Že več kot 25 let
Več kot 50.000 izdelkov
Zastopamo več kot 28 vodilnih proizvajalcev
s področja opreme za avtomatizacijo

Proizvajalci, ki jih s ponosom zastopamo:
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SENZORIKA

03-16

OPREMA ZA VARNOST STROJEV

17-28

LOGISTIČNA OPREMA

29-34

STROJNI VID

35-42
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51-58

INDUSTRIJSKE KOMUNIKACIJE

59-66

INDUSTRIJSKI RAČUNALNIKI

67-72

OPREMA ZA EKSPLOZIJSKO NEVARNA OKOLJA

73-76

PRIBOR

77-88
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Spoštovani poslovni partner!
Pred vami je prenovljeni pregledni katalog ponudbe Tipteha, v katerem najdete veliko novosti, ki spreminjajo svet avtomatizacije. V
katalogu lahko na kratek in jedrnat način spoznate naš zaokrožen
program in se seznanite s številnimi zanimivosti. Poučili se boste o
opremi za IIoT, 3D strojni vid, pametna očala, obogateni resničnost v
industriji, radarski varnostni sistem in varnostne senzorje dotika.
V Tiptehu smo v več kot 25 letih obstoja postali vodilni dobavitelj
senzorike, varnostne tehnike, krmilnikov, motornih pogonov, čitalcev
različnih kod in kamer. Naši inženirji slovijo po globokem poznavanju opreme in tehnologij ter odlični tehnični podpori. Znanje sproti
osvežujemo in dopolnjujemo s šolanjem pri principalih.
Na tržišču in tudi v našem programu je zelo veliko število komponent,
med katerimi je včasih težko izbrati najprimernejšo. Če nam zaupate,
kaj potrebujete, bomo poiskali optimalno rešitev za vas, s tem pa
zmanjšali riziko napačne izbire.
Naš program sestavlja oprema specializiranih proizvajalcev avtomatizacijskih komponent, ki so vsi po vrsti med vodilnimi na svojih
področjih. Zato smo zelo ponosni na kvaliteto izdelkov v naši ponudbi.
Naše kupce razveseljujemo tudi z veliko zalogo blaga, ki poskrbi za
hitre in tekoče dobave. Požrtvovalnost in natančnost naših kolegov iz
oddelka logistike, ki skrbijo za naročanje in dobavo blaga, je veliko
pripomogla k našemu slovesu zanesljivega in odzivnega partnerja.
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SENZORIKA

Stroji in naprave zaznavajo svet okoli sebe s pomočjo
senzorjev. Naš program obsega celoten nabor od
enostavnih induktivnih, optičnih in tlačnih senzorjev do
kompleksnih 3D senzorjev za strogo namensko uporabo
v najrazličnejših okoljih. Zveneča imena proizvajalcev, kot
so Hans Turck, Leuze Electronic in Micro-Epsilon ter visoka
kakovost njihovih produktov bodo zagotovila zanesljivo
delovanje vaših naprav.

Optični senzorji
Induktivni senzorji
Magnetnoinduktivni senzorji
Kapacitivni senzorji
Merilne letve, enkoderji, senzorji kota in nagiba
Magnetnoinduktivni senzorji odmika
Precizni merilniki razdalj, dolžine in pozicije
2D in 3D merilni sistemi
Merilne zavese
Senzorji barv, kontrasta in luminiscence
Senzorji temperature
Ultrazvočni senzorji
Tlačni senzorji
Pretočni senzorji

OPTIČNI SENZORJI
SENZORIKA

Primeri uporabe

Optoelektronski senzorji za pravilno detekcijo
Poleg širokega nabora senzorjev za zaznavanje objektov z različnimi
principi delovanja in ohišij, se Leuze lahko pohvali tudi z raznovrstnimi
snopi svetlobe, ki omogočajo detekcijo tudi bolj zahtevnih objektov.
Opcija XL z uporabo LED črte
omogoča detekcijo objektov z
odprtinami, ali detekcijo objektov katerih pozicija lahko varira.

Opcija S z ozkim LED snopom
omogoča detekcijo objektov z
različnimi barvnimi nanosi in
svetlečih objektov.

HT 3C-XL

HT 3C-S

Opcija V z optiko v obliki črke V
omogoča detekcijo objektov z
visokim sijajem in reflektivnih
objektov

Opcija L z laserskim snopom
omogoča detekcijo objektov
skozi odprtine in detekcijo
izjemno majhnih objektov.
Primerne tudi za pozicioniranje

HT 3C-V

HT 3CL

Foto zapora RK46C lahko s vzporednim
svetlobnim snopom zanesljivo zazna
predmete nepravilnih oblik.

Retro-reflektivna fotocelica PRK18B je
s svojo občutljivostjo, odpornostjo in
hitrostjo primerna za prehrambeno industrijo. Zaznava tudi prozorne materiale.

Štetje kosov - uporaba svetlobnega
ojačevalnika LVS 463 in posebnega
optičnega vlakna

Širok izbor ohišij in možnosti vgradnje
Najpogostejša oblika za optoelektronske senzorje je ploščata kvadrasta oblika. Omogoča različne tipe vgradenj. Na voljo so tudi cilindrične
oblike senzorjev za posebne aplikacije.

Detekcija prisotnosti. Z uporabo senzorja
z izločanjem ozadja HT 25C lahko zanesljivo zaznamo objekte, ki so le malenkostno odmaknjeni od ozadja.
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Primeri različne vgradnje optoelektronskih senzorjev

OPTIČNI SENZORJI
SENZORIKA

Primeri uporabe

Izjemno majhna, a zmogljiva
fotocelica serije 2
Najmanjše fotocelice v Leuze portfelju
serije 2, se lahko pohvali z izjemno majhno
dimenzijo 23 x 12 x 8 mm.
Kljub svoji izredni kompaktnosti je na voljo
v treh izvedbah: oddajnik in sprejemnik,
retroreflektivna ali z izločanjem ozadja.

Zanesljivo zaznavajte na tekočem traku, neodvisno od
barve in debeline predmeta
DRT25 - dinamični referenčni skener, ki za referenco uporablja statične
ali premikajoče predmete. Gre za inovativni princip detekcije na trgu,
saj objekte zaznava neodvisna od barve in oblike detektiranega objekta. Najpogostejša aplikacija senzorja je detekcija objektov na tekočem
traku.

1.
Optimal
mounting
distance
80 - 100 mm

2.
Press “Teach”
button to teach
the sensor how to
detect

Trak je lahko poljubne barve,
lahko je moker, umazan, lahko
tudi vibrira. Senzor zazna objekte vseh vrst. Lahko so svetleči,
ravni, perforirani, strukturirani
ali transparentni. Senzor je od
traku lahko oddaljen do 200
mm.
Optimalna razdalja montaže je
100 mm.

Optični ojačevalniki in vodniki
Optične ojačevalnike uporabljamo v primerih, ko smo zelo omejeni s prostorom.
Premer vlakna je zgoj 2,2mm.

Zaznavanje majhnih kosov – z
uporabo viličastega senzorja
GS04 zaznamo tudi najmanjše
predmete pri hitrosti do 5kHz.

Preverjanje prisotnosti produkta – s kombinacijo LS25+LE25,
lahko detektiramo prisotnost
produkta znotraj embalaže.

Z uporabo senzorja PRK25C.D
lahko zanesljivo detektiramo
objekte, zavite v folijo. Pri ostalih senzorjih folija povzroča
težave.

Optični ojačevalnik LV463, za
lažje konfiguriranje je opremljen
z prikazovalnikom.

Zamenjajte mehansko nastavljanje senzorjev s komunikacijo
IO-link. S senzorjem HT3C Teach
funkcijo lahko prilagodite nastavitve senzorja zahtevam
produkta na liniji.
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INDUKTIVNI SENZORJI
SENZORIKA

Induktivni senzorji slovijo po vzdržljivosti, zanesljivosti,
hitrih odzivnih časih in dolgi življenjski dobi.
Senzorji zaznavajo kovinske predmete s pomočjo sprememb
visokofrekvenčnega elektromagnetnega polja, ki jih povzroči bližina
tarče. Zaznavanje je brez fizičnega stika, zaradi česar senzorji niso
podvrženi obrabi.
Induktivni senzorji za prehrambeno
industrijo v INOX ohišju zaščite IP69K
so odporni na visokotlačno čiščenje ter
detergente.

Uprox3 senzor se z IO-Link
komunikacijo spremeni v
univerzalni senzor, vključno z
identifikacijo
Senzorji s teflonsko prevleko, ki so primerni za varilne aplikacije.

Dvojni induktivni senzorji za detekcijo pozicije loput z NAMUR izhodom za
eksplozivno nevarna območja.

Skozniški induktivni senzorji za zaznavanje majhnih kovinskih predmetov
(vijaki, matice)
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TURCK induktivni senzorji že desetletja uspešno
delujejo tako v Sloveniji,
kot po svetu. Podjetje
je nosilec znanja in
tehnologije ter pravi
generator inovacij na
področju senzorike.

Induktivni senzorji Uprox3
zaznavajo dlje in neodvisno od
vrste kovine kot katerikoli drugi
senzorji na trgu
TURCK poleg nabora UPROX+
in standardnih induktivnih
senzorjev ponuja tudi nabor
specialnih variant: skozniških
senzorjev, viličastih senzorjev, senzorjev, imunih na
elektromagnetne motnje
varjenja, z analognim izhodom,
s povečanim temperaturnim
obsegom, odporne na visoke
tlake, za podvodno uporabo, za
specialne namene, za uporabo
v prehrambeni in farmacevtski industriji (IP69K), dvojne
senzorje za detekcijo položaja
ventila in še vrsto drugih.

Kjer vgradnja standardnih senzorjev ni mogoča, imamo na voljo specialne variante

INDUKTIVNI SENZORJI
Analogni induktivni senzorji

Cilindrična, ploščata in kvadrasta so najpogostejša ohišja, v katerih
so izvedene variante oplaščenih in neoplaščenih induktivnih senzorjev. Posebnost Turck UPROX+ oplaščenih senzorjev je poglobljena
vgradnja za pol obrata pod ravnino poravnave, ki ga zaščiti pred
mehanskimi poškodbami.

Induktivne senzorje z analognim izhodom lahko uporabimo za enostavne
regulacije. Izhod senzorja je lahko
tokovni, napetostni ali frekvenčni
signal, proporcionalen z razdaljo do
tarče.

Poglobljena vgradnja

Analogni senzor v kvadrastem ohišju za
regulacijo odmika

Delno oplaščena vgradnja

Neoplaščene senzorje UPROX+ v kvadrastih ohišjih lahko vgradimo
delno oplaščeno. Senzorji so lahko obdani z ene ali več strani. Ustrezno temu se zmanjša preklopni doseg senzorjev. Tovrstna montaža
ne zahteva dodatnega pribora in je zato cenejša in enostavnejša.

SENZORIKA

Način vgradnje podaljša življenjsko dobo senzorja

MAGNETNOINDUKTIVNI SENZORJI
Natančno zaznavanje pozicije pnevmatskih cilindrov z
magnetnoinduktivnimi senzorji, z dolgo življenjsko dobo
Magnetnoinduktivni senzorji za zaznavanje pozicije pnevmatskih
cilindrov, so v primerjavi z REED releji, veliko bolj robustni, imajo
manjšo histerezo in so natančnejši. Na voljo so tako za standardne in
varilne aplikacije, kot tudi za EX-področja in z analognim izhodom za
merjenje pozicije cilindra.

Kompaktna zasnova senzorjev
Magnetnoinduktivni senzorji Turck
so z dimenzijami 28 mm (UNT), 19.7
mm (UNTK) in 18 mm (UNR) najkrajši
senzorji, ki jih lahko dobimo na
tržišču. Aktivna površina se nahaja
na koncu senzorja. Izjemna kratka
dolžina se izkaže predvsem pri
cilindrih s kratkimi hodi. Z vseh strani
dobro vidna LED dioda, nam prikaže
stanje cilindra in s tem pomaga pri
optimalni vgradnji in nastavitvi.

Najkrajši magnetnoinduktivni senzor na
trgu

Konstrukcija senzorja onemogoča, da bi se senzor s potegom kabla izmaknil iz utora. V standardne C- in T-utore jih lahko vgradimo direktno, za ostale je na voljo dodatna oprema za vgradnjo.
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KAPACITIVNI SENZORJI
SENZORIKA

Kapacitivni senzorji zaznavajo tudi nekovine
Princip zaznavanja kapacitivnih senzorjev je sprememba
dielektričnosti in s tem kapacitivnosti med dvema prevodnikoma (ploščama). Doseg senzorja je odvisen predvsem
od dielektrične konstante zaznavnega materiala. Senzorji
lahko poleg oddaljenosti in pozicije merijo tudi debelino, nivo,
ekscentričnost, deformacije, obrabo in vibracije.
Tudi za zahtevno vgradnjo lahko vedno najdemo
ustrezno ohišje

Serija BCF za lepljive
materiale

Serija BCC za sipke materiale

Tam, kjer bi lahko kapacitivni
senzorji naleteli na problem z
vlago ali ostanki tekočin, serija
BCF deluje brez težav, saj ima
vgrajeno dodatno kompenzacijsko elektrodo ob aktivni
površini senzorja.

Kapacitivni senzorji serije BCC
so še posebno odporni na elektromagnetne in elektrostatične motnje. Stranski oklop in
vgrajen procesor zadušita motnje tudi pri vgradnji v kovinske
dele.

Senzorji serije BCF se še posebej dobro
izkažejo pri zaznavanju viskoznih tekočin
in v okolju z lepljivim prahom.

Specialnost senzorjev serije BCC je zaznavanje sipkih materialov kot npr. granulat,
peleti, ipd.

Nastavljiva serija BCT
Senzorji BCT imajo vgrajeno
funkcijo »teach«, s pomočjo
katere zelo enostavno nastavimo senzor na želeno aplikacijo.
Možna je izvedba s tipko na
senzorju ali samo preko kabla,
da se prepreči kasnejše manipulacije. Poleg nastavitve preklopne točke funkcija omogoča
tudi določitev aktivnega signala
(normalno odprt/zaprt).

Parametriranje zmanjša število potrebnih
variant.

Kapacitivni senzor za zaznavanje tekočin
Senzor z objemno vezico enostavno pritrdimo na plastično ali stekleno cev ter nastavimo občutljivost s pomočjo vgrajenega potenciometra. Zaznavamo lahko tudi kemično agresivne medije, saj senzor
deluje preko stene in ni v fizičnem stiku s tekočino.
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MERILNE LETVE, ENKODERJI, SENZORJI KOTA IN NAGIBA
Brezkontaktni enkoderji

Induktivni senzorji linearnega
pomika uspešno nadomeščajo
drage magnetnostriktivne
senzorje kot tudi cenene, a za
uporabo problematične uporovne merilne letve. Pozicijo
zaznavajo preko induktivnega
nihajnega kroga, zato so imuni
na magnetna polja.

Robustno in precizno: merjenje dolžin
do 1m

Tipična uporaba induktivnih
senzorjev linearnega pomika
so stroji za brizganje plastike
in naprave za preoblikovanje
kovin. Merilna območja sežejo
od 25 mm do 1000 mm.
Različni tipi izhodov od tokovnih
4..20mA, napetostnih 0..10V,
SSI, IO Link, omogočajo optimalni priklop na krmilni sistem.

Merjenje pozicije cilindra

Širok izbor enkoderjev za različne potrebe

Širok nabor enkoderjev vam
omogoča izbiro prave opreme.
Enkoderje serije Efficiency uporabite v cenovno občutljivih
projektih - zaščita IP64, radialna
obremenitev gredi do 40 Nm in
delovanje od -20°C. V zahtevnih
aplikacijah uporabite dajalnike
serije Industrial - zaščita IP67/
IP69K, večja obremenitev gredi in dvojni ležaji. V najtežjih
pogojih delovanja pa uporabite
hermetično zaprte brezkontaktne enkoderje z brezstičnim
delovanjem serije Premium.

Senzorji kota

SENZORIKA

Merilne letve

Tokovni, napetostni ali SSI
izhod senzorja je sorazmeren kotnemu zamiku pozicionirnega elementa. Zaščita
IP67 in odpornost na motnje
omogočata uporabo senzorja
za krmiljenje naklona solarnih
panelov, v tiskarskih strojih za
merjenje debeline snopov, na
navijalnih napravah za merjenje kota gibljivega valjčka
za regulacijo napetosti ter še
vrsto drugih aplikacij.

Meritev kota od 0 .. 360°

Senzor nagiba

Enkoderji za težke delovne pogoje

Meritev nagiba po eni ali
dveh oseh glede na horizontalo je osnova za stabilizacijo
dvižnih ploščadi, pri izgradnji
gradbenih strojev, kmetijske
mehanizacije, v robotski in
letalski tehniki. Robustna
izvedba senzorja ter izbira med
analognim, digitalnim ali CAN
izhodom omogoča univerzalno
uporabo senzorja.

Merilni princip brezkontaktnega enkoderja
Na tiskanem vezju senzorja se nahajata oddajno in sprejemno navitje. Oddajno je vzbujano z
visoko-frekvenčnim izmeničnim poljem in tvori
preko pozicionirnega elementa resonator, ki je
v induktivnem sklopu s sprejemnim. Inducirana
napetost je sorazmerna poziciji elementa.

