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nové produkty

 Nová spojka Flender N-Bipex prodlouží 
životnost pohonných systémů 

Společnost Siemens rozšiřuje svou nabídku spojek o novou pruž-
nou spojku Flender N-Bipex z vysoce kvalitní tvárné litiny. Spojka 
bude dostupná v deseti velikostech. Optimalizovaná geometrie zábě-

rové plochy nábo-
je a nově vyvinu-
té elastomery zna-
menají významné 
zlepšení životnosti 
spojky ve srovnání 
s běžnými spojka-
mi dostupnými na 
trhu. Točivý mo-
ment je v závislosti 
na velikosti spojky 
o 10 až 20 % vyš-
ší. Nové elastomery 
jsou k dispozici ve 

třech různých tvrdostech a umožňují použít spojky v teplotním roz-
mezí od –50 do +100 °C bez omezení v točivém momentu.

Díky výrobě nábojů odléváním je možné tvar jejich záběrové plo-
chy zvolit takový, aby za všech provozních podmínek bylo zatížení na 
elastickém polyuretanovém segmentu rozloženo rovnoměrně a zároveň 
aby byla zachována dostatečná přizpůsobivost. Lomová houževnatost 
a maximální přípustné otáčky jsou u spojek z tvárných litin výrazně 
vyšší než u spojek z šedé litiny a jsou srovnatelné se spojkami z oceli.
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552,
e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com, www.siemens.cz

  Robot YuMi od ABB spolupracuje 
s člověkem

Společnost ABB představila na Hannover Messe 2015 průmyslový 
robot YuMi® se dvěma pažemi, který dokáže bezpečně spolupracovat 
s člověkem. Duální robotické paže mají přesný vizuální systém, ob-
ratné svěrky, citlivou zpětnou vazbu regulace síly a zabudované bez-

pečnostní prvky, které 
umožňují programová-
ní orientované více na 
bázi „učení“ než na psa-
ní strojového kódu. Pro 
bezpečnou spolupráci 
s člověkem má YuMi 
citlivou zpětnou vazbu 
na působící sílu, pruž-
ný software a vestavě-
né bezpečnostní funkce. 
Jestliže YuMi zazname-

ná kolizi např. s lidským spolupracovníkem, dokáže svůj pohyb zasta-
vit v řádu milisekund. Pohyb lze následně velmi snadno obnovit. Pro 
spolupráci s člověkem je přizpůsobena také mechanická konstrukce. 
YuMi má lehkou, ale pevnou kostru z hořčíkové slitiny, kterou pokrývá 
pružný plastový plášť. Robot je kompaktní, má lidské rozměry a lid-
ské pohyby, aby se lidé, kteří s ním spolupracují, cítili bezpečně a pří-
jemně. YuMi nemá žádná místa, kde by hrozilo přiskřípnutí, takže při 
pohybu robotu a manipulaci se součástmi nemůže dojít ke zranění či 
škodám. Záměrem konstrukčního řešení robotu YuMi sice bylo uspo-
kojit požadavky na pružnou a rychlou výrobu spotřební elektroniky, 
ale lze jej velmi dobře využít při jakékoliv montáži malých součástek.
ABB s. r. o., tel.: +420 234 322 111, kontakt@cz.abb.com, 
http://new.abb.com/cz

 Miniaturní fotoelektrický snímač – menší 
než poštovní známka

Miniaturizace zařízení postupuje stále rychleji a detekce velmi ma-
lých předmětů, zejména v lékařství, je více a více automatizována. 
K tomu jsou nutné vhodné snímače přítomnosti.

Právě pro tyto případy na-
bízí společnost Panasonic sní-
mače řady EX-10S. Sníma-
če této řady detekují naprosto 
přesně i malé mechanické díly, 
jako jsou jehly, trysky, trubič-
ky nebo kanyly. Fotoelektric-
ké snímače umožňují zmíněné 
díly detekovat zcela bezpečně 
a bezdotykově.

V miniaturním krytu sní-
mače je umístěna kompletní 
vyhodnocovací elektronika 
a na něm jsou signální LED. 

Malé rozměry (14,5 × 10 × 3,5 mm) ocení uživatelé při vestavbě do 
omezených prostor. Snímače této řady je možné vzhledem k velmi úz-
kému paprsku montovat mnohem blíž k sobě, než tomu bylo u před-
chozích typů. Současně je zajištěna i odolnost v průmyslovém pro-
středí (IP67).

Snímače jsou vybaveny speciální optickou soustavou, která v zá-
vislosti na typu snímače umožňuje detekovat objekty o průměru jen 
0,5 mm na vzdálenost 1 m. Hmotnost pouze několik gramů usnadňu-
je montáž snímače na pohybující se části stroje, jako jsou např. do-
pravník nebo montážní rameno robotu.
Panasonic Electric Works Europe AG, tel.: +420 541 217 001, 
www.panasonic-electric-works.cz

 Petlice pro bezpečnostní spínače Euchner 
CES-C04

Firma Euchner má široký sortiment bezkontaktních bezpečnostních 
spínačů využívajících unikátně kódované RFID transpondéry s úrovní 
bezpečnostních vlastností PL e podle ČSN EN ISO 13849-1 a s vy-
sokou úrovní kódování dle ČSN EN ISO 14119. Nejmenší z těchto 
spínačů, Euchner CES-C04, je na trhu již přes rok. Má pouzdro mi-
niaturních rozměrů, několik aktivních ploch pro flexibilní použití, 

integrovanou vy-
hodnocovací elek-
troniku a mnoho 
variant připojení.

Nově do na-
bídky příslušen-
ství přibyla pet-
lice pro jedno-
duchou ochranu 
bezpečnostních 
dveří, která udr-
ží dveře uzavřené 
a současně chrání 

bezpečnostní spínač před poškozením. Petlice funguje také jako dveř-
ní doraz a může být vybavena rukojetí pro otevření zevnitř chráněné-
ho prostoru. Díky symetrickému provedení je možné ji používat na 
dveřích zavěšených vlevo i vpravo. Je-li třeba zabránit nechtěnému 
nebo neautorizovanému zavření dveří v době, kdy se obsluha pohy-
buje uvnitř stroje, lze do otvorů v jazyku petlice nebo v rukojeti in-
stalovat visací zámky.

Petlice je vhodná pro použití v průmyslu, je velmi robustní a celá, 
včetně madla, je vyrobena z hliníkové slitiny. Madlo je dostatečně 
široké, aby bylo možné petlici obsluhovat i v silných pracovních ru-
kavicích.
EUCHNER electric, s. r. o., tel.: +420 533 443 150, 
e-mail: info@euchner.cz, www.euchner.cz


