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nové produkty

 Nové výkonové relé HE-S od firmy Panasonic
Nové vysokonapěťové relé HE-S je určeno pro měniče solár-

ních elektráren, nabíjecí stanice, výtahy a podobná zařízení až do 
35 A/277 V AC.

Dalším důležitým parametrem je paralelní uspořádání cívek a kon-
taktů, které zvyšuje odolnost spínaného obvodu. Dva spínací kontakty 
jsou určeny pro výkonové spínání a navíc lze použitím zpětnovazebního 

(pomocného) kontaktu 
detekovat případné sva-
ření hlavních kontaktů. 
A to vše při rozměrech 
jen 36 × 30 × 40 mm.

Výkon potřebný 
k vyvození přítlačné 
síly je jen 170 mW. To 
přináší nezanedbatel-
nou úsporu energie, 
hlavně pro monosta-
bilní obvody. Kromě 
toho je zaručena vzdá-
lenost mezi kontakty 

minimálně 3 mm, což je pro mnoho zařízení požadováno jako spo-
lehlivá izolační vzdálenost.

Vzdálenost kontaktů spolu s velkou rozpínací rychlostí umož-
ňují relé využít také k bezpečnému spínání stejnosměrné zátěže až 
220 V/10 A.

Odolnost celého spínaného obvodu zesiluje paralelní uspořádání 
cívek a zátěžových kontaktů. Zároveň lze bez problému vyhovět vět-
ším požadavkům na bezpečnou izolační vzdálenost.
Panasonic Electric Works Europe AG, tel.: +420 541 217 001, 
www.panasonic-electric-works.cz

 Kontaktní tlakoměr ve stavebnicovém  
provedení

Kontaktním či spínacím tlakoměrem se rozumí mechanický tla-
koměr, pohyb jehož ručky má kromě ukazovací funkce ještě za úkol 
spínat nebo rozpínat elektrický kontakt. Spínací tlakoměry typu 2351 
a 2371 jsou řešeny jako stavebnice: jsou sestaveny z robustního tlako-

měru velikosti DN100 a z ná-
stavby s mechanickými kontak-
ty. Kontaktní nástavba je zhoto-
vena z průhledného plastu a do 
tlakoměru se vkládá místo prů-
hledového skla. Výhodou sta-
vebnicového řešení je možnost 
pružně reagovat na potřeby zá-
kazníka a sestavit požadovanou 
konfiguraci ze skladových zá-
sob. Hodnota tlaku, při níž kon-
takty spínají, se nastavuje me-
chanickým posunutím kontak-
tu do příslušné polohy; funkce 

kontaktu je názorná a jeho přestavení je jednoduché, takže tuto ope-
raci zvládne i málo kvalifikovaný pracovník.

Tlakoměr velikosti DN100 může být vybaven jedním nebo dvěma 
kontakty, přičemž každý z nich je buď spínací, nebo rozpínací. Pří-
tlačná síla kontaktů je zvětšena permanentním magnetem, jehož úči-
nek lze seřizovat stavěcím šroubkem. S velikostí přítlačné síly se mění 
i hystereze spínání. Zatížitelnost kontaktů je 1,0 A při maximálním 
výkonu 30 W, resp. 50 V·A, a při napětí do 250 V. Odolnost proti tla-
kovým rázům a vibracím se zvyšuje tím, že se těleso tlakoměru napl-
ní nevodivou tlumicí kapalinou.
BHV senzory, s. r. o., tel.: 220 920 253, 
e-mail: bhvsenzory@bhvsenzory.cz, www.bhvsenzory.cz

SNÍMAČOVÁ ŘEŠENÍ A SYSTÉMY

Snímání objektů
–	 Optické	snímače
–	 Indukční	snímače
–	 Magnetické	snímače
–	 Kapacitní	snímače
–	 Ultrazvukové	snímače

Lineární odměřování polohy  
a měření vzdáleností
–	 Indukční	analogové	snímače
–	 Magneto-indukční	analogové	snímače
–	 Odměřování	Micropulse
–	 Optické	analogové	snímače
–	 Magnetické	lineární	systémy

Snímání kapalin
–	 Hydrostatické	snímače
–	 Kapacitní	snímače	pro	detekci	hladiny
–	 Inklinometry

Balluff CZ s.r.o., Pelušková 1400, 198 00 Praha 9 – Kyje, 
tel.: +420 281 000 666, e-mail: obchod@balluff.cz, www.balluff.cz

Průmyslová identifikace
–	 Průmyslové	RFID	systémy
–	 Vision	sensors
–	 Osvětlení	BAE

Průmyslové sběrnice  
a konektorová technika
–	 Konektory	a	propojovací	kabely
–	 Pasivní	slučovací	pole
–	 Aktivní	slučovací	pole
–	 Indukční	přenosové	členy
–	 Sběrnicové	moduly	IO-Link
–	 Napájecí	zdroje

Příslušenství
–	 Držáky	a	stojany	
–	 Montážní	systémy

www.strand.cz

www.eduxe.cz

www.fanuc.cz
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pro tříčlenné středoškolské týmy

www.studiodomino.cz

Elektronické přihlašování týmů od 1.9.2015
na www.robosoutez.cz

 www.facebook.com/robosoutez
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