Enostavna montaža in priključitev dvoosnega inklinometra
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MERILNE LETVE, ENKODERJI, SENZORJI KOTA IN NAGIBA
SENZORIKA

Robustni inkrementalni
enkoderji

Optični inkrementalni in absolutni enkoderji
Hengstlerjevi ICURO in ACURO sta liniji visokokvalitetnih inkrementalnih
in absolutnih industrijskih enkoderjev. Ta program dopolnjuje program
robustnih inkrementalnih NorthStar in robustnih absolutnih eno in večobratnih magnetnih enkoderjev ACURO-XRobust. Del programa obsega
tudi motorske enkoderje in enkoderje za eksplozijsko nevarno okolje.
Inkrementalni enkoderji z
resolucijo do 10.000 impulzov
na obrat.

Northstar robustni inkrementalni
enkoderji, z nezlomljivimi diski in velikimi,
kvalitetnimi ležaji

Absolutni enkoderji

Absolutni enkoderji ACURO podpirajo
vsa industrijska vodila. Z do 19 bitno
ločljivostjo v obratu zagotavljajo natančno
pozicioniranje

Serija ACURO AC58 na voljo s
Profinet komunikacijo

MAGNETNOINDUKTIVNI SENZORJI ODMIKA
Cenena metoda merjenja
odmika za OEM aplikacije

Merjenje pomika hidravličnih ventilov in cilindrov
Na voljo je več kot 250 modelov z merilnimi območji od 1 do 630mm.
Elektronika je lahko vgrajena v sam merilnik ali pa ločena. Različni
konstrukcijski pristopi: z batom ali pa z merilnim obročem, kar
omogoča različne načine instalacije na naprave.

Velikost magneta določa merilno območje
senzorja

Merilno območje je odvisno od
velikosti premikajočega se magneta
in dosega 45mm. Obliko senzorja je
možno spremeniti v skladu z
zahtevami kupca.

Induktivni merilniki pomika EDS z vgrajeno
elektroniko

Merjenje pomika cilindra z linearnim indukcijskim senzorjem

Senzorji nastopajo v različnih ohišjih. Na voljo so preproste PCB verzije, v ohišjih narejenih iz nerjavnega jekla in plastičnih ohišjih.
Podjetje Micro Epsilon magnetno induktivne senzorje izdeluje tudi
po zahtevah kupcev. Prilagodi se lahko geometrija, merilno območje,
temperaturna stabilnost, tip izhodnega signala in zaščitni razred.
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PRECIZNI MERILNIKI RAZDALJ, DOLŽINE IN POZICIJE

V triangulacijskih merilnikih
podjetja Micro Epsilon laserska
dioda projecira svetlobo na
predmet. Sprejemnik na podlagi
kota odbite svetlobe določi
razdaljo do predmeta.

Merjenje debeline
prosojnih materialov
Belo svetlobo razklonimo na
posamezne valovne dolžine
tako, da ima posamezna
valovna dolžina gorišče na
različni razdalji od senzorja.
Z merjenjem jakosti odbite
svetlobe v odvisnosti od
valovne dolžine določimo
razdaljo.

Nanometrska resolucija
in izredno stabilna
meritev

SENZORIKA

Brezkontaktno merjenje
oddaljenosti z uporabo
triangulacijskih laserskih
senzorjev

S kapacitivnimi merilniki odmika lahko merimo oddaljenost
do vseh prevodnih in polprevodnih materialov. Merilnike
odlikuje izredna temperaturna
stabilnost.

Širok izbor kapacitivnih merilnikov oddaljenosti z merilnimi območji od 50µm do
10mm.
Merilnik ILD 2300 ima opcijsko vgrajeno
modro lasersko svetlobo, ki je še posebej
primerna za merjenje žarečih objektov

Prednosti Micro Epsilon
merilnikov:
• Majhna merilna pika
• Velika merilna območja
• Ekstremna resolucija
• Odlična linearnost
• Visoka hitrost merjenja
• Sinhronizacija dveh ali več
senzorjev

Merilnik ILD 1320 in ILD1420 se ponašata
z najmanjšim ohišjem v razredu, izredno
hitrostjo in veliko preciznostjo.

Confocal - gorišče posamezne barve je
odvisno od razdalje

Modularni sistem 6200 omogoča priklop
do 4 neodvisne kapacitivne senzorje.

Samo z enim merjenjem lahko
ugotovimo debelino prosojnega
materiala, metoda pa dosega
hitrosti tudi do 70kHz. Hkrati
lahko merimo debelino več
slojev.
Poleg debeline lahko merimo
tudi oddaljenost od senzorja.

Merjenje obrabe diska. Zaradi velikega
nihanja temperature je potrebna visoka
temperaturna stabilnost

Diferenciala metoda merjenja debeline
Pri diferencilani metodi merjenja debeline namestimo dva laserska
senzorja na vsaki strani merjenca.
Laserja sinhorno prožimo in z odštevanjem izmerjenih vrednosti lahko
določimo debelino merjenca.
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PRECIZNI MERILNIKI RAZDALJ, DOLŽINE IN POZICIJE
SENZORIKA

Merjenje oddaljenosti
v izredno zahtevnih
pogojih. s pomočjo Eddy
Current merilnikov

Najboljše razmerje med
ceno in kvaliteto na trgu
dosežemo z uporabo
poteznih senzorjev

Merilniki Eddy Current delujejo
na osnovi vrtinčnih tokov in so
posebej primerni za merjenje
v zahtevnih pogojih, kot so
visoke temperature, visok tlak,
prisotnost nečistoč.

Senzor je sestavljen iz jeklene
vrvice na navijalnem bobnu in
enkoderja, le ta je lahko absolutni
ali inkrementalni.

Za zaznavanje robov,
vrzeli, določanje pozicije
in merjenje premerov
uporabljamo optične
mikrometre
Merilnik ima na oddajni
strani laserski snop, ki ga s
telecentrično lečo preoblikujemo v popolnoma paralelno
obliko. Sprejemnik meri velikost geometrijske sence, ki jo
ustvari merjenec.

Model P60, merilna območja od 100mm
do 1500mm

Univerzalni Eddy Current sistem 3060,
omogoča priklop več različnih senzorskih
glav.

Podjetje Micro Epsilon ima v
svojem naboru več kot 400
različnih senzorjev. Posebej
zanimivi so miniaturni senzorji,
ki jih uporabimo tam, kjer smo
omejeni s prostorom.

EU05 miniaturni senzor s premerom zgolj
2mm in merilnim območjem 0,5mm.

Poglavitna prednost poteznih
senzorjev je v tem, da lahko
vrvico vodimo preko uležajanih
koles in tako senzor namestimo na mestu, kjer je to
prostorsko možno.

Model 2500 ima resolucijo 1µm in merilno območje 34mm

Merilnik je primeren za merjenje premera okroglih predmetov
in merjenja ovalnosti okroglih
predmetov.

Potezni senzor za nadzor avtomobilskih
dvigal

Uporaba optičnega mikrometra pri proizvodnji bakrenih cevi

Merjenje zračnosti valja
Merilniki Eddy Current se široko uporabljajo pri razvoju motorjev
z notranjim izgorevanjem.
Uporabljamo jih za merjenje obrabljenosti materialov, zračnosti,
debeline oljnega filma, položaja injektorskih igel.
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2D IN 3D LASERSKI MERILNI SISTEMI

Skenerji podetja Micro Epsilon so na voljo z rdečo in modro lasersko svetlobo.

Laserski profilni senzorji podjetja Micro Epsilon so na voljo v
dveh kategorijah:
• scanCONTROL so namenjeni
splošnim aplikacijam za
preverjanje kvalitete
• gapCONTROL je namenjen
preverjanju vrzeli in
merjenju poravnav,
predvsem v avtomobilski
industriji in pri robotskem
varjenju.

Preverjanje vrzeli v avtomobilski industriji

scanCONTROL COMPACT

gapCONTROL je posebna družina laserskih profilnih skenerjev, ki je
namenjena preverjanju vrzeli. gapCONTROL lahko uporabljamo za
preverjanje kvalitete ali za avtomatizacijo proizvodnje. S priloženim
programskim orodjem lahko hitro in učinkovito določimo parametre,
ki jih bomo preverjali. gapCONTROL lahko posamezno vrzel posname,
premeri ali oceni ustreznost.

Verzija COMPACT je namenjena
predvsem strojegraditeljem,
ki bodo skener integrirali v
obsežnejše stroje

SENZORIKA

Brezkontaktno preverjanje kvalitete izdelkov

scanCONTROL SMART
Verzija SMART vsebuje integriran kontroler, ki v realnem času
obdeluje izmerjene podatke.
Izmerjene ali izračunane vrednosti posreduje preko digitalnih ali analognih izhodov

scanCONTROL HIGHSPEED
HIGHSPEED za primere, kjer je
ključna hitrost zajema profila.
Prav tako bomo to verzijo uporabljali pri izdelavi 3D profila.

Uporaba scanCONTROL pri preverjanju
kvalitete zvara

Kadar je predmet merjenja prosojen
material uporabimo moder laser. Modra
svetloba ne prodre v material in meritev je
bolj natančna

Z gapCONTROL pozicioniramo robota med
vgradnjo vrat v avtomobilsko karoserijo
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SENZORIKA

SISTEM ZA MERJENJE
VOLUMNA CMS

SENZOR LUMINISCENCE,
BARV IN KONTRASTA

SENZORJI
TEMPERATURE

Sistem za enostavno
merjenje volumna
paketov CMS

Tri tehnologije –
neskončno možnosti

IR merilniki temperature

Sistem za merjenje volumna paketov CMS sestoji iz 2 merilnih
zaves in enkoderja ali treh merilnih zaves. Vse v sistemu je že
prednastavljeno, kar omogoča
izjemno hitro in preprosto integracijo.
S sistemom lahko izmerimo vse
tri dimenzije paketa, detektiramo lahko previse in izbokline
in izmerimo kot zamaknjenosti
potujočega paketa. Meritve lahko spremljamo preko web
vmesnika ali jih prenesemo na
PLC preko Ethernet ali Profinet
komunikacije.

Senzor CFO izmeri barvo predmeta in jo primerja s shranjeno
referenčno barvo.

Z IR merilniki lahko v različnih IR
spektrih brezkontaktno merite
temperaturo različnih materialov in na zelo širokem temperaturnem območju. Pri merilnikih, kjer je senzor ločen od
kontrolerja, so na voljo različne
opcije za specializirane meritve
in materiale. Pri OEM izvedbah
so kontrolerji vgrajeni v senzor.

Senzor CFO lahko zazna 256 različnih barv

Senzorji KRT zaznajo spremembo barve tudi v samo 22.5 µs.
KRT 18B deluje z več
barvno LED svetlobo.

Senzorji LRT lahko zaznajo
vidne in nevidne luminiscenčne
barve.
LRT 8 senzor za zaznavanje luminiscenčnih
barv.

Točkovni IR merilniki temperature

Kompaktne IR kamere so enostavno za vgradnjo, zmogljive
funkcionalnosti in programska
oprema pa omogočajo številne
aplikacije. Na voljo so modeli z
različno ločljivostjo, optiko in
vmesniki. Imajo visok indeks
termične občutljivosti in široko
temperaturno merilno območje.

Preprosto izmerite svoje pakete

Kompaktna IR kamera TIM40 za OEM

Color control MFA
Merilnik Color Control MFA podjetja Micro Epsilon je namenjen preverjanju svetlečih (LED)
diod. Z merilnikom lahko merimo svetlost in barvo do 20 LED hkrati. Fleksibilna optična vlakna
nam omogočajo preprosto izvedbo meritve.
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ULTRAZVOČNI SENZORJI

Ultrazvočni senzorji zaznavajo objekte na
principu odboja ultrazvočnih valov. Zaznavanje je brez fizičnega kontakta in zato
brez obrabe. V nasprotju z večino ostalih
senzorjev, za njih ni važno ali je objekt
prozoren ali ne, kovinski ali nekoUltrazvočni senzorji v ohišjih M8,
vinski, trden, tekoč ali prašnat. Ultrazvočni
M12, M18 in M30
senzorji firme Turck so na voljo v različnih
ohišjih, zaščitah, z različnimi koti delovanja in različnimi izhodi. Večina
senzorjev ima vgrajeno temperaturno kompenzacijo, filter za šum in
avtomatsko sinhronizacijo (zaščito pred medsebojnimi motnjami).

SENZORIKA

Delovanje in uporaba ultrazvočnih senzorjev

Ultrazvočni senzorji se odlično obnesejo
za zaznavanje tekočin, stekla in svetlečih
predmetov

Higienska izvedba senzorjev v celoti iz
nerjavečega jekla zaščite IP68/IP69K

Merjenje nivoja sipkih materialov
Merjenje oddaljenosti svetlečih kovinskih objektov

PRETOČNI SENZORJI
Delovanje in uporaba
pretočnih senzorjev
Pretočni senzorji se uporabljajo za
zaznavanje spremembe hitrosti
pretoka plinov in tekočin. Uporabljajo se za nadzor pretoka tekočin,
zaščito pred suhim tekom črpalk ali
kontrolo pretoka zraka v ventilacijskih sistemih.

Kontrola pretoka naprave za izpiranje

Potopni
senzorji z
vgrajenim
signalnim
procesorjem

Pretočni senzorji niso namenjeni
natančnim merjenjem, temveč za
zaznavanje mejnih vrednosti in
profila pretoka.
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PRETOČNI SENZORJI
SENZORIKA

Pretočni senzorji delujejo na termokaloričnem principu. Hitrost pretoka je
sorazmerna odvajanju toplote. Kompaktni senzorji so na voljo z vgrajenim ali z
ločenim procesorjem ter za različne delovne pogoje:
• Senzorji za prehrambeno in farmacevtsko industrijo
• Standardni senzorji za avtomatizacijo
• Senzorji za visoke temperature in tlake
• Kemično odporni senzorji
• Senzorji za ex-področje
• Senzorji za pline
Enostavni in pregldni displej

TLAČNI SENZORJI
Tlačni senzorji – zanesljivi in prilagodljivi
Turck tlačni senzorji zaznavajo absolutni, relativni in referenčni tlak tekočin, plinov in zraka v različnih aplikacijah pod različnimi pogoji. So robustni, kompaktni, lahki in omogočajo enostavno vgradnjo in rokovanje.

Merjenje hidravličnega tlaka

Prejemnik nagrade za za inovativni dizajn iF.

Koncept integracije tlačnega senzorja
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Na voljo sta posebni seriji senzorjev za pnevmatiko
in za hidravliko. Obe na voljo z digitalnim, analognim ali IO Link izhodom.

OPREMA ZA
VARNOST STROJEV

Vrhunski proizvodi proizvajalcev Schmersal in
Leuze Electronic, Inxpect in Blue Danube Robotics
v kombinaciji z bogatimi izkušnjami Tiptehovih
prodajnih inženirjev, so zagotovilo za uspešno
varovanje nevarnih mest in procesov na vaših
strojih.

Varnostni laserski skenerji
Varnostne svetlobne zavese
Varnostne mreže
Dvoročni vklopi
Varnostna stikala z in brez zaklepanja
Varnostna magnetna stikala in varnostni senzorji
Varnostna pozicijska stikala
Potezna stikala
Varnostni robovi
Varnostni moduli
Varnostni krmilniki
Radarski varnostni sistem
AIRSKIN varnostni senzor dotika

VARNOSTNI LASERSKI SKENER
OPREMA ZA VARNOST STROJEV

RSL 400 - Ena naprava,
ki deluje kot dve neodvisni napravi
Z varnostnim skenerjem RSL
400, lahko na razdaljah do
8,25m varujemo področje široko
270°. Senzor ima vgrajena
dva varnostna izhoda. Vse te
lastnosti omogočajo, da lahko v
določenih aplikacijah namestimo
en sam senzor, tam kjer sta bila
včasih potrebna dva.
Velik prikazovalnik, ki prikazuje
ključne informacije, omogoča
hitro in preprosto nastavitev
skenerja, celo brez uporaba
osebnega računalnika.

Konfiguriranje laserskega
skenerja RSL 400
Konfiguriranje skenerja je možno
preko Ethernet povezave ali preko
brezžične Bluetooth povezave.
Za konfiguriranje uporabljamo
programski paket Sensor studio.
Aplikacija nam omogoča avtomatsko
detekcijo oblike okolice.
Ročno risanje stop cone ni potrebno, v
aplikaciji zgolj določimo oddaljenost,
kje se prične varovano območje,
vse ostalo pa aplikacija določi
avtomatsko.

Varnostni skener RSL400 na voljo tudi s ProfiNET in PROFIsafe komunikacijo. Na voljo je tudi
ROS gonilnik, za enostavno implementacijo v robotske sisteme.

Varnostni skener RSL400 s ProfiNET in PROFIsafe
komunikacijkim protokolom
Varnostni skenerji RSL400 podpirajo tudi ProfiNET in PROFIsafe
komunikacijski protokoli in na ta način omogočajo še hitrejšo in bolj
preprosto integracijo v industrijsko okolje. Poleg te funkcije pa so
skener odlikuje še naslednje lastnosti:
• Na skenerju lahko nastavimo do 4 povsem neodvisna varnostna
polja. Tako lahko en skener deluje kot 4 neodvisne naprave.
• Nastavimo lahko do 100 različnih oblik varnostnih in opozorilnih
polj. Preklop med njimi ne vpliva na varnostne funkcije naprave.
• Naprava lahko hkrati komunicira preko PROFIsafe (varnostne
fukncije), profiNET (diagnostika in alrami), UDP (merjenje razdalj)
in TCP (nastavljanje oz konfiguriranje)

Sensor studio aplikacija nam avtomatsko
detektira obliko okolice.

