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Laserové senzory Banner Q3X A Q4X 

Nové.robustní.laserové.senzory.typu.Q3X..
(obr. 3).a.Q4X.v.korozivzdorném.provedení.
mají.stupeň.krytí.až.IP69K..Pouzdro.je.odol-

řady.Sendix.Base.KI40.založený.na.optic-
kém. snímacím. principu. (obr. 4).. Rotační.
snímač.tohoto.typu.má.velmi.malé.rozmě-
ry.–.průměr.pouze.40.mm..Mezi.hlavní.vý-
hody.rotačních.snímačů.Sendix.Base.KI40.
patří.jejich.nízká.cena,.hliníkové.pouzdro,.
vysoký. stupeň. krytí. a. široký. rozsah. pro-
vozních. teplot.od.–20.do.+75.°C..Sníma-
če. mohou. pracovat. s. napájením. 5.V. DC.
nebo.10.až.30.V.DC.podle.zvoleného.typu.
výstupu.. Pro. výstup. lze. zvolit. konektor.
push-pull,.otevřený.kolektor.nebo.rozhra-
ní.RS-422..Nové.kompaktní.rotační.sníma-
če.jsou.vhodné.pro.malé.tiskárny,.automa-
tická.vrata,.stroje.pro.zpracování.plastů.či.
textilní.stroje.atd.
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né.proti.chemikáliím,.vysokým.tlakům,.me-
chanickým. rázům. a. také. velkým. vibracím..
Senzory.jsou.vybaveny.zkoseným.sedmiseg-
mentovým. displejem. a. několika. stavovými.
LED..Senzor.Q3X. je.určen.k.detekci.velmi.
malých.změn.kontrastu,. a. to.ve.vzdálenosti.
až.300.mm..Senzor.Q4X.je.navržen.pro.mě-
ření.vzdálenosti.s.vysokou.přesností.až.dese-
tin.milimetru.do.vzdálenosti.100.mm..Celkový.
měřicí.rozsah.je.25.až.300.mm..Senzor.doká-
že.rozpoznat.velmi.obtížně.detekovatelné.cíle,.
jako.je.černý.molitan.na.černém.plastu.nebo.
černá.pryž.umístěná.před.lesklým.pozadím.

Kompaktní rotační snímač Kübler 
Sendix Base KI40 

Společnost. Kübler. uvedla. na. trh. nový.
kompaktní. inkrementální. rotační. snímač.

Obr.  4.  Kompaktní  rotační  snímač  Kübler 
Sendix Base KI40

Všeobecně.je.tradován.omyl,.podle.kterého.
lze.„chytrý.dům“.realizovat.tak,.že.bude.vyba-
ven.rozváděčem.s.řídicím.systémem,.ke.které-
mu.stačí.připojit.vodiče.od.vstupních.a.výstup-
ních.zařízení,.zadat.několik.parametrů,.potom.
systém.zapnout.a.provozovat..Toto.konfekční.
řešení.ale.může.vyhovovat.jen.pro.nejjedno-
dušeji.vybavené.domy.nebo.pro.řešení.základ-
ních.funkcí.elektroinstalace..Pro.většinu.domů,.
mají-li.být.opravdu.„chytře“.řízeny,.to.nesta-
čí..Existují.„konfekční“.domy.nebo.byty,.které.
jsou.shodně.postaveny.a.stejně.technicky.vy-
baveny..I.v.těchto.případech.ale.majitelé.(in-
vestoři).a.uživatelé.mívají.různé.požadavky.na.
vybavení.a.na.jeho.funkci..Liší.se.požadavky.
na.zdroje.tepla,.na.způsob.vytápění,.klimati-
zace.a.ventilace,.na.komfort.obývání,.bezpeč-
nost,.na.způsoby.zobrazení.stavu.technických.
zařízení.domu.a.jeho.ovládání.

