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Obr.  36.  Systém  I/O  typu  u-remote  (Weid-
müller)

za.své.inovativní.vlastnosti.minulý.rok.oce-
něn.cenou.Zlatý.Amper.2014..Stále.jde.o.za-
jímavou.novinku,.jejíž.možnosti.využití.jsou.
neustále.rozšiřovány.uváděním.nových.mo-
dulů. na. trh.. Nově. je. vstupně-výstupní. sys-
tém. u-remote. doplněn. bezpečnostními. mo-
duly.SIL.3.(podle.IEC.62061),.které.nahra-
zují.běžná.bezpečnostní.relé.

Systém. u-remote. je. založen. na. inteli-
gentní. architektuře,. která. vede. k. značné.
efektivitě,. a. to.ve. fázi. plánování. i. v.době.
vlastního.provozu..Své.příznivce.si.systém.
získává. rovněž. značnou.flexibilitou. a. jed-
noduchou. manipulací.. Systém. je. chytrou.

V.laserových.značicích.přístrojích.jsou.již.
delší.dobu.běžně.používány.analogové.ske-
novací.hlavy,.avšak.objevují.se.i.nové,.digi-
tální.skenovací.hlavy.(obr. 1).s.dokonalejším.
ovládáním.vychylovacích.zrcátek,.která.jsou.
určena.ke.směrování.laserového.paprsku..Zr-
cátka.mají.malou.plochu.a.je.nutné.je.velmi.
přesně.a.rychle.polohovat..Digitální.informa-
ce.zaslaná.do.skenovací.hlavy.je.automatic-
ky.přepočítána.na.polohu.zrcátka..Prozatím.

je.třeba.zasílat.jednotlivé.datové.body.z.řídi-
cí.jednotky.a.skenovací.hlava.podle.nich.po-
stupně.nastavuje.polohu.zrcátek,.ale.již.další.
generace.digitálních.skenovacích.hlav.bude.
schopna.přijmout.veškerá.data.pro.polohová-
ní.do.vlastní.paměti.a.sama.pak.zrcátka.au-
tonomně.nastavovat.bez.komunikace.s.řídicí.
jednotkou..Použitím.digitální.skenovací.hla-
vy.je.polohování.v.osách.X a.Y velmi.přes-

Značicí a gravírovací lasery Solaris v digitální 
podobě

né.a.dynamické..Polohování.lze.také.snadno.
zpětně.monitorovat.

Skenovací.hlava.vychyluje.paprsek.v.osách.
X a.Y,.ale.může.být.doplněna.o.další.osu.Z..
Tato.digitálně.ovládaná.osa.polohuje.paprsek.
v.další.rovině,.tedy.zaostřuje.paprsek.na.bliž-

ší.nebo.vzdálenější.objekt..Změna.polohy.je.
velmi.rychlá.a.není.třeba.měnit.polohu.laseru.
mechanicky..Vše.zabezpečuje.digitálně.ovlá-
daná.osa.Z. Polohování.v.ose.Z je.používáno.
např..při.značení.elektrických.komponent,.jako.
jsou.jističe.a.stykače,.kdy.je.nejprve.označena.
horní.část.a.pak.je.laserový.paprsek.přeostřen.
na.dolní.část.s.kontakty..Vše.probíhá.bez.me-
chanického.pohybu.laseru,.pouze.přeostřením.
paprsku.v.ose.Z.až.o.45.mm.(obr. 2).

Laserové.přístroje.Solaris.nyní.obsáhnou.
větší.plochu.značení.–.až.500.mm..Toho. je.
možné. využít. např.. při. značení. víceřadých.

dílů,.výrobků.nebo.i.balení.potravin..Při.vý-
robě.jogurtů.lze.jedním.laserovým.paprskem.
a.jednou.skenovací.hlavou.značit.kelímky.na.
dopravníku.po.celé.jeho.šíři.–.0,5.m..Laser.
nevyžadující.žádný.pohyb.zde.nahrazuje.po-
hybující.se.inkoustovou.tiskovou.hlavu.

Zelené. lasery. Solaris. (obr. 3). s. vlnovou.
délkou.532.nm. se.uplatňují. v. průmyslu.při.
značení.na.plasty.s.větším.kontrastem.a.také.

při. značení. na. materiály,. které. jsou. těžko.
označitelné..Velkou. předností. zelených. la-
serů. je. jejich. studené. světlo,.které.nezahří-
vá.produkt..Je.možné.je.použít.pro.značení.
např..zlata,.hliníku,.silikonových.plastů,.kře-
míkových.destiček.a.plastů,.které.nelze.značit.
běžnými.lasery.s.vlnovou.délkou.1,064.µm.

Solaris.Laser.nabízí.kompletní.výběr.la-
serů. pro. značení. ve. vlnových. délkách. od.
10,6. µm. přes. zelené. lasery. o. vlnové. délce.
532.nm. až. po. UV. lasery. s. vlnovou. délkou.
355.nm..Evropský.výrobce.laserů.s.celosvěto-
vým.působením.disponuje.vlastním.vývojem.
a.výrobou.na.ploše.3.050.m2..Solaris.Laser.je.
partner.pro.každou.průmyslovou.firmu,.která.
hodlá.používat.automatické.značení.

(Leonardo Technology, s. r. o.)

Na veletrhu Amper bude vystavovat firma Leonardo Technology, která se zabývá průmy-
slovým značením. Představí mimo jiné také laserové přístroje, které jsou v současnosti 
využívány téměř v každém průmyslovém odvětví. Velmi časté je použití laseru ke znače-
ní nebo gravírování. Lasery se staly běžným produktem, je možné je snadno zakompo-
novat do provozu a jednoduše ovládat. Firma Solaris Laser má v nabídce i lasery s ne-
standardně používanými vlnovými délkami. Díky vlastnímu vývoji je tato firma schopna 
laserové přístroje upravit podle přání zákazníka.

Obr.  3.  Pro  materiály,  které  lze  značit  jen 
obtížně, je používán zelený laser

Obr. 1. Digitální skenovací hlavy laseru (s do-
konalejším ovládáním vychylovacích zrcátek)

Obr.  2.  Polohováním  v  ose  Z  lze  přeostřit 
laserový paprsek až o 45 mm

odpovědí. na. rostoucí. požadavky. na. prů-
myslovou.automatizaci.a.konstrukci. stroj-
ních.zařízení..

Weidmüller.bude.dále.prezentovat.širokou.
nabídku.produktů,.která.sahá.od.propojova-
cích.prvků.a.průmyslových.konektorů.až.po.
elektronické. prvky. pro. nejnáročnější. úlohy.
v.procesní.automatizaci.směřující.k.vizi.Indu-
strie.4.0..Jako.naprosté.novinky.Weidmüller.
představí. spínané. zdroje. PROmax,. servisní.
rozhraní.FrontCom®.Vario,.inteligentní.sys-
tém. pro. sledování. spotřeby. energie. Power.
Monitor. a. elektrohydraulické. profesionální.
nářadí.. (ed)