Preklop med posameznimi konfiguracijami je možen med varnostnim
delovanjem senzorja. Na ta način
skrajšamo čas zagona celotnega
stroja.
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Varovanje avtomatsko vodenih vozil in
hkratne meritve vrednosti za navigacijski
sistem

Zaradi resolucije 0.1 stopinj je RSL 400
uporaben za navigacijo po prostoru in
sočasno lokalizacijo in kartiranje (SLAM )

VARNOSTNE SVETLOBNE ZAVESE
OPREMA ZA VARNOST STROJEV

Univerzalne, inteligentne, robustne
Varnostne zavese MLC predstavljajo ekstremno robustne svetlobne zaves v zelo majhnem ohišju. Na voljo so v treh različnih
verzijah (Basic, Standard in Extended) in tako primerne za osnovne, specialne ali zahtevne varnostne aplikacije. V skladu s
standardom EN IEC 61496 so zavese kategorije 2 ali kategorije 4.

Zavse MLC dolžin od 150 do 3000mm.

Funkcija Guest – Host omogoča, da več
varnostnih zaves deluje kot ena sama.

Uporaba funkcije blanking na strojih za
krivljenje pločevine.

VARNOSTNE MREŽE

MLD varnostne mreže z dvema, tremi
ali štirimi žarki.

Večžarkovne mreže za
varovanje dostopa

Prihranite prostor z mutingom
brez uporabe senzorjev

Večžarkovne mreže so optoelektronske varnostne naprave za varovanje
dostopa oseb na nevarna območja
strojev in naprav.

Zavese serije MLC530-SPG omogočajo
muting, katerega se sproži preko PLC
signala. S tem se izognete muting
senzorjem, ki lahko zavzamejo veliko
prostora pred in za zaveso.

Na voljo je več različnih modelov, ki
ponujajo različen nabor že vgrajenih
funkcij kot so: start/restart, EDM,
časovno kontroliran paralelni muting,
sekvenčni muting . Vse te funkcije so
na voljo zgolj z nastavitvijo pinov na
sami napravi.

Muting
»Muting« funkcija je integrirana direktno v mrežo in omogoča
začasen izklop varnostne funkcije
na primer pri prehodu materiala
skozi varnostno območje.
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OPREMA ZA VARNOST STROJEV

DVOROČNI VKLOPI

VARNOSTNA STIKALA Z IN BREZ ZAKLEPANJA

Ergonomske konzole za
dvoročni vklop

Schmersal - vodilni proizvajalec varnostnih stikal

Konzole za dvoročni vklop, ki jih
uporabljamo za proženje stiskalnic in drugih obdelovalnih
strojev, so dobavljive v kovinski
in plastični izvedbi. Opremljene
so lahko z elektromehanskimi,
kapacitivnimi ali optičnimi
tipkami, lahko pa so tudi brez.
Tudi z varnostnim modulom za
dvoročni vklop ali pa s kovinskim stojalom.

Varnostna stikala obsegajo tako varnostna stikala z ločenim, kot tudi
z vgrajenim aktivatorjem. Starejši tipi so elektro-mehanske izvedbe,
novejša Schmersalova varnostna stikala pa omogočajo serijsko vezavo izhodov do 31 elementov na en varnostno relejski modul.
V kombinaciji s povezavo preko SD vodila(Serial Diagnostic), lahko
dosežete precejšen prihranek. Z vgrajenim dodatnim senzorjem
dosežemo redundanco detekcije zaprtja vrat, kar omogoča doseganje
nivoja zaščite PLe.

Varnostna stikala Schmersal s katerimi lahko dosežete PLe nivo varnosti.

Varnostno stikalo z zaklepanjem Schmersal AZM 400 s pomočjo RFID
tehnologije zaznavanja aktivatorja in bistabilnega motorskega pogona
zaklepalnega zatiča nudi najvišjo stopnjo varovanja.
Aktivator fizično ne vstopa v stikalo, temveč se z motorjem gnan
zatič iz stikala zatakne v aktivator. RFID aktivator brezdotično
pošilja signale varnostnemu stikalu in omogoča toleranco neporavnanosti vrat.
AZM 400 s stopnjo zaščite IP66/IP67.
RFID komunikacija in PLe nivo varnosti

AZM 300 - SD vodilo, IP67 zaščita, RFID
komunikacija, PLe nivo varnosti
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Schmersal AZM300 je stikalo z
zaklepanjem. S posebno izvedbo aktivatorja in mehanizma za
zaklepanje z malteškim križem
je enostavno za čiščenje in
omogoča precejšen poves vrat.
RFID identifikacija omogoča
individualno kodiranje aktivatorja.

VARNOSTNA STIKALA Z IN BREZ ZAKLEPANJA
OPREMA ZA VARNOST STROJEV

Schmersal - vodilni proizvajalec
varnostnih stikal
AZM200 z dodatno opremo, ki zajema zunanjo
kljuko za vstop in notranjo kljuko za izhod v sili
iz varovanega področja ter upravljalni element
BDF200, predstavlja zelo elegantno rešitev.
AZM200 z nivojem zaščite IP67. RFID komunikacijo preko SD vodila
in PLe nivojem varnosti

Družina stikal AZ16, z ločenim aktivatorjem
brez zaklepanja, je postala funkcijski in oblikovni standard za novejše elektronske naprave in
tudi pri drugih proizvajalcih opreme za varnost
strojev.
Standard opreme za varnost strojev - Schmersal AZ 16

V verigo povežite do 31 varnostnih naprav
Varnostnim stikalom in senzorjem lahko izhode vežemo v serijo in konec verige priključimo na varnostni
modul ali PLC. Tako lahko povežemo do 31 varnostnih naprav. Na ta način lahko precej privarčujemo. Hkrati
pa njihov status spremljamo preko SD (Serial Diagnostic) vodila, ki ga lahko povežemo s PROFIBUS vmesnikom ali z varnostnim krmilnikom.

Serijska vezava do 31 varnostnih elementov s SD vodilom
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VARNOSTNA MAGNETNA STIKALA IN SENZORJI
OPREMA ZA VARNOST STROJEV

Varnostna magnetna stikala
in varnostni senzorji
Schmersal varnostna magnetna stikala in varnostne
senzorje uporabljamo kot varnostne elemente za detekcijo odprtih vrat. Magnetna varianta uporablja kot aktivator kodirane magnete, elektronska pa elektronske senzorje ali RFID komunikacijo.
Lahko so kombinirani z ročico za odpiranje in magnetom,
ki zagotavlja neželeno odpiranje vrat. Elektronske izvedbe omogočajo nivo zaščite PLe in serijsko vezavo.
RSS36 elektronski RFID varnostni senzor

BNS-B20 je ergonomsko oblikovana ročica za
odpiranje vrat, z vgrajenim varnostnim magnetnim stikalom in pridržalnim magnetom.
Schmersal BNS260 je najmanjše magnetno stikalo, dobavljivo tudi v RSS260 (RFID) izvedbi.
Schmersal BNS-B20

Schmersal BNS-260

Varnostna tečajna stikala

Varnostna pozicijska stikala

Varnostna tečajna stikala so elegantna rešitev za
zaznavanje odprtja vrat, ki ščitijo vstop v nevarno
območje. Običajno so dobavljiva skupaj z dodatnim
tečajem.

Pozicijska stikala družine PS116 omogočajo menjavo aktivatorja po izbiri in njegovo namestitev pod
željenim kotom.

Namenjena so za 30, 35, 40
in 45 mm alu profile ali pa so
univerzalna. Posebne izvedbe
imajo rotacijski aktivator.

TESK tečajno stikalo

TESF tečajno stikalo z
dodatnim tečajem
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Nastavljivi aktivator pozicijskih stikal PS116

VARNOSTNI ROBOVI

Potezna varnostna stikala

Varnostni robovi

OPREMA ZA VARNOST STROJEV

POTEZNA STIKALA

Varnostne robove
SE40 in SE70 sami
prilagodimo dolžini
nevarne naprave

ZQ900 potezno stikalo z napenjalom vrvi

Potezna varnostna stikala, s
priročnim napenjalom vrvi in ostalim priborom, uporabljamo kot
izklop v sili ob dolgih proizvodnih
linijah in tekočih trakovih.

Sestava varnostnega roba SE40/70

Gumijasti robovi varnostnih
robov Schmersal SE40-70
preprečujejo možnost stiska
vrat ali drugih gibljivih delov

Različne izvedbe omogočajo priklop 10m, 75m ali dvostransko
2x50m jeklene pletenice.

Zelo enostavno jih lahko prilagodite na dolžino, ki jo zahteva
vaša varnostna aplikacija.

Nožna varnostna stikala

Varnostne pohodne
blazine

Enojna in dvojna nožna stikala

Elegantno enojno, dvojno ali
tropoložajno nožno varnostno stikalo, s tipko za reset in ščitnikom
za nogo.
Uporabljamo tudi kot element za
izklop v sili pri napravah, katere
upravljamo z nogo.

Pohodna blazina SMS5

S pohodimi blazinami SMS4 in
SMS5 zaznavamo prisotnost
človeka v nevarnem območju.
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VARNOSTNI MODULI
OPREMA ZA VARNOST STROJEV

Varnostno relejski moduli
Za povezavo varnostnih naprav v varnostne signalne verige uporabljamo varnostno relejske module.
Različne izvedbe modulov so namenjene za stop kategorijo STOP0 ali
STOP1 z zakasnjenimi izhodi. Omogočajo spremljanje EDM (External
Device Monitor) signalov in avtomatski ali ročni restart s tipko. Varnostni nivo zaščite je Ple.
Posebne izvedbe so namenjene za dvoročne vklope, muting in za
spremljanje preostalega nevarnega gibanja motorjev.
Večfunkcijski varnostno relejski moduli
Schmersal PROTECT SRB-E

VARNOSTNI KRMILNIKI
Varnostni krmilnik Protect PSC1
Družina varnostnih krmilnikov Schmersal Protect PSC1, s programsko
opremo SafePLC2, omogoča priključitev vseh vrst varnostnih naprav in
logično povezavo v varnostno aplikacijo.
Krmilniki z varno medsebojno komunikacijo omogočajo distribuirano
povezavo do štirih krmilnikov, podpirajo SD (Serial Diagnostic) vodilo
in tudi priključitev na zunanja indu-strijska vodila za povezavo z nadzornim krmilnikom.
Posebni moduli omogočajo nadzor do 12 motorskih pogonov.
Varnostni krmilnik Schmersal Protect PSC1

Varnostno vodilo SDDC omogoča distribuirano povezavo

Medsebojna povezava do štirih varnostnih krmilnikov preko SDDC (Safe
Device to Device Communication) varnostnega vodila omogoča distribuirano povezavo. Hkrati lahko module
povežemo tudi na standardna industrijska vodila, kot so ProfiNet, ProfiBus, EtherCAT, CANopen, DeviceNet,
EtherNet/IP...

2D in 3D CAD modeli
Schmersal nudi dostop do 2D in 3D CAD modelov preko spletne strani
traceparts.com. Povezave na posamezne naprave so dostopne preko
njihove spletne strani schmersal.net.
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VARNOSTNI KRMILNIKI
OPREMA ZA VARNOST STROJEV

Redundantno priključite varnostne izhode
Varnostni Profinet I/O vmesnik SFB vam omogoča
redundantno priključitev varnostnih izhodov iz elektronskih ali elektromehanskih varnostnih naprav.
Priključite lahko varnostne senzorje in stikala (z
ali brez zaklepanja), varnostne svetlobne zavese
ali tipke za izklop v sili in spremljate njihovo stanje
preko Profinet vodila (PROFIsafe).
Predvideni izvedbi Ethernet/IP s CIP-Safety in EtherCAT/FsoE. Vmesnik je na voljo tudi z IP67 zaščito in
primeren za uporabo v zahtevnih okoljih.

M8 konektorji za dvokanalno Ethernet IRT stikalo in napajanje

Priključite do 8 varnostnih naprav (M12 konektor) in spremljate izhodne
signale.

Vrhunski sistem – od releja do krmilnika
Z uporabo varnostnih relejev in krmilnikov družine MSI lahko učinkovito integriramo optoelektronske varnostne senzorje, varnostne senzorje za detekcijo predmetov in varnostna stikala v varnostni del celotnega stroja.
Krmilniki iz družine MSI omogočajo komuniciranje z ostalimi napravami preko ProfiNET protokola.

Družina MSI varnostnih krmilnikov Leuze.
25

VARNOSTNI KRMILNIKI
OPREMA ZA VARNOST STROJEV

Tipične aplikacije, kjer uporabimo MSI varnostne krmilnike
Varnostne krnilnike uporabimo povsod tam, kjer imamo opravka z bolj obsežnimi varnostnimi aplikacijami.

Varnostna aplikacija z muting senzorji.

Uporaba MSI krmilnika z varnostnim laserskim skenerjem RSL 400.

Integracija MSI krmilnikov v omari.

Uporaba MSI krmilnika v primeru, ko je veliko varnostnih elementov.

MSI.designer - DRAG & DROP programsko orodje za programiranje krmilnikov MSI
Konfiguriranje krmilnika z orodjem MSI.desiger zmanjšuje možnosti napake in minimizira potrebne operacije.
MSI.designer ima vgrajen simulator, tako lahko konfiguracijo preverimo, še preden krmilnik priključimo na
napetost. V programsko orodje lahko z le nekaj kliki dodamo tudi nove varnostne naprave.
Programiranje s programskim orodjem MSI.designer poteka v treh preprostih korakih:
• Izbira in konfiguriranje varnostnih funkcij
• Povezovanje vhodov in izhodov na modulu
z varnostnimi funkcijami
• Testiranje in shranjevanje programa

Varnostni krmilnik povežemo z računalnikom preko USB ali Ethernet kabla
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RADARSKI VARNOSTNI SISTEM
OPREMA ZA VARNOST STROJEV

Dosežite najvišji nivo varnosti in razvijte inovativne rešitve
Radarski varnosti sistem Inxpect LBK je volumetrična varnostna naprava, zasnovana na tehnologiji radarjev. Sistem sestavljajo prostorski radarski senzorji
LBK-S01 in LBK kontrolni modul.
LBK sistem je ustvarjen za uporabo v težkih pogojih, kjer laserski varnostni
skenerji in ostale optične varnostne naprave odpovedo.Sistem ustreza varnostnim standardom Pld in SIL2 ter je skladen z normo IEC 61508.

Senzorji LBK so neobčutljivi na prah,
opilke, ostružke, žaganje, dim, zmerno
količino vode in svetlobo.

Enostavna konfiguracija
Radarski varnostni sistem vam omogoča nastavitev
velikosti stop in opozorilne cone ter spreminjate
občutljivost sistema. Nastavite lahko tudi MUTING
funkcijo in določite namen opozorilnim izhodom.
Na kontrolni modul LBK-C22 lahko povežete do 6 senzorjev LBK-S01.

Primeri uporabe radarskega sistema
Ko bodo senzorji zaznali osebo v prvi “pred-alarmni
zoni”, bo sistem upočasnil delovanje stroja ter ga
prestavil v varni način (Safe mode).
Ko pa bodo senzorji zaznali osebo v “alarmni zoni”,
pa bo sistem varno zaustavil delovanje naprave.

Sistem sestavljajo radarski senzorji LBK-S01 in kontrolni modul LBK-C22.

Primer delovanja radarskeda sistema v aplikaciji varovanja stroja

Primer delovanja radarskeda sistema v aplikaciji varovanja robotske roke

Vidno polje, ki vam ga omogoča radarski senzor Intrix LBK

Možne postavitve radarskih senzorjev LBK-S01.
27

AIRSKIN VARNOSTNI SENZOR DOTIKA
OPREMA ZA VARNOST STROJEV

Spremenite industrijskega robota v sodelujočega

AirSkin je »koža« robota - mehki in na pritisk občutljivi senzorji dotika, sestavljeni iz zračnih blazinic, v katero preprosto oblečete robota in njegovo orodje.

Z varnostnim senzorjem dotika AirSkin, proizvajalca Blue Danube Robotics, vam je sodelujoči robot dosegljiv kot še nikoli. S pomočjo senzorjev
dotika AirSkin lahko robota nadgradite v sodelujočega ali dodatno pohitrite delovanje sodelujočega robota.
AirSkin so na pritisk občutljivi senzorji dotiki v zračnih blazinicah, s katerimi preprosto oblečete robota. Slednje ob dotiku hitro in varno zaustavijo
delovanje robota. Blazinice so lahko različne debeline za pasivno zaščito
glede na karakteristike aplikacije sodelujočega robota.
Blazinice enostavno pritrdite na nosilni nivo na robotu in jih med seboj
serijsko povežete in preko dveh varnostnih izhodov OSSD priključite direktno na varnostne vhode robotskega krmilnika.
Z varnostnim senzorjem dotika Airskin lahko odstranite varnostne ograje okoli robota, povečate učinkovitost in zmanjšate nedejavnost robota.
AirSkin blazinica ima senzor in piezoelektrično črpalko, ki vzdržuje zračni nadtlak.
Seznam proizvajalcev robotov, ki omogočajo uporabo varnostnih senzorjev dotika.

Zagotovite varnost v vseh aplikacijah, hitro in enostavno in stroškovno učinkovito
Izkoristite modularne varnostne senzorje dotika AirSkin
in jih hitro in preprosto integrirate na industrijske ali
sodelujoče robote. Zaradi različnih velikosti blazinic jih
lahko uporabite tudi v naslednjih aplikacijah:
•
•

•
•
•
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Stroji z linearnim gibanjem
Robotska prijemala in orodja:
• Vakumska prijemala za palete/pakete,
• 3D kamere,
• Večja orodja,
• Ohišje obdelovanca,
AGV – avtomatsko vodena vozila,
Druga oprema v avtomatizaciji,
...