Někdo. se. rád.pochlubí. efektním.ovládá-
ním.a.dálkovým. řízením. technického.vyba-
vení.domu.z.mobilního.telefonu.nebo.tabletu,.
popř..komfortní.audiovizuální.technikou.a.je-
jím.ovládáním..Někdo.preferuje.bezpečnost,.
jiný.úsporný.provoz..Pro.rodiny.se.senio.ry.jsou.
významné.funkce.asistenční. techniky.a.bez-
pečnosti..V.rodinách.s.dětmi.je.důležitá.varia-
bilnost.a.možnost.postupných.změn.vybavení.
interiéru.a.jeho.funkcí.podle.potřeb.odrůstají-
cích.dětí..Je.mnoho.dodavatelů.technických.za-
řízení.různé.kvality.a.s.různými.soubory.funk-
cí..Jejich.sortiment.bývá.široký.a.s.časem.se.
vyvíjí..To.klade.velké.požadavky.na.znalosti.
projektantů..Rozdílné.a.měnící.se.požadavky.
uživatelů.lze.uspokojit.jen.řídicím.systémem,.
který.je.stavebnicový.a.programovatelný..Na.
našem.i.zahraničním.trhu.se.pro.řízení.tech-
nického.vybavení.domů.osvědčuje.programo-
vatelný.automat.Tecomat.Foxtrot.(www.teco-
mat.cz),.vyráběný.kolínskou.firmou.Teco,.a..s..

Příručka projektování CFox, RFox, Foxtrot
Ta.pro.projektanty.„chytrých.domů“.a.uživate-
le.svých.produktů.pravidelně.pořádá.odborné.
kurzy.(viz.A2/2015,.str..41)..Nabízí.jim.i.vel-
mi.podrobnou.příručku.

Příručka projektování CFox, RFox, 
Foxtrot,. kterou. napsal. Jindřich. Kubec,. je.
elektronická.publikace..V.současné.době. je.

její.rozsah.561.str..(11.MB)..Vzhledem.k.roz-
sahu.a.pravidelnému.doplňování.je.vydávána.
pouze.elektronicky..Je.interaktivní.a.vybave-
na.hypertextovými.odkazy.. Lze. ji. kdykoliv.
v.aktuální.verzi.stáhnout.na.webové.stránce.
www.tecomat.cz.

Příručka.je.rozdělena.do.čtrnácti.kapitol..
První. část. pojednává. o. koncepci. systému.
Tecomat.Foxtrot,.jeho.základních.a.perifer-
ních.modulech,.napájení,.sběrnici.CIB.Com-

mon.Installation.Bus®,.síti.RFox®.a.sběrni-
ci.TCL2..Další.kapitoly.popisují.jednotlivé.
technické.celky.a.zařízení.od.významných.
výrobců. a. způsoby. jejich. řízení.. Postupně.
se. věnují. problematice. vytápění,. chlazení,.
ohřevu. teplé. vody,. větrání,. osvětlení. a. zá-
suvkových. okruhů,. žaluzií,. zastínění,. ok-

nům,.dveřím,.zabezpečení.EZS,.
EPS. a. řízení. přístupu,. komu-
nikaci. s. uživatelem,. multimé-
diím,. měření. teploty,. měření.
různých. forem. energie. a. nee-
lektrických. veličin,. ovládání.
a. monitorování. dalších. tech-
nických.zařízení..Závěr. je.vě-
nován. projektantským. a. mon-
tážním.informacím.

Výklad.je.bohatě.dokumen-
tován. obrázky. a. schématy. do-
poručených.zapojení..Z.ukázky.
na.obr. 1.je.zřejmé,.že.jde.o.kon-
krétní. funkce,. konkrétní. typy.
modulů. ze. stavebnice. Foxtrot.
a. konkrétní. zařízení,. přístroje.
a.snímače.nebo.ústředny.třetích.
stran..V.textu.jsou.shrnuty.důle-
žité.informace.o.řízených.tech-
nických. zařízeních. a. o. způso-
bech. jejich. řízení.. Cenné. jsou.
zkušenosti. autora. s. uváděním.

zařízení.do.chodu. i. jeho.poznatky.z.disku-
sí.s.výrobci.a.uživateli..Z.tohoto.pohledu.má.
příručka.širší.použití,.mnohé.poznatky.v.ní.
obsažené. mají. obecnou. platnost.. Je. určena.
především. pro. projektanty. technických. za-
řízení. a. elektroinstalace. „chytrých. domů“.
se. systémem.Tecomat. Foxtrot.. Nepochyb-
ně.poslouží.i.učitelům.odborných.škol.a.je-
jich.studentům.

(Teco, a. s.)

Obr. 1. Ukázka listu z příručky


