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nové produkty

 Konektorové připojení snímačů a akčních 
členů ke svorkám Topjob S zjednodušuje 
modularizaci strojů

Nová řada svorkových bloků TOPJOB® S 2020 umožňuje konekto-
rové připojení snímačů a akčních členů k řídicímu systému. V jednom 
zásuvném konektoru je možné kombinovat signály i napájení. Mož-
nost připojit celý modul najednou prostřednictvím jednoho konektoru 
zrychluje postup montáže. Nezaměnitelné kódování konektorů a svo-

rek navíc v podstatě znemožňuje 
chybné zapojení. 

Svorky Topjob S umožňují 
prostorově velmi úsporné připo-
jení snímačů a akčních členů – 
na jeden snímač stačí šířka pou-
ze 3,5 mm. Svorky Topjob S jsou 
vhodné pro vodiče o průřezech 
0,14 až 1,5 mm2 – tedy pro ty, 
které se pro snímače a akční čle-
ny používají nejčastěji. 

Nové svorkové bloky řady 
2020 s konektorovým připoje-
ním z řady Topjob S mají mnoho 

výhod: integrované klecové svorky CAGE CLAMP® S zajišťují rychlé 
připojení vodičů pouhým zasunutím do svorky, přičemž propojení je 
spolehlivé dokonce i ve velmi nepříznivých podmínkách. Základem 
flexibility svorkových modulů jsou multifunkční propojovací můstky. 
Například pomocí zásuvných hřebenových můstků je možné propojit 
v podstatě neomezený počet svorek. Popisovací pásky umožňují ně-
kolikařádkový popis svorek – rychlý a přehledný.
WAGO-Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 143, 
e-mail: automatizace@wago.com, www.wago.cz

 Nové přepínače Scalance XC-200 
společnosti Siemens

Scalance XC-200 jsou nové kompaktní switche vrstvy L2, kte-
ré jsou vhodné k vytváření sítí průmyslového Ethernetu a umožňují 
kombinovat elektrické a optické spoje pro realizaci topologií typu li-
nie, hvězdy a kruhu. Switche jsou robustní, mají rozsah pracovních 
teplot od –40 do +70 °C a certifikaci pro provoz v prostředí s nebez-
pečím výbuchu (ATEX zóna 2, IECEx). 

Scalance XC-200 jsou k dispozici v různých provedeních, např. 
s až 24 porty RJ45 nebo alternativně s až dvěma porty typu ST/BFOC, 
popř. dvěma porty typu SC. Pro přenos větších objemů dat Siemens 

nabízí variantu Sca-
lance XC206-2SFP 
se dvěma gigabito-
vými porty, např. pro 
přenos obrazových 
dat z kamer v tune-
lech do řídicího stře-
diska.

Všechna zařízení 
jsou vybavena redun-
dantním napájením. 
Robustní kryt modu-
lu a ochranné límeč-

ky společně s konektory a kabely typu FastConnect jsou zárukou spo-
jení konektory RJ45 i v prostředích, kde je zařízení vystaveno nára-
zům a vibracím. 

Spolehlivost sítě dále zvyšují integrované firmwarové funkce. 
Virtuální místní sítě (VLAN) např. rozdělí fyzickou síť do několika 
virtuálních segmentů a minimalizují tak počet zpráv broadcast v síti. 
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com, 
www.siemens.cz/x-200

 Rychlé a flexibilní upnutí rozmanitých 
geometrických tvarů

Ať čtverec, obdélník, trojúhelník, nebo obecné tvary – s prizma-
tickými čelistmi Pronto firmy Schunk lze všechny rychle, flexibilně 
a bezpečně upnout. Tímto svého druhu jedinečným systémem rychlo-
výměnných čelistí může být dodatečně vybaveno libovolné sklíčidlo 
pro upnutí polotovarů i opracovávaných dílů, bez ohledu na výrobce 

a typ sklíčidla. To umožňuje dosáhnout maximální flexibility a pří-
pravné doby pro kompletní sadu čelistí pouhých 15 s. Uživatelé si mo-
hou měkké prizmatické čelisti Pronto sami obrobit podle individuál-
ního požadovaného tvaru obrobku. Na základě údajů o obrobku může 
Schunk alternativně nakonfiguovat, vyrobit a dodat v krátké dodací 
lhůtě individuální prizmatické čelisti. K upnutí polotovarů jsou priz-
matické čelisti doplněny tvrdými zakusovacími upínacími vložkami. 

Více informací o upínacích čelistech Pronto lze získat ve filmu do-
stupném na YouTube pomocí odkazu:
https://www.youtube.com/watch?v=F6nMsZcqOTQ
SCHUNK Intec, s. r. o., tel.: +420 513 036 213, 
info@cz.schunk.com, http://schunk.com

 IoT Starter Kit – podpora vývoje aplikací pro 
bezdrátové sítě IoT

IQRF Alliance představuje nový prostředek pro vývoj aplikací pro 
internet věcí s bezdrátovým přenosem v síti IQRF. Sada IoT Starter 
Kit obsahuje v síti IQRF dvě hlavní části – senzory a relé. Produkt ob-
sahuje programové nadstavby umožňující snadnou obsluhu. Síť IQRF 
je propojena s internetem vývojovou deskou UP od firmy AAEON. Na 
straně cloudu figuruje produkt Microsoft Azure, zajišťující vizualizaci 

dat a ovládá-
ní prvků v síti 
IQRF.

Produkt je 
určen vývojá-
řům, ale záro-
veň poskytuje 
snadné ovlá-

dání. Umožní velmi rychle vyvíjet nové produkty pro IoT s využitím 
bezdrátové sítě IQRF, desky UP a cloudové služby Microsoft Azure. 
Na trhu se objeví na jaře 2017 (up-shop.org, eshop.iqrf.org).

IQRF je bezdrátová síť pro přenos dat s topologií mesh. Vyznaču-
je se mimořádně malou spotřebou a velkou spolehlivostí. Přenos dat je 
obousměrný a dostatečně rychlý jak pro sběr dat, tak pro řízení elektro-
nických zařízení. V nové verzi 4.0 operačního systému IQRF OS jsou 
implementovány nové bezpečnostní prvky založené na AES-128 – pří-
stupové šifrování, síťové šifrování, uživatelské šifrování.

Firma IQRF Alliance zve na workshopy k tomuto produktu, které 
se uskuteční po oba dny akce IQRF Summit 2017 (www.iqrf.org/sum-
mit2017/registration). Produkt lze předobjednat prostřednictvím uve-
deného webu.
IQRF Alliance, tel.: 777 775 735, alliance@iqrf.org, 
www.iqrfalliance.org