Različne velikosti modularnih blazinic AirSkin

Primeri varnostnih aplikacij, ki vam jih omogočajo modularne blazinice AirSkin

LOGISTIČNA OPREMA

V tem segmentu smo se pri Tiptehu specializirali
za dobavo opreme za branje vseh vrst
industrijskih kod, tudi specialnih, kot sta npr.
Pharmacode in DotCode. Značilnost naših čitalcev
je izjemno visoka uspešnost branja in odlična
povezljivost.

Industrijski ročni čitalci črtnih in 2D kod
Industrijski fiksni čitalci črtnih in 2D kod
RFID sistemi
Optični sistemi za pozicioniranje
Optični sistemi za prenos podatkov

INDUSTRIJSKI ROČNI ČITALCI ČRTNE IN 2D KODE
LOGISTIČNA OPREMA

Robustnost,
ponovljivost
Cognex ponuja najširšo
paleto visoko zmogljivih
industrijskih ročnih
čitalcev črtne kode v
industriji.

IT1910i in IT1911i čitalnik
za velike razdalje.
Čitalnika črtnih in 2D kod IT1910i
in 1911i sta namenjena branju kod
visokega kontrasta. Ponašata se z
velikim območjem. Modul kode 0,33
bereta do 2,5m, modul kode 2,5 pa
celo do 16m.

Branje črtne ali 2D kode z modulom 2,5
vse do razdalje 16.000mm

DCR 200i - majhen in zmogljiv čitalnik 1D in 2D kod

Ročni čitalci Dataman so idealni
za čitanje zahtevnih 2D kod.

Cognex DataMan® industrijski ročni čitalci črtnih in 2D
kod zagotavljajo neprekosljivo učinkovitost pri čitanju
direktno označenih izdelkov
(DPM) ter v aplikacijah, ki
temeljijo na etiketah.
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DCR200i je čitalnik, ki ga boste
hitro integrirali v različne aplikacije. Nastavitve boste lahko konfigurirari na čitalcu, preko spletne
aplikacije ter preko pametne
naprave. Z menjavo optike boste
brali majhne kode, za povezavo pa
sta na voljo PROFINET in Ethernet
TCP/IP.

Na voljo tudi model z zaščito IP69K/IP67

Zmogljiv ročni čitalec
DataMan 8072DL

Verifikator težko berljivih
kod DataMan 8072V

Ročni čitalec 1D, 2D in DPM
kod za zahtevna okolja, ki
odčitava do razdalje 200 mm.
Je enostaven za uporabo, saj
ne zahteva dodatnega nastavljanja. Vgrajene LED diode
izboljšajo odčitavanje kod
na vseh površinah. Ponuja
možnost menjave objektiva,
osvetlitve in komunikacijskega
modula za menjavo med žičnim
in brezžičnim delovanjem.

Za zmogljivo procesiranje kakovosti in čitljivosti tudi najbolj
zahtevnih kod. Format in ostale
optične dejavnike kode preverja po standardu ISO/IEC TR
29158 (AIM DPM) ter generira
oceno kakovosti. Kot edini DPM
verifikator z opcijo 30-, 45- in
90-stopinjske osvetlitve, lahko
DataMan 8072V osvetli kode
tudi na teksturiranih in ukrivljenih površinah.

DataMan 8072 DL je primeren za žično ali
brezžično delovanje

Hitro procesiranje ter HQ kamera za zajem
in ocenjevanje tudi najbolj zahtevnih kod

INDUSTRIJSKI FIKSNI ČITALCI ČRTNE IN 2D KODE
DATAMAN 150/260

Zaradi majhnih
dimenzij je idealen za montažo
v aplikacijah
z omejenim
prostorom.

Izredno majhni in zmogljivi
čitalci Dataman 70 so idealna
zamenjava v aplikacijah, kjer se
uporabljajo linijski ali rasterski
laserski čitalci.
S pomočjo naprednih algoritmov so sposobni procesirati tudi slike poškodovanih
ali izkrivljenih črtnih kod.
Zaradi prilagodljive osvetlitve in
razdalje branja pa boste našli
rešitev za vsako aplikacijo.

Dataman 70 kode bere omnidirektno, za
razliko od laserskih čitalcev

Vrhunski algoritmi za dekodiranje zahtevnih 1D in 2D kod v
kompaktnem IP67 ohišju.

Pri Tiptehu smo si z leti nabrali
bogate izkušnje pri opremi in
konceptih čitanja industrijskih
kod in oznak. Naše zadovoljne
stranke so v avtomobilski,
tiskarski, farmacevtski,
prehrambeni industriji in
drugje.
Vabimo vas, da se pred
nakupom posvetujete z
našimi strokovnjaki ter
izberete pravilen koncept in
čitalec za vašo aplikacijo.

LOGISTIČNA OPREMA

DATAMAN 70

Čitalci 1D/2D kode

1DMax Hotbars in 2DMax PowerGrid tehnologija za dekodiranje poškodovanih kod.
Čitalec omogoča modularno
menjavo objektiva in osvetlitev
ter postavitev v kotno obliko.

Možnost komunikacije preko USB, RS232
ali Etherneta.

Najzmogljivejši čitalec 1D/2D kod Dataman 470
DataMan 470 je Cognex-ov najhitrejši čitalnik črtnih kod, namenjen
zmogljivim linijam. Omogoča reševanje zahtevnih aplikacij, kot je
sledljivost avtomobilskih komponent. Uporablja napredno
tehnologijo, zaradi katere lahko
bere nizko kontrastne in ultra
majhne kode, ki niso vidne drugim
čitalcem. Z velikim vidnim poljem
zajema večje območje, zato boste
potrebovali manj čitalcev in tako
zmanjšali stroške. Modularna
izbira optike prilagodi čitalec
DataMan 470 - več-jedrna procesorska moč
aplikaciji in izboljša read-rate.
in napredni dekodirni algoritmi.

• Datamatrix, Pharmacode,
Dotcode, QR code, Code
128, Code 39, EAN in
druge...
• Plastika, kovina, papir,
steklo.
• Svetleča površina, mat,
barvne površine.
• Visoke hitrosti, omnidirektno čitanje
Eden pomembnejših
tehnoloških dosežkov v zadnjih letih je razvoj 2D čitalcev,
ki za branje črtnih kod uporabljajo slikovni senzor.
Ta tehnologija omogoča
hitrejše zajemanje podatkov, ki jih nato digitalno
obdeluje procesor. Prednost
te tehnologije je naravna
zmožnost dekodiranje dvodimenzionalnih kod in omnidirektno čitanje vseh vrst kod.
CCD čitalci so bolj robustni, saj
nimajo mehanskih delov v notranjosti ohišja. Za zaznavanje in zajem podatkov v obliki
slike uporabljajo ambientalno
ali lastno LED osvetlitev, za
razliko od laserskih, ki uporabljajo laserske LED.
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INDUSTRIJSKI FIKSNI ČITALCI ČRTNE IN 2D KODE
LOGISTIČNA OPREMA

Laserski čitalci
črtne kode
Laserski čitalci so trenutno
najpogosteje uporabljani
čitalci na trgu. Za zajem
podatkov uporabljajo
laserski žarek. Zaradi velike
učinkovitosti so integrirani
praktično v vsak segment industrije, trgovine in logistike.
Laserski čitalci so so izredno
hitri, delujejo neodvisni od
ambientalne svetlobe, boljši
modeli pa imajo že vgrajene tehnologije za branje
poškodovanih črtnih kod.

BCL 95 - za aplikacije z
omejenim prostorom
BCL 95 je izjemno kompakten čitalec namenjen branju
1D kod. Navkljub majhostni ga
odlikuje izjemno veliko vidno
polje do 240mm in konstantna
hitrost branja do 600 branj/s.

BCL 600i
BCL 600i uporablja modro lasersko svetlobo. V primerjavi z
rdečo svetlobo, tako omogoča
do 50% večjo globinsko ostrino.
To zmanjša potrebo po različnih
optikah, saj lahko z enako optiko pokrijemo širši spekter
zahtev. Zaradi modre svetlobe
se poveča tudi domet čitalca,
ki znaša kar 1500mm. BCL600
podpira: ProfiNET, ProfiBus,
Eternet, RS422 in RS232.

Dimenzija BCL 95: 62 × 43.5 × 23.8 mm

BCL 300 - ZA REKONSTRUKCIJO POŠKODOVANE KODE
BCL 300 laserski čitalec,
z vgrajeno tehnologijo za rekonstrukcijo
poškodovane črtne kode.

Primeri uporabe:
• Identifikacija škatel
• Identifikacija palet
• Identifikacija zabojev
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Kompakten, univerzalen in zelo zmogljiv
fiksni industrijski čitalec črtnih kod.

Laserski čitalec BCL 300 odlikuje velika hitrost branja, saj lahko
prebere do 1000 črtnih kod na
sekundo.

• Več možnosti električne
vezave: M12 konektorji,
vzmetne sponke na čitalcu,
ločen IO modul.
• Vgrajeni industrijski protokoli: RS232/422/485, Profinet, Profibus DP, Ethernet,
Ethernet IP, Multinet Plus
• Način zajemanja podatkov:
Linijski/Raster, Oscilirajoče
ogledalo
• Integriran algoritem
za rekonstrukcijo
poškodovanih kod
• Vgrajen LCD zaslon

RFID SISTEMI
Značilnosti

LOGISTIČNA OPREMA

Velika uporabnost RF identifikacije v industriji
V primerjavi z optičnimi sistemi, RFID čitalec informacije s podatkovnega nosilca ne le bere, ampak tudi zapisuje. Ker za komunikacijo
ne potrebuje optičnega stika, se obnese v zahtevnih okoljih ter povsod,
kjer potrebujemo identifikacijo skozi nekovinske materiale. RFID module lahko povežete s strežnikom OPC UA ter tako proces povežete tudi v
neodvisne oblačne storitve.

Možnost uporabe RFID v skladiščni logistiki

Enostavna povezljivost s krmilnim sistemom
RFID modul TBEN-L lahko preko OPC UA serverja povežemo na različne informacijske platforme

Turck RFID sistem BL ident – uporaba HF in UHF
tehnologije na isti platformi
Sistem vsebuje podatkovne nosilce, bralno-pisalne glave, ožičenje in
vmesnike. Široko uporabo v vseh industrijskih panogah omogoča velik
izbor podatkovnih nosilcev - od odpornih na temperaturo, do takih za direktno montažo na kovino.
Nosilec podatkov je nemogoče ponarediti, saj ima vsako vezje svojo
identifikacijsko številko.

Velika uporabnost v avtoklavih: temperaturno odporni podatkovni nosilci

Logistika: vgradnja med transportne valje

Spremljanje orodij z RFID

Bralno-pisalne glave in nosilci namensko
prilagojene za prehrambno industrijo
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OPTIČNI SISTEMI ZA POZICIONIRANJE IN PRENOS PODATKOV
LOGISTIČNA OPREMA

POZICIONIRANJE S
ČRTNO KODO

LASERSKI MERILNIK
VELIKIH RAZDALJ

LASERSKI MERILNIK
VELIKIH RAZDALJ

Sistem za pozicioniranje
z natančnostjo 1mm na
razdalji 10km

AMS 300 za visoko
natančnost in številnimi
vmesniki za povezovanje

Brezžični optični prenos
s hitrostjo do 100 Mbit/s

Sistem BPS z branjem črtne
kode na robustnem traku
preračunava pozicijo in smer
na 1mm natančno. Tako določa
pozicijo na razdalji 10km ter
hkrati meri hitrost premikanja.
Razdalja med BPS in trakom lahko variira ±60 mm, kar izboljša
zanesljivost. Funkcija Availability control pa že med delovanjem izvaja diagnostiko.

AMS 300 podjetja Leuze uporabljamo v primerih, ko imamo
gibajoče tarče, predvsem za
določanje razdalj v avtomatskih
regalnih skladiščih.

DDLS je preprost za rokovanje
in ga lahko nastavi ena oseba.
Natančno nastavitev lahko
dosežemo z dvema vijakoma
na ohišju. LED indikatorji na
ohišju v realnem času izpisujejo
kvaliteto signala. Podatke lahko
zanesljivo prenašamo do razdalje 200m.

AMS 300: določite pozicije do razdalj 300m

BPS 300 določa pozicijo z natančnostjo
0,15mm, tudi če razdalja do traku variira

Vgrajeni web vmesnik omogoča
preprosto konfiguriranje in
diagnostiko celotnega sistema.
V primeru poškodb dela traku s
črtno kodo pa lahko nadomestimo samo poškodovan del.

AMS 300 lahko uporabljamo v
okoljih s temperaturo do -30°C.
Absolutna natančnost merilnika znaša ± 2mm.

DDLS 500 optični prenos za protokol
Ethernet s hitrostjo do 100 Mb/s

AMS 300 ima vgrajene vse standardne komunikacijske vmesnike kot so: Profinet, CANopen,
EtherCAT, Ethernet, Profibus,
SSI, RS485, RS232, RS 422.

Hitra in enostavna nastavitev s pomočjo
vijakov na ohišju

BPS se uporablja na transportnih trakovih
do dolžin 10.000m. Posebej primeren je
za transport produktov z veliko krivinami.
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AMS 300 za merjenje razdalj v avtomatskih skladiščih

Zanesljiv prenos podatkov do razdalje
200m

STROJNI VID

Strojni vid je postal sestavni del vsake masovne
proizvodnje. Inteligentne kamere so postale
izjemno zmogljive, a hkrati dovolj enostavne, da
jih lahko integrirajo inženirji, ki niso specializirani
na »vision« področju. Tipteh tudi na tem področju
tesno sodeluje s svojimi partnerji, vse do končne
integracije.

Inteligentni vision sistemi
Napredni vision sistemi
Industrijske kamere
3D strojni vid
Adaptive Vision
LED osvetlitve
Objektivi
Kabli
Komunikacijske in IO kartice

INTELIGENTNI VISION SISTEMI
STROJNI VID

Robustne in modularne kamere In-Sight 7000 za zmogljive linije
Cognex In-Sight 7000 je robusten in kompaktno oblikovan sistem za
strojni vid, ki omogoča natančno kontrolo kakovosti in identifikacijo
izdelkov na vse hitrejših proizvodnih linijah. Prilagodljiv dizajn ponuja
neprekosljivo modularnost ter več kot 400 možnih konfiguracij. Primeren za aplikacije z omejenim prostorom in IP zaščito IP67.

Serija In-Sight 8000 najmanjši 5MP pametni
vision sistemi

Sistem vključuje LED osvetlitev za enakomerno osvetlitev vidnega
območja, s čimer zmanjša stroške. Širok nabor barvnih osvetlitev,
optičnih filtrov in polarizatorjev omogoča dodatno prilagoditev potrebam aplikacij. Na voljo je širok nabor C-mount, S-mount in industrijskih objektivov, s samodejnim mehanskim nastavljanjem ostrine.
Vsi sistemi serije imajo s SD kartico razširljiv spomin, podpirajo programsko okolje In-Sight Explorer ter orodja za iskanje vzorcev, optično
prepoznavo znakov ter pridobivanje značilk s površine objektov.

Serija In-Sight v kompaktni obliki dimenzij
32 x 31 x 64 mm za aplikacije z omejenim
prostorom

Serija In-Sight 8000 zajema sisteme z ločljivostmi vse do 5 MP
in podpira gigabitni Ethernet
za hiter prenos podatkov. Tako
nudi vodilno orodje za strojni
vid in zmogljivost, primerljivo
z industrijskimi oz. osebnimi
računalniki.

Robusten in modularen sistem za strojni vid Cognex In-Sight 7000 ponuja več kot 400
možnih konfiguracij in številne možnosti integracije.

EasyBuilder je Click-and-Place grafični
vmesnik za hitro integracijo InSight kamere

Zaradi napajanja preko Ethernet
vodila (PoE) je primerna za integracijo v aplikacije z omejenim
prostorom ter različne robotske
aplikacije. Dodatna prilagoditev
kamere je možna z menjavo Cmount objektivov. Vse kamere
serije podpirajo In-Sight Explorer, orodja za iskanje vzorcev
in napak na površini objektov,
branje ID kod in OCR prepoznavo teksta, slikovno filtriranje, ...

Spreadsheet je bolj prilagodljiv vmesnik
za napredno programiranje

Razvojno orodje In-Sight Explorer
In-Sight Explorer, v načinu Spreadsheet s konceptom preglednice,
zagotavlja robusten, prilagodljiv in učinkovit način za konfiguriranje
vision orodij in obdelavo podatkov. In-Sight Explorer, v načinu EasyBuilder® s konceptom Click-and-Place, omogoči hitro in enostavno
izdelavo aplikacij za kontrolo, vodenje, merjenje in drugo.
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Preko 300 modelov kamer. Rešitev tudi za
hitro izdelavo uporabniškega vmesnika

INTELIGENTNI VISION SISTEMI
STROJNI VID

Pametna kamera In-Sight D900 s programsko opremo za globoko učenje
Industrijska pametna kamera In-Sight D900 vključuje Cognex programsko
opremo ViDi, namenjeno za “Deep Learning”. Cognex ViDi temelji na sodobnih algoritmih za strojno učenje ter združuje umetno inteligenco (AI) s programsko opremo In-Sight in VisionPro.
Ta kombinacija tehnologij vam med drugim omogoča, da lahko avtomatizirate
potek sestave, odkrivanje napak, klasifikaciranje izdelkov ter branje znakov,
ki so bili sedaj za določene aplikacije prezahtevni.

Kamera In-Sight D900 lahko z dodatki
prilagodite vsaki aplikaciji.

