne-
bezpečím výbuchu doplňují čítače s před-
volbou, se dvěma čítacími vstupy a výstupy, 
šestimístným sedmisegmentovým červeným 
LED displejem a napájecím napětím 10 až 
30 V DC a 100 až 240 V AC.

Radiofrekvenční identifikace – RFID

Také radiofrekvenční identifikační sys-
témy jsou dostupné v provedení Ex. Jde-li 


