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komponenty

Lasery Solaris

Lasery Solaris s úspěchem zvládají všech-
ny uvedené procesy značení napříč všemi 
průmyslovými odvětvími. Vláknové lasery 
s paprskem v infračerveném spektru doká-
žou kontrastně označit jak plasty, tak i kovy 
(obr. 6). CO2 lasery jsou vhodné na organické 
materiály, jako jsou plasty nebo dřevo. Doká-
žou značit také sklo nebo lakované povrchy. 
Zelený laser je novinka, která našla uplatně-
ní ve značení těžko označitelných plastů, kde 
jiné lasery nedosahují požadovaného kontras-

tu. Firma Leonardo Technology nabízí la-
sery s vektorově vychylovaným paprskem 
s možností značení znaky velikosti od 0,7 do 
400 mm, grafického značení a značení čáro-
vými kódy a kódy 2D (Datamatrix). 

Ceny CO2 laserů konkurují cenám in-
koustových značicích zařízení CIJ, ale je-
jich provoz je mnohem levnější, proto jsou 
častou náhradou starších inkoustových za-
řízení ve výrobních provozech. Výhodou 
laserových značicích zařízení je také to, že 
ke své práci nepotřebují žádný inkoust ani 
ředidla. Plasty navíc bývají pro inkoustové 

barvy nesmáčivé a označení lze z povrchu 
setřít. Aby k tomu nedocházelo, musí se po-
vrch ošetřit plazmatem. To u laserového zna-
čení není třeba. 

Standardem laserů Solaris je ovládání pro-
střednictvím dotykové obrazovky stejně jako 
ethernetové připojení. Kontakt na dodavatele, 
firmu Leonardo Technology, je uveden v in-
zerátu na str. 1. Firma nabízí možnost bez-
platně vyzkoušet označení dodaného vzor-
ku výrobku.

(Leonardo Technology)

Veletrh SPS IPC Drives, zaměřený na au-
tomatizaci, pohony a průmyslový software, se 
bude konat 22. až 24. listopadu 2016 v No-
rimberku. Veletrh se uskuteční v době, kdy 
je prodej automatizačních prostředků ve svě-
tě stabilní. Letos bude na veletrhu více než 
1 600 vystavovatelů prezentovat techniku 
z oborů uvedených v tab. 1. 

Společné stánky

Některé obory budou na veletrhu SPS IPC 
Drives 2016 zvýrazněny prostřednictvím spo-
lečných stánků, v nichž se návštěvníci budou 

moci informovat o současném stavu techni-
ky. V hale 3A bude vyhrazena plocha pod ná-
zvem Industry 4.0 Area, kde najdou zájemci 
tyto společné stánky:
– Automation meets IT: prezentace obchod-

ních a řídicích modelů založených na da-
tech a automatizačních řešení vycházejících  
z informační techniky,

– MES goes Automation (organizuje nakla-
datelství VDE Verlag): optimalizace zpra-
cování zakázek a výrobních procesů pomo-
cí MES,

– Cyber-Security: řešení kybernetické bez-
pečnosti demonstrované organizacemi 

SPS IPC Drives 2016:  
tradiční veletrh o automatizaci

Air bus Defence and Space, Spolkový úřad 
pro bezpečnost informačních technologií 
a Kaspersky Lab UK Ltd. 
V dalších halách bude možné navštívit ješ-

tě dva společné stánky:
– Wireless in automation (organizuje Mesa-

go) v hale 10: celkem jedenáct vystavova-
telů představí současný vývoj bezdrátové 
techniky,

– AMA Zentrum für Sensorik, Mess- und 
Prüftechnik (Odborný svaz pro senzoriku 
AMA) v hale 4A: celkem jedenáct vysta-
vovatelů zastupujících obor snímací a zku-
šební techniky.

Tři přednášková fóra

Na výstavišti budou postavena tři volně 
přístupná přednášková fóra, v nichž proběh-
ne živý program prezentací a diskusí:
– VDMA Forum v hale 3,
– ZVEI Forum v hale 3A,
– Automation meets IT v rámci stejnojmen-

ného společného stánku v hale 3A.

Podrobný program pre-
zentací na těchto fórech je 
uveden na sps-messe.de.

Návštěvníci 
a vystavovatelé z ČR

V roce 2015 přijelo na 
veletrh SPS IPC Drives 
celkem 64 386 návštěvní-
ků, z toho jich bylo 1 590 
z České republiky. Na ve-
letrhu každoročně vy-
stavuje i několik firem 
z České republiky. Letos 
si výstavní plochu zajisti-
ly tyto firmy: ATAS elek-

tromotory Náchod, DEL, Dinel, EM Brno, 
PZK BRNO, SilentCzech, SOPO, TG Drives, 
TOS Znojmo a VUES Brno.

Konference Automation 4.0 Summit

První a druhý den veletrhu (22. a 23. listo-
padu) se v konferenčním centru norimberské-
ho výstaviště uskuteční konference Automati-
on 4.0 Summit. Přednášející se zaměří na tato 
témata: Safety meets Security, energeticky 
hospodárná výroba, analýza velkých objemů 
dat a senzorika pro průmysl 4.0. Konferen-
ci pořádá redakce Weka Fachmedien a bliž-
ší informace jsou na www.automation-40.de.

Informace pro návštěvníky

Veletrh je vždy otevřen od 9 do 18 h, posled-
ní den veletrhu (ve čtvrtek) jen do 17 h. Další 
informace jsou na adrese sps-messe.de. Na této 
stránce se zájemci mohou registrovat a získat 
bezplatnou jednodenní vstupenku.

(ev)

Tab. 1. Obory veletrhu SPS IPC Drives

– řídicí technika
– průmyslové počítače
– elektrické pohony a komponenty
– operátorské panely HMI
– průmyslové komunikace
– průmyslový software
– technika rozhraní
– mechanická infrastruktura
– snímací technika

Obr. 1. Veletrh SPS IPC Drives vždy přiláká četné návštěvníky 