Samostojen sistem je zasnovan za reševanje širokega nabora zapletenih pregledovalnih aplikacij, vključno z
optičnim prepoznavanjem znakov (OCR) ter preverjanjem in odkrivanjem napak. In-Sight D900 je idealen za
avtomatizacijo kompleksnih inšpekcijskih aplikacij v različnih panogah.

Pametno kamero In-Sight D900 lahko uporabite v panogah, kot so avtomobilska, prehrambena, potrošniška industrija, logistika, itd...

NAPREDNI VISION SENZORJI
Napredni vision senzor In-Sight 2000
Cognex Insight 2000 deluje na enaki platformi, kot zmogljivejše kamere Insight. Združuje zmogljivost inteligentnih kamer InSight ter enostavnost vision senzorjev Checker.
Prednosti
•
•
•
•
•

Zmogljivi algoritmi Insight
Intuitivni vmesnik EasyBuilder
Izmenljiva optika
Integrirana difuzna osvetlitev
Modularna zasnova

Funkcije, ki vam jih omogočajo vgrajena vision orodja:
•
•
•
•
•

Prisotnost - Svetlost, Kontrast, Oblika, Rob, Piksli, Krožnica
Merjenje - Višina, Širina, Premer (v vsaki orientaciji)
Pozicija - Linija, Blob (objekt), Oblika
Štetje - Robov, Oblik
Logika - Boolean operacije med kontrolami

Izmenljive leče Vision senzorja In-Sight
2000 omogočajo prilagoditev aplikaciji.

Na voljo so vam različni modeli In-Sight
2000, med drugim tudi kotna izvedba, kot
je predstavljena na sliki levo.
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INDUSTRIJSKE KAMERE
STROJNI VID

Kamere za strojni vid
Basler kamere za strojni vid so namenjene industrijskim uporabnikom, ki potrebujejo vrhunsko kakovost
slike in odlično razmerje cena/zmogljivost.

Basler ace 2 Basic
Baslerjeve kamere Ace 2 Basic so posebej zasnovane za standardne aplikacije vision sistemov,
saj so optimirane za nižjo ceno.
Prvi modeli so opremljeni s Sony IMX392 senzorjem, ponujajo ločljivost 2,3 milijona slikovnih pik. Z
različico GigE lahko zajemate slike s hitrostjo do 51
fps, različica z vmesnikom USB 3.0 pa vam ponuja
hitrost do 160 fps.

S kamero Basler ace 2 Basic plačate samo funkcije, ki jih potrebujete.

Basler ace 2 Pro
Modeli kamer linije ace 2 Pro poleg funkcij PGI ponujajo še patentirani funkciji Compression Beyond in Pixel
Beyond, povečata uporabnost vision sistema. Compression Beyond v realnem času in brez škode za kakovost
slike stisne slikovne podatke. Posledično
je na voljo več pasovne širine za večjo
hitrosti zajemanja slik. Stisnjene slikovne
podatke lahko shranite v polni ločljivosti in
tako zmanjšate pomnilniške kapacitete.
Z vmesnikom GigE lahko 2 do 3 krat hitreje zajemate podatke, odvisno od slike.
Slika, stisnjena s funkcijo Compression Beyond in originalna slika sta identični.

Funkcija Pixel Beyond pa vam z interpolacijsko metodo omogoča, da spremenite velikost slikovnih pik in prilagodite ločljivost svojim zahtevam in še dodatno zmanjšate količino podatkov. Pixel Beyond vam omogoča
tudi simulacijo drugih senzorjev.
Tako lahko reproducirate
značilnosti nedobavljivih modelov senzorjev in poenostavite
prenovo, ne da bi morali znova
konfigurirati celoten vision
sistem.
Brez funkcije Pixel Beyond
•
Velikost piksla: 3.5 µm
•
Resolucija:
1920 x 1200 px
•
Podatki (8-bit): 2.304 MB / sliko

Prilagodite resolucijo zajetih slik in
zmanjšajte velikost podatkov.
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S funkcijo Pixel Beyond
•
Velikost piksla: 4.5 µm
•
Resolucija:
1472 x 920 px
•
Podatki (8-bit): 1.345 MB / sliko
•
Vidno polje:
nespremenjeno

INDUSTRIJSKE KAMERE

Set boost vključuje kamero in vmesnik, ki zaradi CoaXPress
2.0 standarda dosega pasovno širino do 12,5 Gbps. Kamero in
vmesnik lahko nadzirate preko Basler pylon SDK-ja, ki zagotavlja enostavno integracijo in delovanje kamere. Ker ločen V/I kabel ni potreben, Power-over-CXP zagotavlja rešitev za povezavo
kamere (max. 40 m). Tako poenostavite namestitev opreme in
zmanjšate stroške implementacije.

STROJNI VID

CoaXPress 2.0 boost set - kamera in vmesnik

Kamera je na voljo z 12 MP senzorjem (68 fps) ali 9
MP senzorjem (93 fps).

3D kamera

Koncept ToF s točnostjo od +/- 0,5 cm
zajema podatke na razdalji od 0,5 - 5,0m

Kamera, ki s pomočjo tehnologije Time-Of-Flight (ToF) zajema 2D in
3D podatke v enem posnetku. Deluje tako, da meri čas, ki ga svetloba
potrebuje od izvora svetlobe do predmeta in nazaj v kamero. Daljša je
razdalja, dlje svetloba potuje svetloba. Izvor svetlobe in zajem slike sta
sinhronizirana in razdalja do predmeta zapiše v podatke zajete slike. Tako
ponuja rešitev za širok nabor aplikacij
Objektiv zajame 67° višine
v logistiki, avtomatizaciji in biometriki.
in 51° širine.

Linijske kamere
Baslerjeve visoko občutljive linijske kamere so izdelane za industrijske uporabnike,
ki potrebujejo visoko hitrost zajema slike ob hkratni visoki kakovosti slike. Izbirate
lahko med 4 linijami linijskih kamer, ki vključujejo sivinske in barvne modele različnih
resolucij, vmesnikov in hitrosti.

OEM rešitve
Basler dart board level kamere združujejo tehnologijo USB 3.0, močno
cenovno optimiziran dizajn ter Baslerjevo dokazano kakovost in
zanesljivost. Dart kamere so med redkimi, ki so skladne z USB3 Vision
standardom, ki je ključen za popolno izkoriščanje vseh zmogljivosti, ki
jih kamere ponujajo. Slednji zagotavlja funkcijo plug&play, napajanje,
ter visoko hitrost prenosa podatkov - do 350 MB/s.

Board only, M12 ali C-mount nosilec

Pylon SDK
SDK je na voljo za Win, Linux in macOS.

Paket gonilnikov Pylon je ustvarjen za kamere z IEEE 1394, USB3, GigE in Camera Link.
Omogoča stabilno in zanesljivo izmenjavo podatkov med kamerami ter PC-jem in ob tem uporabi malo procesorske zmogljivosti. Pylon je skladen s standardi GenICam in GigE Vision.
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3D strojni vid Photoneo - locirajte
predmete v prostoru
Oprema za 3D strojni vid Photoneo temelji na skenerjih PhoXi 3D, ki vam zagotavljajo zmogljivo 3D zaznavo v kompaktnem ohišju. Z naprednimi algoritmi
omogočajo prepoznavo in lociranje 3D predmetov,
robotsko manipulacijo zaznanih predmetov in navigacijo v prostoru.

3D skenerji Photoneo PhoXi 3D z najboljšim razmerjem med ceno in
zmogljivostjo na trgu.

Skenerji PhoXi 3D so na voljo v petih različnih velikostih – do velikosti standardne evropalete. Phoxi
zajema 3D posnetke s tehnologijo strukturirane
svetlobe za manjšo občutljivost na osvetlitev prostora in barvo predmetov.
Procesiranje podatkov se vrši neposredno v skenerju in tako
procesorska moč PC-ja preostane za izvedbo lastnih aplikacij.

Senzor ločljivosti 3,2 MP s kalibracijo za celotno
območje zaznave zajema precizne 3D posnetke oz.
oblake točk v prostoru.

Integracija skenerja je izjemno enostavna. Podatki
se prenašajo preko gigabitne povezave. Napreden
API pa omogoča vključitev skenerja v lastne aplikacije ter integracijo z okolji kot so Adpative Vision,
LabView, Halcon in drugi.
Nadgradnjo PhoXi 3D skenerja predstavlja MotionCam 3D – 3D kamera, ki je zmožna tekoče zajeti 3D
posnetke s hitrostjo do 20 slik na sekundo.
Tipična uporaba skenerja je integracija z robotom v sekvenčnem pobiranju naključno pozicioniranih predmetov - Bin Picking.

Bin Picking Studio
Photoneo za integracijo z robotom v “bin picking” procesu ponuja rešitev Bin Picking Studio. Ta programska
oprema vam bo omogočila enostavno in fleksibilno izvedbo robotske manipulacije naključno pozicioniranih
predmetov, na podlagi 3D CAD modela predmeta.
Pregleden uporabniški vmesnik vas bo vodil skozi nastavitev
sistema. Za robotsko pobiranje zadošča definiranje 3D CAD modela predmeta, okolja in robotskega prijemala ter točk prijema na
predmetu.
Bin Picking Studio poskrbi za ostalo z komunijacijo s proizvajalci
robotov Yaskawa, ABB, Universal Robots, Kuka, Fanuc, Stäubli,
Mitsubishi Electric in drugi.
Primer predmetov, ki jih zazna Bin Picking Studio na
podlagi 3D CAD modela predmeta.
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AnyPick
inteligentno pobiranje

Enostavno nadgradite svoj strojni vid

Rešitev AnyPick je namenjena robotski manipulaciji predmetov nepravilnih
in naključnih oblik. Z algoritmi strojnega učenja vam omogoča pobiranje
predmetov velikosti od 1 x 1 cm brez
predhodnega definiranja 3D CAD modelov predmetov. Rešitev odlikuje tudi
enostavna integracija.

STROJNI VID

3D STROJNI VID

Izkoristite Adaptive Vision Studio razvojno programsko okolje, ki
vam omogočia hitro izdelavo tipičnih aplikacij strojnega vida brez
predznanja programiranja.
V intuitivnem “Drag&Drop”
uporabniškem vmesniku enostavno sestavite program za
analizo slik in nadgradite svojo
aplikacijo. Rešitev je namenjena uporabnikom in inženirjem
za strojni vid, zaradi svoje prilagodljivosti pa je okolje primerno tudi za razvoj obsežnih in
zahtevam naročnikov prilagojenih projektov.

Povežite prednastavljene filtre za obdelavo
slik. Osredotočite se na razvoj logike aplikacije,
brez učenja sintakse programskega jezika.

AnyPick pobere do 500 predmetov/uro in
je primeren za številne aplikacije.

Depalletization
revolucija v logistiki
Rešitev Depalletization vam omogoča
avtomatsko depaletizacijo. Sistem je
prilagodljiv, saj lahko pobira naključno
pozicionirane škatle različnih dimenzij iz poljubno oblikovanih palet.
Paleto s škatlami poljubnih dimenzij
postavite v delovno območje robota,
sistem s skenerjem PhoXi zajame 3D
posnetek območja, zmogljivi algoritmi pa bodo poskrbeli za lokalizacijo
škatel ter vodili robota pri pobiranju.
S strojnim učenjem pa se bo sistem
nenehno učil in izboljševal uspešnost
Preizkušeno je združljiv z roboti ABB,
Fanuc in Yaskawa. Implementirate pa
lahko tudi robote drugih znamk.

V obsežni knjižnici poiščete ustrezen filter:
1.

vstavite filter v programsko zanko (1),

2.

nastavite parametre filtra (2),

3.

povežete filter z drugimi ali prikažete
predogled rezultata (3).

Adaptive Vision Studio vključuje obsežen nabor zmogljivih filtrov za
obdelavo slik, pred-procesiranje slik, kalibracijo kamer, lokalizacijo objektov, analizo oblik, 1D in 2D merjenje, branje črtnih in 2D kod, OCR,
analizo histogramov, morfologijo, ...
Filtri po hitrosti prekašajo konkurenčne rešitve, saj so optimizirani za
popoln izkoristek več-jedrnih procesorjev s SSE2 in AVX instrukcijami.
Orodje je združljivo z večino kamer za strojni vid na tržišču, vključno
z modeli proizvajalcev Basler, Photoneo, Allied Vision, Baumer, Dalsa,
FLIR, Matrix Vision, Photon Focus, XIMEA. Skladen je s standardi GigE
Vision in GenICam, ter zajema podporo za številne proizvajalcem lastne protokole oz. API-je.

Algoritmi, testirani na več kot 5000
različnih tipih škatel, zagotavljajo zanesljivo prepoznavo.

V orodje s predlogo hitro integrirate tudi filtre v lastni C/C++ ali drugi
kodi. Programe lahko izvozite v C++ ali .NET kodo in tako algoritme uporabite tudi v aplikacijah jezika C++, C# ali VB.
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Izkoristite strojno učenje z dodatkom Deep Learning za Adaptive Vision
Deep Learning z metodo globokega učenja dodatno poenostavlja izdelavo naprednih aplikacij strojnega vida.
Z uporabo 20–50 slik dobrih in slabih vzorcev lahko aplikacijo že v 5 minutah naučite želenega delovanja.
Globoko učenje je primerno za zaznavo napak na površini deformabilnih objektov ali pri minimalnih napakah.
Adaptive Vision Deep Learning lahko uporabite za:

• sortiranje, primerjavo in prepoznavo objektov v prej določene
skupine,

• detekcijo oblike napak: odvečnih ali manjkajočih delov, deformacij oblike,

• detekcijo napak na površinah: razpok, okvar ali razbarvanja,
• natančno lokalizacijo robov,

• analizo kakovosti različno oblikovanih objektov,
• odkrivanje napak v vzorcih objektov.

LED OSVETLITVE

OBJEKTIVI

Osvetlitev ustvarja kontrast med elementi predmeta, ki jih je
treba zaznati v vision aplikaciji. V našem prodajnem asortimanu boste našli različne vrste osvetlitve za vsako aplikacijo. Z
njimi boste zajeli slike predmeta in vse njegoe lastnosti.

Objektivi kamere pomembno vplivajo na kakovost slike. Na izbiro pravega objektiva vpliva razmerje med ceno in zahtevano
kakovostjo slike. Tukaj je pomembna je visoka ločljivost z optimalno kakovostjo slike.

Objektivi Baslerjeve
serije Premium in
Standard
Različni tipi LED
osvetlitev, primerni
za vse aplikacije.

KABLI

KOMUNIKACIJSKE IN IO KARTICE

Kabli v vision sistemu ne skrbijo samo za prenos podatkov in
nadzorne nalog, temveč tudi napajajo produkte. Podatkovni
kabli morajo oddajati brezhibne slikovne podatke, medtem ko
V/I kabli skrbijo za natančno krmiljenje kamere ali sistema.

Sistemi za obdelavo slik se uporabljajo za različne aplikacije,
ki temeljijo na različnih vmesnikih. Povečevanje količine podatkov pri obdelavi slik boste zanesljivo rešili s PC karticami,
ki vam bodo zagotovile prilagodljivo in varno zajemanje slik.
Tako lahko prihranite čas, saj vam ni treba skrbeti za
posodobitve gonilnikov ali operacijskih sistemov za integrirane vmesnike (npr. USB 3.0). S PC karticami ne bo prihajalo
do izgube podatkov na podatkovnem vodilu, če bo krmilnik
računalnika zaseden z nalogami zunanjih naprav.

Kabli proizvajalca Basler
skrbijo za prenos podatkov ter za napajanje.

Basler boost set kamere in
vmesniške kartice CXP-12
zniža vaše stroške z ugodnim
razmerjem med ceno in zmogljivostjo.
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MOTORNI POGONI

Proizvodi YASKAWA so poznani po svoji kakovosti,
energetski učinkovitosti, širokem izboru opreme
za vodenje, natančnem pozicioniranje motornih
pogonov in celovitih sistemskih rešitvah.
Ponujamo vam tudi koračne motorje in pogonske
krmilnike RTA Motion Control Systems. Na voljo so
vam tudi VFD frekvenčni pretvorniki in AC servo
pogoni in motorji proizvajalca Unitronics

Frekvenčni pretvorniki in regulatorji
Motorji za dvigala
Servo pogoni
Krmilniki gibanja
Koračni motorji
Klasični pogonski krmilniki za koračne motorje
Pogonski krmilniki EtherCat
Planetarni reduktorji za koračne motorje
Aplikacije s koračnimi motorji
VFD Frekvenčni pretvorniki Unitronics
AC servo pogoni in motorji Unitronics

FREKVENČNI PRETVORNIKI IN REGULATORJI
MOTORNI POGONI

GA serija frekvenčnih pretvornikov
GA frekvenčniki za industrijske aplikacije se uvrščajo v sam vrh frekvenčnih
pretvornikov. Združujejo funkcionalnost, fleksibilnost in enostavno upravljanje
sinhronskih motorjev s trajnimi magneti, sinhronskih reluktančnih motorjev in
indukcijskih motorjev v frekvenčnem razponu od 0-590Hz:
Prednosti serije:
•

24V DC izhod (150mA) za priklop krmilnika ali senzorjev,

•

upravljanje frekvenčnika preko aplikacije na telefonu,

•

upravljanje in shranjevanje parametrov preko oblaka,

•

PCB zaščita za težja industrijska okolja (do 50 ºC),

•

možna montaža na 35mm DIN letev,

•

visok nivo varnosti stopnje SIL3/Ple,

•

vgrajen EMC filter.

GA-500
Robusten, zanesljiv,
majhen, odprtozančni

1-fazni (200-240VAC)
od 0,1 do 4,0 kW
3-fazni (200-240VAC)
od 0,1 do22 kW
3-fazni (380-480VAC)
od 0,37 do 30 kW

Širok nabor frekvenčnikov serije GA

Lastnosti frekvenčnikov

GA-700

•

Tipkovnica v visoki resoluciji z uro realnega časa

•

Snemljiva tipkovnica za upravljanje na daljavo (RJ45)

•

Backup parametrov na tipkovnico

•

DC dušilka vgrajena (nad 22 kW)

•

RS-485 (Modbus/Memobus) vgrajen

•

Zavorni tranzistorji vgrajeni (do75 kW)

•

Vgrajene varnostne funkcije STO, SIL3 Cat3 Ple

•

Preprosta side-by-side ali horizontalna montaža

•

Hiter in enostaven zagon

•

Visoko učinkovit in prilagodljiv, za vse aplikacije

•

Kvaliteten, robusten, in varčen na prostoru

•

Bluetooth in vse ostale komunikacijske povezave

•

Moči od 0,4 Kw do 630 kW

•

Možnost delovanja v ND in HD režimu

Kompakten, fleksibilen,
zmogljiv, zaprtozančni

3-fazni (200-240VAC)
od 0,55 do 110 kW
3-fazni (380-480VAC)
od 0,55 do 355 kW

Upravljajte in shranjujte parametre preko oblaka
Z aplikacijo DriveWizard Mobile imate vse za upravljanje in programiranje na mobilniku. Skenirajte QR na frekvenčniku in v Yaskawa Drive Cloud oblaku najdete:
• vse informacije o frekvenčniku,
• parametre frekvenčnika,
• celotna online navodila.

Z aplikacijo tiskanih navodil ne potrebujete več.

Programiranje in komunikacija

Zunanja visoko resolucijsko grafična tipkovnica za upravljanje frekvenčnika.
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Frekvenčnik programirate in upravljate tudi z
zunanjo HD grafično tipkovnico, ki omogoča:
• “copy” funkcijo za 4 različne aplikacije,
• opcijsko Bluetooth povezavo z napravo,
• avtomatsko backup funkcijo,
• standarden RJ45 priklop,
• realni čas.

Vgrajen RS-485 poveže do 5 frekvenčnikov
s PLC preko 1 komunikacijske kartice

FREKVENČNI PRETVORNIKI IN REGULATORJI
MOTORNI POGONI

U1000 - nizko harmonični matrični pretvornik
U1000 je učinkovit, direktni regenerativni pretvornik za napajanje indukcijskih motorjev in motorjev s trajnimi
magneti na voljo v modelih z razponom moči od 2,2kW do 500 kW. Matrična tehnologija omogoča neposredno
regeneracijo in ne potrebuje DC vodila. Regenerativna elektrika pa se vrača v omrežje in je na voljo drugim
potrošnikom v stavbi. Zasnovan za 10 let konstantnega delovanja brez vzdrževanja.
Prednosti
•

Sinusna oblika toka in faktor delavnosti 0.98,

•

Potrebuje manj ventilatorjev za hlajenje,

•

Ne potrebuje zavorne enote in uporov,

•

DriveWorksEZ za PLC programiranje,

•

Varčuje z električno energijo,

•

Direktna AC-AC pretvorba,

Za HVAC aplikacije, dvigala, žerjavi, centrifuge in motorje v generatorskem režimu
•

Nižji stroški, ker energije za potrošnike v
stavbi ni treba črpati iz omrežja.

STO funkcija, SIL3, PL-e.

L1000 - zadovoljite vse tehniške zahteve dvigal
Namenski regulator za pogon osebnih ali tovornih dvigal, ki bo zadovoljil vse
tehniške zahteve aplikacije. Enostaven meni omogoča hiter zagon, preprosto parametriranje in hitrosti dvigal do 2.0 m/s. Avto tuning funkcija nudi
udobno vožnjo dvigala ob spremenjenih pogojih.

Od 1,5 do 110 kW, z zaščito IP20, NEMA1.

Yaskawa DriveWorksEZ za enostavno programiranje
S programskim orodjem DriveWorksEZ lahko z “drag&drop” funkcijskimi
bloki hitro sprogramirate poljubne aplikacije za vaš frekvenčnik. Dostopate
lahko do vseh parametrov, z uporabo logičnih in matematičnih funkcij ter
časovnikov in števcev pa imate na voljo do 200 povezav. Tako lahko v primerih celo nadomestite PLC in dodatno znižate stroške.

MOTORJI ZA DVIGALA
MSYP – 160
16-polni sinhronski motor brez reduktorja, z nosilnostjo do
1.250 kg in hitrostjo pomika 2m/s. Idealen za osebna potniška
dvigala.

MSYP-160 16-polni motor

MSYP – 200
20-polni sinhronski motor brez reduktorja, z nosilnostjo
do 2.500 kg in hitrostjo pomika 2m/s. Idealen za osebna
potniška, prostorna dvigala za avtomobile in ostala dvigala.

MSYP-200 20-polni motor
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SERVO POGONI
MOTORNI POGONI

Sigma-7 - revolucija v zmogljivosti in varnosti
Sigma-7 postavlja standard servo motorjev in regulatorjev moči od 50W do
15kW. Odlične zmogljivosti in nizka stopnja napak uvrščata Sigma-7 v sam
vrh zanesljivih in natančnih servo pogonov. Odlikuje jih kompaktna oblika,
hitra dinamika, visoka učinkovitost, natančno pozicioniranje in zagon v nekaj minutah. Skladno s zahtevami izpolnjujejo zelo visoke kriterije varnosti
- SIL3/Ple in FSoE (Safety over EtherCAT).
Servo regulatorji:

Servo motorji:

•

Eno ali trifazno napajanje

•

Rotacijski - moči od 50W do 15kW

•

1- ali 2- osni regulator

•

Linearni - do 7,560N (peak)

•

Pulzno/Analogno krmiljenje

•

Direktno gnani – od 2Nm do 600Nm

•

Vgrajena komunikacijska kartica

•

Visoka zmogljivost

•

MECHATROLINK -II in -III

•

Preobremenitev 350% za 3-5 sekunde

•

EtherCAT, PROFINET

•

Kompaktna izvedba

•

Funkcija za kompenzacijo trenja, dušenje
vibracij, zmanjšanje učinka valovanja

•

24 bit enkoder za visoko natančnost

•

Vgrajena Safe torque OFF funkcija

•

Kompatibilen s Sigma-5

•

Montaža Side-by-side

•

Manjše segrevanje, večji izkoristek

Sigma-7 servo regulatorji

Sigma-7 servo motorji

KRMILNIKI GIBANJA
Visoka hitrost, natančno pozicioniranje in širok nabor aplikacij - za popolno kontrolo
Visoke hitrosti obdelave podatkov in mrežne komunikacije so bistvenega pomena za povečanje učinkovitosti
zapletenih strojev. V ta namen se uporabljajo CPU-ji visokih hitrosti, kot tudi MECHATROLINK povezava za
komunikacijo.

Zmogljiv MP3300iec:
•
•
•
•
•
•
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kompakten krmilnik z do 62 osnim sinhroniziranim upravljanjem,
MotionWorks IEC platforma omogoča učinkovito programiranje in
upravljanje aplikacij v standardnem IEC 61131-3 okolju,
EtherNet/IP in Modbus TCP za povezavo s številnimi HMI-ji in PLC-ji,
MECHATROLINK-III za konfiguracijo stroja z 1 programom,
sposobnosti samonastavitve za krajši zagon servo sistema,
PLCopen funkcijski bloki.

Višja učinkovitost zapletenih
strojev s krmilniki gibanja

KORAČNI MOTORJI
MOTORNI POGONI

Pogoni s koračnimi motorji RTA
Iščete enostavno in cenovno dostopno rešitev za
pozicioniranje, premik, transport ali druge podobne
aplikacije?
Za vas imamo rešitev, pogonski sistem s koračnim
motorjem. Ti zmogljivi, hitri in natančni pogoni so
majhnih dimenzij, delujejo tiho in so toplotno stabilni. Visok navor lahko dosežejo pri nizkih vrtljajih.

Zanesljivo in robustno delujejo tudi v zahtevnejših aplikacijah.

Glavne 4 skupine koračnih motorjev
Standardni koračni motorji

Industrijski koračni motorji

Če imate standardno aplikacijo kot so pozicioniranje, pakiranje in premik za delovanje v »normalnih« pogojih, so standardni koračni motorji najboljša rešitev.
Motorji so različnih dimenzij prirobnic, od 14 mm do 106,4 mm
in različnih zadrževalnih navorov, od 0,65 Ncm do 2.460 Ncm.

Industrijski koračni motorji so zaradi svoje robustnosti prava
rešitev za aplikacije, ki delujejo v zahtevnejšem industrijskem
okolju. Motorji IP65 imajo tudi posebno oljno tesnilo na osi. Na
voljo so v dimenzijah prirobnice od 42 do 86 mm, dosegajo
zadrževalni navor od 29 do 900 Ncm. Robustni M12 priključni
konektorji.

Standardni koračni motorj za aplikacije v normalnih pogojih.

Industrijski koračni motorji z zaščito IP 40 do IP65.

Koračni motorji z enkoderjem

Koračni motorji z integrirano zavoro

Ti motorji so prava rešitev za vse, ki potrebujete povratno
vezavo in natančnejše pozicioniranje. Tudi ti motorji so na voljo v različnih izvedbah in dimenzijah prirobnice od 42 do 85,8
mm in zadrževalnim navorom od 51 Ncm do 920 Ncm..

V kolikor imate aplikacijo, ki potrebuje večji statični navor
je na voljo koračni motor z integrirano zavoro. V odvisnosti
od velikosti motorja in zavore, je statični navor, ki jo doseže
zavora 0,24 Nm, ki velja za koračne motorje dimenzije prirobnice 42 mm. Večja zavora s 3,3 Nm statičnega navora je
pritrjena na koračnh motorjih, ki imajo prirobnico dimenzij 56,
60 in 85,5 mm.

85,8 mm in zadrževalnim
navorom od 51 Ncm do
920 Ncm..
Koračni motorji z enkoderjem, ko potrebujete povratno vezavo in
natančnejše pozicioniranje
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KLASIČNI POGONSKI KRMILNIKI ZA KORAČNE MOTORJE
MOTORNI POGONI

Kompletna rešitev za pogonski sistem - koračni motor in pogonski krmilnik
Za kompletno rešitev za pogonski sistem s koračnim motorjem potrebujete tudi pogonski krmilnik. RTA ponuja izvedbe z različnimi možnosti povezovanja s krmilnimi sistemi. Lahko jih priklopite na različne napetosti,
od 24 V DC do 230 V AC. So različnih moči, za tokove od 0,7 A do 12 A. Krmilniki so lahko v zaprtem kovinskem
ohišju ali odprti (open-frame).
Enostavni pogonski krmilniki Step&Direction

Pogonski krmilnik z analognim vhodom

Različni pogonski krmilniki delujejo na različne načine.
Najenostavnejši so STEP&DIRECTION. Te krmilite s signali iz
krmilnika s PWM izhodom, pulze uporabljate za vrtenje, smer
pa uporabljate za izbiro smeri vrtenja koračnega motorja.

Pogonski krmilnik tipa ANALOG INPUT analogni signal pretvori v
želeno hitrost koračnega motorja. Nekateri podpirajo možnost
programiranja lastnih programov, ki jih lahko enostavno aktiviramo preko digitalnih vhodov na pogonskem krmilniku.

Pogonski krmilniki
ANALOG INPUT podpirajo microstepping, do
4.000 korakov/vrtljaj.

Step&Direction krmilniki v odprtem in zaprtem ohišju.

Pogonski krmilnik in adaptivni microstepping

Programabilni pogonski krmilniki

STEP&DIRECTION ADVANCED z naprednim adaptivnim microstepping-om korak koračnega motorja razdeli na manjše
korake (do 64). Tako ima lahko standardni koračni motor do
12.800 korakov/vrtljaj, običajno jih ima 200. Primeren za aplikacije, kjer je zahtevana visoka natančnost in gladko vrtenje
osi koračnega motorja.

Za namenske aplikacije uporabite PROGRAMABILNI pogonski
krmilnik z naprednim krmiljenjem koračnih motorjev - indeksno delovanje po rampi, prosto delovanje po rampi, indeksno
delovanje brez rampe, delovanje na programabilno distanco
in nuliranje.

Programabilni krmilnik podpira predhodno
pripravljene programe, ki se aktivirajo preko
digitalnih vhodov.

Step&direction advanced krmilnik za aplikacije, kjer je zahtevano
tiho delovanje in nizka stopnja vibracij.

Kombi enota: koračni motor in pogonski krmilnik
Če je vaša aplikacija zasnovana na protokolu CANopen so
vam na voljo kombinirane enote v kompaktnem ohišju, ki
združujejo koračni motor z enkoderjem ter pogonski krmilnik.
Namenjen naprednejšim aplikacijam,
ki zahtevajo detekcijo izgube sinhronizacije motorja.
Ožičenje med krmilnikom, motorjem
in enkoderjem je izvedeno, zato je
povezava enostavna.
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POGONSKI KRMILNIKI ETHERCAT
MOTORNI POGONI

Pogonski krmilnik s komunikacijo EtherCAT
EtherCAT se zaradi svoje velike hitrosti in odprtosti vedno bolj uveljavlja v industrijskih aplikacijah. Pogonski krmilniki EtherCAT lahko
delujejo na različne načine, kot npr. Profile position in CSP ter z
različnimi variantami Homing-a. Lahko krmilijo koračne motorje z ali
brez enkoderja. Imajo integrirane I/O enote.

Priklop na različno napetost, od 24 VDC do 230 VAC.

PLANETNI REDUKTORJI ZA KORAČNE MOTORJE
Planetni reduktor za večji navor
Če imate aplikacijo, ki potrebuje večji navor pri majhni
hitrosti, lahko naročite komplet koračnega motorja in
reduktorja, ki ga bo sestavil in testiral RTA.
Na voljo so reduktorji različnih velikostih, za koračne
motorje s prirobnico od 42 - 86 mm in različnih
prestavnih razmerij od i = 3 do 25. Ponujajo odlično
aksialno in radialno obremenitev ter delujejo natančno
in tiho. Navor je odvisen od velikosti in prestavnega
razmerja reduktorja (od 6 - 37 Nm).

Vhodna hitrost v reduktor je od 4000- 8000 vrt/min. Zaradi
zaščite IP64 so primerni tudi za industrijska okolja.

APLIKACIJE S POGONI S KORAČNIMI MOTORJI
Primeri aplikacij koračnih motorjev

Primeri strojev:

Koračni motorji so uporabni za razne premike delov in opreme, vrtenje z velikim navorom pri nizki hitrosti in druge vrste
premikov, tako kotnih kot linearnih.

•

stroji za rezanje raznih materialov,

•

oprema za obdelavo materialov,

•

2D in 3D stroji za tiskanje,

•

polnilni in pakirni stroji,

•

etiketirke.

Primeri aplikacij:
•

sistemi za menjavo formatnih delov ali orodij na pakirnih strojih,

•

transportni in logistični sistemi (linearni premiki in orientacija),

•

sistemi za usmerjanje in poravnavo (linearni in kotni),

•

pozicioniranja na merilni in laboratorjiski opremi,

•

XY mize za pozicioniranje,

•

pick and place sistemi in roboti,

•

sistemi za aplikacijo etiket.
Primer aplikacije pogona s koračnimi motorji.
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VFD FREKVENČNI PRETVORNIKI UNITRONICS
MOTORNI POGONI

VFD Frekvenčni pretvorniki
Unitronics frekvenčne pretvornike lahko uporabljate samostojno ali jih enostavno umestite v Unitronics PLC
aplikacije. Pretvornike lahko zaganjate, spremljate delovanje in nastavljate preko vgrajenega zaslona krmilnikov ali daljinsko preko Unitronics programskih paketov Remote Access, Web Server ali VNC povezave.
Lastnosti:
•

Širok nabor moči, z 1- ali 3- faznim priklopom,

•

vgrajene EMI filtre,

•

vgrajene zavorne enote,

•

kapaciteta preobremenitve za težke pogone,

•

varno zaustavljanje po funkcionalnosti STO (safe
torque off)
VFD frekvenčnike lahko uporabljate samostojno ali jih umestite v
Unitronics PLC aplikacije.

AC SERVO POGONI IN MOTORJI UNITRONICS
AC servo pogoni in motorji polno podprti na Unitronics PLC-jih
Unitronics AC servo pogoni in motorji so polno podprti na PLC-jih Unistream in Vision. Unitronicsov inovativni
pristop pod sloganom enostavne gradnje servo sistemov (Servo Made Simple) programiranje aplikacij gibanja omogoča v programskem paketu UniLogic.
Serija vsebuje enofazno in trofazno napajane
pogone in motorje v razponu moči od 50W do
5000W, ki pokrijejo širok spekter naprav po velikosti moči in navora.
Vgrajene imajo robustne serijske enkoderje;
23-bitni absolutni ali 20-bitni inkrementalni
enkoderje.
AC servo pogoni in motorji Unitronics na voljo z zaščito IP65.

Poenostavite programiranje aplikacij z UniLogic paketom
•

Enoten programski paket za celoten projekt:

Diagnostika:

nastavitev in programiranje PLC, HMI, Servo pogonov, VFD in
V/I omogoča gradnjo in programiranje aplikacij do 8 osi.

Programski paket Unilogic vsebuje zmogljiva orodja za spremljanje zmogljivosti pogona v realnem času.

•

Avtomatska nastavitev komunikacij med gradniki.

•

Umestitev sistema preko enega parametra.

•

Manjše število možnih napak:

•

Vgrajene diagnostične funkcije:

UniLogic avtomatsko analizira mehanske lastnosti in predlaga ustrezne vrednosti za uporabo.
•

Testirajte celoten sistem brez programiranja:

vnaprej pripravljeni program za krmiljenje gibanja vam
omogoča testiranje celotnega sistema. Kodo lahko odprete in
prilagodite ostalim aplikacijam s funkcijami PLCopen.
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•

Dodatni PC ni potreben, saj lahko z zaslonskim ekranom ali
navideznim zaslonom (virtual HMI) na mobilnih napravah:
•
•
•

Nastavite parametre krmiljenja gibanja,
Spremljate delovanje osi in V/I,
Zaganjate gibanja od točke do točke (Point to Point),
prosti tek (Jog) in štartno pozicijo (Homming).

KRMILNIKI

Zanesljivost, stabilnost, enostavnost, povezljivost
in hitrost so ključni parametri pri krmilni opremi.
Produkti proizvajalcev Unitronics, Turck, Hengstler,
WestCS in TTControl pa vam ponujajo točno to in
še več.

Integrirana rešitev Unitronics
Serija Unistream
Serija Vision
Serija Samba
Serija Jazz
V/I moduli
Unitronics “ALL-IN-ONE” programski paket
Krmilniki za vozila in mobilne aplikacije
Oprema za industrijska vodila
Oprema za IO-Link vodilo
IO-Link sklopnik
Industrijski števci
Procesni PID regulatorji

INTEGRIRANA REŠITEV UNITRONICS
KRMILNIKI

Enotna rešitev za krajši razvoj, enostavnejši potek dela in integracijo
Z enotno rešitvijo Unitronics, ki vsebuje PLC, HMI, V/I module, servo pogone in frekvenčne pretvornike skupaj
s pripadajočo dodatno opremo, lahko uporabnik razvije aplikacijo v enotnem programskem okolju.

Prednost enotne platforme je kratek čas učenja in razvoja, enostavnejši potek dela in integracija.

Unitronics PLC krmilniki - uveljavljena rešitev za krmiljenje številnih aplikacij
Unitronics krmilniki so uveljavljena rešitev za avtomatizacijo strojev in naprav in prejemniki številnih nagrad.
Njihova enostavna uporaba, učinkovitost in ekonomičnost so v 30 letih prepričali številne uporabnike na
širokem področju proizvodnih procesov, sistemov in samostojnih naprav. Naj prepričajo tudi vas.
Z Unitronics krmilniki lahko optimizirate procese, izboljšate kontrolo delovanja ter porabo
energije in s tem dodatno prispevate k razvoju
bolj ekološko in trajnostno naravnanega sveta.
Na voljo so vam štiri glavne serije krmilnikov:
Unistream, Vision, Samba in Jazz. Vsaka serija
je prilagojena za širok nabor aplikacij v različnih
sektorjih industrije. Uporabili jih boste lahko
v pakirni industriji, industriji hrane in pijač,
krmiljenju vodovodov in čistilnih naprav, nafte
in plina, distribuciji izdelkov, itd.
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Enotna rešitev Unitronics vsebuje PLC, HMI, V/I module, servo pogone in
frekvenčne pretvornike skupaj s pripadajočo programsko opremo.

SERIJA UNISTREAM
KRMILNIKI

Zmogljivi Unistream za vodenje strojev
Programirljivi Unistream PLC + HMI je narejen za
potrebe aplikacij vodenja strojev in projektov v avtomatizaciji.
Ponujajo vam visoko zmogljive funkcije, kot so
trendi, samonastavljivi PID in več ravenska zaščita
z gesli. Omogočajo pa vam tudi vgrajen spletni
strežnik in podpirajo komunikacijske protokole za
Industrijo 4.0, vključno z OPC UA, MQTT in SQL.

Unistream PLC-ji so na voljo v velikosti od 5” do 15,6”.

Unistream z navideznim zaslonom
Večfunkcijski samostojni PLC-ji z navideznim HMI
ponujajo vso funkcionalnost serije UniStream, ter
so hkrati zaradi funkcije navideznega zaslona bolj
dostopni.

UniStream PLC z Virtual HMI ponuja vse funkcije serije Unistream, a
po dostopnejši ceni.

Ta serija PLC-jev programsko logiko in uporabniške
aplikacije, vključno s HMI, shranjuje in izvaja znotraj
samega PLC-ja. Tako vam omogočajo, da še lažje
dostopate do aplikacije za upravljanje na daljavo
prek mobilnega telefona, računalnika ali oddaljene
prikazovalne naprave.

SERIJA VISION
Zanesljivi in prilagodljivi Vision PLC-ji
Programirljivi krmilniki Vision (PLC + HMI) so vam
na voljo v velikostih, ki segajo od majhnih “palmsize” naprav, z vgrajenimi vhodi in izhodi, do večjih
zaslonskih krmilnikov, z natičnimi vhodno/izhodnimi (I/O) enotami.
»All-in-one« krmilniki Vision so zanesljivi, vsestranski in preverjeno uporabljeni kot cenovno učinkovita
rešitev za krmiljenje širokega nabora aplikacij.
Na voljo v velikostih 12,1”, 10.4”, 7”, 5,7”, 4,3”, 3,5“ in 2.4”.
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SERIJA SAMBA
KRMILNIKI

Cenovno učinkoviti PLC-ji Samba
Spoznajte cenovno izjemno učinkovite »Allin-one« PLC+HMI+I/O krmilnike Unitronics
Samba.
Slednji vam ponujajo rešitev, namenjeno za
implementacijo v enostavne aplikacije in
za izgradnjo strojev, kjer ste zelo omejeni s
proračunom. Zgrajen so okrog barvnih zaslonov na dotik.

PLC-ji Samba so na voljo v velikostih 3.5”, 4.3” in 7”.

SERIJA JAZZ
Krmilniki Jazz
Polno funkcijski krmilniki Unitronics
Jazz, ki so vam na voljo v cenovnem
razredu pametnih relejev.
Vključujejo tekstovne zaslone, operatersko tipkovnico ter do 40 integriranih V/I signalov

Krmilniki Jazz so na voljo v sivi in črni barvi.

V/I MODULI
Popolna izbira V/I modulov

Z ustreznimi moduli prilagodite PLC aplikaciji.

Z Unitronics V/I moduli priključite digitalne, analogne,
tehtalno/tlačne, hitrovhodne in temperaturne signale.
Poleg vgrajenih in lokalno priključenih V/I, sta na voljo
2 liniji daljinskih V/I modulov, priključenih preko CAN ali
Etherneta vodila. Obe opciji ponujata širok nabor modulov z različnimi V/I konfiguracijami.

Izkoristite enotno rešitev Unitronics
Izberite enotno rešitev Unitronics, ki vsebuje PLC, HMI, V/I module, servo pogone in frekvenčne pretvornike ter pripadajočo dodatno opremo.
Tako boste lahko aplikacijo razvili v enotnem programskem okolju,
skrajšali čas učenja in razvoja, poenostavili potek dela in integracije. Vso podporo boste dobili na 1 mestu ter povečali kompatibilnost
naprav, ker bodo vse prihajale od proizvajalca Unitronics.

54

UNITONICS ALL-IN-ONE PROGRAMSKI PAKET
KRMILNIKI

Izkoristite dodano vrednosti brezplačnega programskega paketa Unitronics
• Naredite VSE v enotnem enostavnem okolju:
zagon, konfiguracija, programiranje in sestavljanje strojne opreme: PLC, HMI, AC servo, VFD, V/I.
Vse v 1 enostavnem okolju.
• Programirajte krmilne aplikacije:
izkoristite Drag&Drop Ladder lestvični diagram
ter hitro razvijte PLC, HMI, VFD in Servo aplikacije v
enotnem okolju.
• Uporabnikom zagotovite zahteve prihodnosti:
vključite protokole za Industrijo 4.0 kot so SNMP,
FTP, e-mail, SMS, GPRS/GSM, Remote Access preko
VNC klientov, vgrajenim spletnim strežnikom (webserver), OPC UA, SQL & MQTT.

Programski paket UniLogic namenjen Unistream PLC-jem.

• Učinkovito nadzirajte komunikacijo:
Enostavno nastavite vodila in protokole, za naprave
drugih proizvajalcev pa oblikujte namenske protokole.
• Enostavno izdelajte zahtevne naloge:
Samonastavljivi PID, zajem podatkov in upravljanje
datotek, recepti, alarmi, večjezikovna podpora,
večnivojska gesla, ....

Programski paket VisiLogic namenjen Vision in Samba PLC-jem.

• Konfigurirajte napredne zaslone:
na voljo so vam knjižnice visokokvalitetnih slik,
gradniki za diagrame, kazalne inštrumente, ....

KRMILNIKI ZA VOZILA IN MOBILNE APLIKACIJE
Namenski krmilniki za “off-highway” vozila in delovne stroje
Velik nabor krmilnikov z varnostnimi funkcijami
ali brez, v ohišjih, ki so odporni pred vibracijam,
vlago, temperaturo in obremenitvam.

Kmilnike lahko
programirate v okolju
CodeSys in C.

LCD prikazovalniki v robustnem
ohišju so na
voljo v velikosti
7” in 10,4”.

Prikazovalniki in I/O enote
LCD prikazovalniki HY-eVision², s tipkami in zaslonom na dotik in
razširitveni I/O moduli se povezujejo preko CANopen vodila. Nekateri I/O moduli lahko delujejo kot krmilniki, programirani v C okolju.
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OPREMA ZA INDUSTRIJSKA VODILA
KRMILNIKI

SAMOSTOJNI MODULI
Za področje industrijske avtomatizacije imamo v programu samostojne V/I module za PROFIBUS-DP, DeviceNet™, CANopen, INTERBUS, ASinterface®, Modbus TCP, Ethernet/IP™ in PROFINET.
Moduli v stopnji zaščite IP67 za uporabo v težkih delovnih pogojih so
narejeni iz odporne plastične mase in iz kovinskih konektorjev ter popolnoma vodotesni in odporni proti udarcem in vibracijam.
Samostojni moduli serij TBEN in TBEN-S v
IP67 ter Fxx20 v IP20 zaščiti.

Module IP20 za DIN letev lahko vgrajujemo ne samo v električne omare
ampak tudi v manjše decentralizirane doze ter s tem omogočimo, da
tudi manjše število signalov priključimo na industrijska vodila.

BL67 – MODULARNI SISTEM V ZAŠČITI IP67
Modularni sistem BL67 omogoča priklop signalov na industrijska
vodila PROFIBUS-DP, DeviceNet™, CANopen, Modbus TCP, Ethernet/IP™
in PROFINET. Celotni sistem je zgrajen v zaščiti IP67 in ga lahko uporabljamo direktno na napravi izven električne omare. Na voljo je paleta
različnih V/I modulov, priklop signalov izvedemo s pomočjo kabelskih
setov. Planiranje, konfiguriranje in diagnosticiranje lahko izvedemo s
pomočjo brezplačnega FDT/DTM programskega paketa za PC.
Serijo BL67 lahko uporabljamo izven
električnih omar.

BL20 – MODULARNI SISTEM V IP20 ZAŠČITI
Nižji stroški ožičenja, preglednost, modularnost ter možnost hitre
montaže/demontaže so glavne prednosti oddaljenih sistemov vodenja. S pomočjo modularnega sistema BL20 z množico različnih V/I modulov je postavitev sistema enostavna in pušča veliko možnosti za
razširitve. Z izbiro ustreznega komunikacijskega prehoda (Gatewaya)
lahko isti sistem uporabljamo v različnih najpogostejših industrijskih
vodilih.
BL20 se ponaša s širokim naborom
modulov za različne zahteve

MULTIPROTOKOL MODULI IN PREHODI
Na Ethernet omrežju lahko uporabljamo isti
modul za različne industrijske protokole:
Modbus TCP, Ethernet/IP™ in PROFINET. Modul
v prvih 150 ms po vklopu sam razpozna protokol na mreži in ustrezno prilagodi komunikacijo.
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IO-LINK SKLOPNIK

IO-Link povečuje učinkovitost proizvodnje

Brezžični prenos
signalov in moči

KRMILNIKI

OPREMA ZA IO-LINK VODILO

Induktivni sklopnik lahko na 7mm
prenese do 12 W moči.

Kompletni nabor IO-Link produktov firme Turck od senzorjev do “master” modulov

Komunikacijski standard IO-Link, ki povezuje senzorje s krmilniki
ponuja vrsto prednosti, med njimi najbolj pomembne: nižje stroške
naprav, učinkovitejše proizvodne procese, boljšo dostopnost naprav
in sistemov.
Podjetje Turck vam ponuja možnost, da celovito izkoristite IO-Link,
širok nabor IO-Link produktov, začenši s široko ponudbo senzorjev,
priključnih kablov, induktivnih sklopnikov in V/I vozlišč, do programabilnih in pasivnih sklopnikov za industrijska vodila in Ethernet.
Hibridni modul za klasične in
varnostne signale

IO-Link vozlišče s
16 univerzalnimi vhodi/izhodi

Konfiguracija modula:
• 2 varnostna vhoda
• 2 varnostna vhoda/izhoda
• 4 vhodi/izhodi, 2 izmed njih sta
lahko IO-Link Master.

Samostojni modul za IO-Link vozlišče
omogoča priklop do 16 vhodov ali
izhodov (0,5A) brez dodatnega konfiguriranja. Digitalne signale zbere in jih
posreduje naprej preko IO-Link vodila.

Turck induktivni sklopnik
omogoča brezkontaktni prenos krmilnih IO-Link signalov in
moči. NIC induktivni sklopniki
so idealna zamenjava v apli
kacijah, kjer so kontaktni elementi predmet hude obrabe
(drsni obročki, krtačke, ...),
saj se zaradi brezkontaktnega
prenosa ne obrabljajo. Induktivni sklopnik je sestavljen iz
primarnega dela na kontrolni
strani in sekundarnega dela na
senzorski strani povezave. Induktivni sklopnik v kombinaciji
z IO-Link vozliščem omogoča
prenos do 16 PNP preklopnih
signalov z 0.5 A toka oz. 12 W
izhodne moči preko oddalje
nosti 7mm.

Vmesnik USB-IO-Link

Vmesnik USB/IO-Link za nastavitev
IO-Link senzorjev
57

INDUSTRIJSKI ŠTEVCI
KRMILNIKI

Zanesljivo štetje dogodkov
Za štetje in upravljanje dogodkov v proizvodnji vam podjetje Hengstler
ponuja izredno velik nabor mehanskih, elektromehanskih, elektronskih in
pnevmatskih števcev.
Na voljo vam je tudi vsa potrebna dodatna oprema, ki vam bo v kombinaciji
z ročnim ali električnim resetom, prednastavitvami in skaliranjem štetih
dogodkov ponudila široke možnosti uporabe.

Izkoristite velik
nabor industrijskih
števcev Hengstler,
ustreznih za širok
nabor aplikacij.

Visoka vhodna frekvenca do 60kHz, osvetljen LCD prikazovalnik različnih
barv, enostavno rokovanje in na-stavljanje preko USB povezave je prednost
novih serij programirljivih elektronskih števcev Tico 772, 773 in 774.
Delujejo lahko v načinu sumirnega ali časovnega števca, v kombina-ciji z
inkrementalnim enkoderjem prikazovalnika pozicije ali tahometra. Univerzalni vhodi omogočajo priključitev 5V TTL ali HTL signalov.
Mehanske števce lahko uporabite kot sumarne
števce udarcev ali kot števce obratov.

PROCESNI PID REGULATORJI
Nadzor toplotnih in drugih procesov
West-CS združuje proizvode firm West, PMA, CAL in Partlow v zaključeno celoto, ki omogoča nadzor, regulacijo in beleženje podatkov industrijskih toplotnih ali drugih zveznih procesov. Obsegajo področje kompaktnih
in modularnih PID regulatorjev, indikatorjev, elektronskih termostatov, nadzornih elementov in papirnih ter
digitalnih zapisovalnikov podatkov.

Profilni regulator PRO-EC44 z dvema
univerzalnima vhodoma, hranilnikom
podatkov in nastavitvijo preko USB
povezave omogoča dve regulacijski
zanki.

Univerzalni vhodi so prednost
klasičnih enozančnih temperaturnih
regulatorjev. Z avtomatskim tuningom je tudi nastavitev regulacijskih
parametrov enostavna.

Digitalna zapisovalnika DataVU5 in 7
s 5” LCD prikazovalnikom omogočata
prikaz in shranjevanje merjenih podatkov s 6 oz. 18 (z razširitvami 42)
univerzalnih vhodov.

Modularni večzančni regulacijski sistem MLC9000
MLC9000 je modularno zgrajeni večzančni regulacijski sistem za montažo na DIN
letev, ki omogoča komunikacijo preko različnih indu-strijskih vodil, npr. Modbus,
Profibus, DeviceNet, Ethernet/IP, Modbus/TCP.
Omogoča tudi menjavo modulov v živo (hot-swap), tako da je možna menjava in
avtomatska rekonfiguracija modula v 30 sekundah. Medtem ostali moduli normalno
delujejo.
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INDUSTRIJSKE
KOMUNIKACIJE

Nepogrešljiv del vsake aplikacije predstavlja
oprema za industrijske komunikacije. Sem
sodijo rešitve za IoT, oprema za oddaljeni
dostop, upravljiva in neupravljiva mrežna
stikala, brezžična mrežna stikala in robustna
mrežna stikala. Na voljo so Vam tudi fiber-optični
pretvorniki in patch paneli za DIN letev.

IoT rešitve Teltonika
Oprema za oddaljeni dostop
SECOMEA Data Collection Module - DCM
SECOMEA Data Collection Cloud - DCC
TURCK rešitev za nadzor strojev v proizvodnji
Neupravljiva mrežna stikala
Robustna mrežna stikala
Patch paneli za DIN letev
Upravljiva mrežna stikala
Brezžična mrežna stikala
Fiber-optični pretvorniki

IOT REŠITVE TELTONIKA
INDUSTRIJSKE KOMUNIKACIJE

Teltonika - IoT rešitve, ki si jih lahko privoščite
Teltonika se je v svojih 20 let obstoja uveljavila kot vodilni ponudnik rešitev za IoT in zrasla v korporacijo,
prisotno v več kot 150 državah. Njihovi inženirji z neprestanim razvojem IoT tehnologije spreminjajo v
rešitve, ki si jih lahko privoščite. Izkoristite širok nabor produktov za industrijska omrežja v IoT
Usmerjevalniki - routerji

Dodatne funkcionalnosti:

Serija RUT vam ponuja široko paleto routerjev z različnimi
tehnologijami brezžičnih in žičnih povezav ter lastnostmi
za specifične primere uporabe. Povezljivost je možna preko
Wi-Fi, kjer se obnaša kot dostopna točka ali klient, ethernet
kabla ali preko LTE (4G) omrežja.
Router ima 2 prosti reži za SIM kartici, v kateri lahko vstavite
SIM različnih operaterjev. Aktivna povezava bo potekala preko
kartice v domačem omrežju (ne v gostovanju), ali preko tiste
z boljšim signalom.
Dodatne lastnosti:
• kompaktno robustno aluminjasto ohišje,
• delovanje v območju od -40°C do +75°C,
• enostavna montaža na DIN letev,
• različne napajalne napetosti od 9 - 30V DC,
• odprtokoden operacijski sistem RuTOS.

• upravljajte naprave prek SMS:
vklopite ali izklopite napravo preko SMS-a oz. določite pravila,
ki vam jih omogoča RutOS.
• nastavite router kot VPN server in klient hkrati:
RuTOS podpira tudi protokol MQTT in tako opravlja funkcijo kot
MQTT broker ali publisher.
• določajte položaj routerja:
nekateri modeli so opremljeni s sprejemniki GPS, GLONASS,
BeiDou, Galileo in QZSS.
• povečajte zanesljivost, varnost in enostavnost uporabe:
izkoristite odprtokoden operacijski sistem RutOS z intuitivnim uporabniškim vmesnikom. Odprtokoden RutOS bazira
na OpenWRT in ga lahko tako še dodatno prilagodite aplikaciji.

Implementirajte koristi IoT s produkti Teltonika: usmerjevalniki RUT, modemi TRM, prehodi TRB in sistem RMS (od leve proti desni).

Modemi

Prehodi

RMS za oddaljeno upravljanje

Z industrijskimi mobilnimi modemi
serije TRM zagotovite mobilno povezljivost IoT ter IIoT naprav in sistemov.
So najugodnejša opcija za nadgradnjo
obstoječe infrastrukture v M2M (Machine to machine) komunikacijo.

Prehod oz. gateway je vozliščna
naprava za povezavo dveh protokolarno nezdružljivih omrežij. Serija Teltonika TRB je niz programabilnih M2M
prehodov, namenjenih povezovanju
naprave z internetom. Izbirate lahko
med različnimi vmesniki (Ethernet,
RS232, RS485 ali I/O).
Lastnosti:
• verzija z I/O ima digitalne vhode,
ki so lahko galvansko izolirani,
• analogne vhode (4-20 mA)
• relejske izhode (latching ali non
latching).

Vse Teltonika usmerjevalnike in
prehode lahko povežete v sistem RMS
(Remote Management System).
RMS je centralizirana spletna platforma za povezovanje vseh mrežnih
naprav proizvajalca Teltonika, ki vam
ponuja enoten dostop, monitoring in
nadzor zmogljivosti naprav. Do RMS
platforme lahko dostopate preko
spletnega brskalnika ali aplikacije na
mobilnem telefonu.
Platforma omogoča ustvarjanje
nadzornih plošč, za hiter pregled
določenih statistik.

Zmogljivi modemi serije TRM ponujajo:
• številne možnosti povezljivosti
4G LTE Cat 1, LTE Cat-M1 LPWAN, NBIoT, kompatibilni z EGPRS (2G) in 3G.
• kompaktno robustno aluminijasto ohišje za enostavno vgradnjo,
• vmesnik USB za konfiguracijo in
napajanje,
• zunanja antena za povezljivost,
• nizka poraba energije.
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OPREMA ZA ODDALJENI DOSTOP
INDUSTRIJSKE KOMUNIKACIJE

Enostaven, hiter in varen oddaljen dostop
Podjetje Secomea je specializirano za področje oddaljenih industrijskih komunikacij, ki vam pomagajo
nadzorovati, upravljati in servisirati vašo opremo ne glede na to kje se nahajate. Njihovo vodilo je narediti
povezavo varno in enostavno.

BREZPLAČEN Secomea
oblak oz M2M strežnik

Oddaljen dostop
z mobilno napravo
do oddaljenega namizja ali
naprav s spletno vsebino

Portal za upravljanje:
• uporabniški dostopi
• dnevnik dostopov
• alarmi

Oddaljen dostop do vseh vrst LAN,
USB ali COM naprav s
katerokoli programsko opremo

LAN, WIFI ali
GSM povezava
do M2M strežnika

Poglavitne prednosti:
• Enostavna, hitra namestitev in
uporaba brez pomoči IT strokovnjaka
• Statičen IP naslov ni potreben
• Možnost lastnega M2M strežnika
• Portal za kompletno administracijo
naprav in uporabnikov
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Mrežna, serijska ali
USB povezava do
vaše naprave

Secomea je kot eno izmed
vodilnih ponudnikov rešitev
za oddaljeni dostop pridobilo
certifikat Industrija 4.0, ki je zagotovilo za zanesljivo in varno
uporabo v industriji.

Tipični scenariji
Oddaljeno programiranje

Oddaljen nadzor

Obdelava in zajem podatkov

Za potrebe diagnostike in programiranja PLC, HMI in ostalih
pametnih naprav. Na naprave
se povežemo, kot bi bile
priključene v isto omrežje in z
njimi komuniciramo preko
Ethernet, serijske ali USB
povezave.

Za zagotavljanje dostopa do
naprav za upravljanje ali monitoring. Ponavadi so to PLC-ji,
HMI-ji ali PC-ji z SCADA Web
virtualizacijskim vmesnikom.

Za preventivno vzdrževanje
naprav z zbiranjem in obdelavo podatkov v nadzornih centrih. Ob morebitnih težavah se
uporabnik poveže na napravo
in odpravi problem z dodatno
diagnostiko, programiranjem
ali nadgradnjami.
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SECOMEA DATA COLLECTION MODULE - DCM
INDUSTRIJSKE KOMUNIKACIJE

Izkoristite napredno zbiranje podatkov
Data Collection Module (DCM) - razširljiva funkcionalnost modula SiteManager,
ki vsebuje napredne tehnologije zbiranja podatkov na robu omrežja (Edge Data
Collection Gateway). DCM zbira podatke povezanih naprav, jih obdela in optimizirane pošilja v IoT oblak. Ob prekinitvah povezave, DCM shranjuje podatke v
lokalnem pomnilniku in jih pošlje v oblak, ko je povezava ponovno vzpostavljena
Podprti protokoli:
• Modbus TCP Client
• OPC UA Client
• Siemens S7
• HTTP Generic

Oblačni ponudniki:
• Secomea Data Collection Cloud
• Amazon Web Services
• Microsoft Azure
• Cumulocity (Software AG)

Pametna agregacija podatkov:
• Povprečenje Min/Max vrednosti,
• Nastavitve pragov (over/under threshold),
• Napredne matematične operacije,
• Proženje glede na dogodek, čas ali na vzorčno točko
Lokalna baza podatkov:
• Shranjevanje podatkov v lokalnem pomnilniku,
• Razširljiv pomnilnik z microSD kartico,
• Optimizacija podatkov in priprava za pošiljanje
• Pošiljanje v oblak glede na določena pravila

Izboljšajte nadzor aplikacij in optimizirajte proizvodnjo

Varnost:
• Enkripcija s certifikatom
• Security Audited against NIST SP800-115, OSSTMM, BSI
• Grundschutz Catalogue, IEC 62443-3-3 & IEC62443-4-2

SECOMEA DATA COLLECTION CLOUD - DCC
Dostopajte do podatkov v oblaku
Data Collection Cloud (DCC) je oblačna rešitev za zbiranje, obdelavo, prikaz in nadaljno uporabo podatkov pridobljenih iz oddaljenega stroja v realnem času. Predpripravljen modul za izračun OEE predvidi delovanje stroja v prihodnosti.
•

Obravnava vse potrebe pri zbiranju podatkov

•

Zbiranje podatkov in oddaljen dostop iz ene naprave

•

Vizualizacija podatkov v realnem času in izračun OEE

•

Zasnovano za potrebe v prihodnosti

•

Shranjevanje v oblaku do 3 milionov točk na eden DCM

•

Certificirana varnost
Vzdrževanje na daljavo
•

diagnostika in programiranje PLC, HMI in ostalih naprav.

Oddaljeno upravljanje
•

nadzorna plošča v oblaku ali decentraliziran SCADA Web vmesnik za upravljanje in monitoring

Prediktivno vzdrževanje
•

predpripravljen modul za Splošno učinkovitost opreme (OEE) je standard merilo produktivnosti in določa odstotek izkoriščenosti proizvodnih kapacitet. Hkrati lahko predvidi okvare stroja.

x
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TURCK REŠITEV ZA NADZOR STROJEV V PROIZVODNJI
INDUSTRIJSKE KOMUNIKACIJE

Sistemske rešitve za nadzor strojev v proizvodnji
Turckovo oblačno rešitev za nadzor strojev lahko izvedete s strežniki na oddaljeni lokaciji (Turck Cloud ali Public Cloud), ali na
lastni IT infrastrukturi na lokaciji podjetja. Srednje velika podjetja se iz varnostnih razlogov velikokrat odločijo za rešitev na lastni
IT infrastrukturi.

Oblačna rešitev na oddaljeni lokaciji

Lokalna oblačna rešitev

V primeru izvedbe oddaljene oblačne rešitve lahko uporabite Turck robni prehod TCG20 (Edge gateway), ki ima funkcionalnosti robnega PLC, Ethernet stikala in robnega prehoda za dostop v oblak.

V primeru lokalne implementacije oblačne
rešitve pa lahko uporabite Turckov krmilnik
TBEN-L-PLC.

TCG20 zbira, obdeluje in posreduje v oblak podatke iz omrežja proizvodnje.
TCG20 lahko v oblak dostopa preko fiksne Ethernet, WiFi ali UTMS mobilne
povezave. Taka rešitev predstavlja najhitrejšo implementacijo nadzora stanja
strojev v proizvodnji.

Ta je v vlogi tako PLC-ja, kot tudi protokolnega
prehoda za povezovanje s privatnim oblakom
na lokaciji podjetja. Vsa oprema in informacije
na ta način ostanejo na lokaciji podjetja.

Implementacija nadzora strojev v proizvodnji obstoječega sistema (existing system) ter oprema za kompletno rešitev v proizvodnji (retrofit).

Večfunkcijski robni prehod TCG20
Turck vam ponuja družino produktov TCG20 s širokim naborom vmesnikov za enostavno integracijo, master-slave protokolov in
funkcij, skupaj z lastno oblačno rešitvijo Turck Cloud Solutions. V produkt je vključen spletni PLC, ki omogoča dodatno krmiljenje,
zbiranje, obdelavo in združevanje podatkov iz področja tovarne za prenos v oblak. Integrirani OPC UA strežnik omogoča povezavo
v lastne, Turck Cloud oblačne storitve, kot tudi v druge oblačne storitve, ki podpirajo ta standard, neodvisno od platforme.
•

Obstoječi sistem lahko hitro in enostavno vključite v oblak preko fiksnega Ethernet,
WiFi ali UMTS, brez zamenjave obstoječe opreme.

•

Vmesniki: Ethernet (10/100 Mbps), RS232/RS485, serijski, CAN port, IEEE 802.11 a/b/
g/n, 2.4/5 GHz dual band, WPA/WPA2-PSK, različne protokole UMTS za 2G in 3G

•

Strežnik/klient protokoli: Modbus TCP, Modbus RTU, CANopen, OPC-UA in MQTT

•

Funkcionalnosti: “End-to-end” kriptirana komunikacija (TLS v1.2, AES128/AES256),
vgrajen požarni zid, VPN klienta, NAT usmerjevalnik, SNMP manager, DHCP strežnik,
določanje lokacije pri UMTS izvedbah s pomočjo trilateracije.

•

Integrirani robni PLC v okviru TCG20, omogoča tudi izvajanje nalog krmilnika in
obojestranske izmenjave podatkov z oblačnim sistemom.
Funkcionalnosti robnega PLC-ja:
• prehod med protokoli,
• funkcijski bloki za običajne funkcije,
• avtonomna logika in operacije na lokaciji,
• do 8192 I/O vrednosti in 1024 spremenljivk na portalu oblačne rešitve,
• druge osnovne funkcionalnosti PLC-ja.
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INDUSTRIJSKI
POŽARNI ZID

INDUSTRIJSKE KOMUNIKACIJE

Zanesljivo delovanje v
ekstremnih pogojih

Zaščitite celotno
industrijsko omrežje

Stikala HIRSCHMANN Spider
III serije Standard Line, zaradi
majhnih dimenzij omogočajo
enostavno vgradnjo. Gigabit
povezava omogoča prenos
visokih hitrosti, različni
priključki (RJ45, DSC, ST,
SFP) pa prilagodljivost.
Zaradi majhne porabe in
nizkih obratovalnih stroškov
so popolni za uporabo, kjer
upravljivost stikal ni potrebna.

Industrijski požarni zid serije
EAGLE omogoča napredno varovanje industrijskega omrežja.
Podpira do 8 vhodov, s čimer
ponuja prihranek na ceni in
fleksibilnost. Omogoča različne
konfiguracije, ki vključujejo
Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
in SHDSL in zmanjša potrebno
število usmerjevalnikov. Nahaja se v konvekcijsko hlajenem
ohišju za DIN letev.

Cenovno atraktivna stikala
serije Premium Line, z
implementiranimi rešitvami,
sodijo med upravljiva stikala.
Primerna so za delovanje
v širokem industrijskem
področju, transportnih in
ladijskih aplikacijah. Ustrezajo
zahtevam PROFINET skladnosti
razreda A ter delovanju v coni 2
po ATEX direktivi.

Mrežna stikala v skladu z zahtevami
PROFINET

MIPP »PATCH« PANELI

»Patch« paneli za DIN
letev
MIPP je bil zasnovan za uporabo v industriji kjer njegova
funkcionalnost in modularnost
pripomoreta k zanesljivosti in
razpoložljivosti sistemov.

Do 72 optičnih in 24 bakrenih priključkov

DPI za integriteto omrežnih paketov. FLM
za namestitev požarnega zidu in pravil
delovanja

Pregleden operacijski sistem
HiSecOS 3.0 omogoča konfiguriranje naprave po meri in detajlen vpogled v omrežni promet.
Napredni funkciji Deep Packet
Inspection (DPI) in Firewall
Learning Mode (FLM) zagotavljata najvišjo raven varovanja in
enostavno upravljanje.

V sklopu MIPP-a so razvili še
FiberExpress konektorje, ki
omogočajo priklop konektorjev na optične kable brez
uporabe dragih in kompleksnih
varilnikov. Panel omogoča
priključitev SC, LC, ST, E-2000 in
RJ45 konektorjev. Optični kabli
so lahko »Multimode« (OM1,
OM2, OM3 in OM4) in »Singlemode« (OS2 in OS2/APC).

INDUSTRIJSKI PROTOKOLI
Programska oprema v mrežnih stikalih že vsebuje prednastavljene konfiguracije za PROFINET in Ethernet/IP protokole, s čimer zagotovi pravilno delovanje
omrežja, hkrati pa lahko krmilnik izvaja diagnostiko mrežnih stikal za hitrejše
odkrivanje okvar na omrežju.
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UPRAVLJIVA MREŽNA STIKALA
INDUSTRIJSKE KOMUNIKACIJE

Za majhna in
velika omrežja

Dobra programska oprema je ključ do profesionalnega
nadzora omrežja in zmanjšanja izpadov
Vidnost omrežja enačijo z visoko razpoložljivostjo omrežja. Programska
oprema Industrial HiVision ponuja samodejni izris topologije omrežja s
pomočjo LLDP protokola. Dizajn aplikacije je prilagojen industrijskemu
okolju in omogoča enostavno vgradnjo v SCADA sisteme.

Možnost nadzora in diagnostike naprav drugih
proizvajalcev s pomočjo
SNMP protokola
V ponudbi je 11 različnih družin in več kot
5000 različnih konfiguracij

Upravljiva mrežna stikala so
rešitev za zanesljiva omrežja
z nizkim odstotkom izpada
komunikacije
PRP in HSR sta najnovejša redundančna protokola s podvajanjem podatkov, ki potujejo po ločenih
omrežjih. Prvi paket, ki prispe do cilja
je sprejet drugi pa zavržen. S tem
pridobimo hitrejšo odzivnost sistema
in redundanco izgubljenih podatkov
ob izpadu enega od omrežij.

HiMobile in QR koda

HiFusion in MultiConfig

HiVision omogoča izdelavo QR kode za
naprave v omrežju. Aplikacija HiMobile
(podprti OS: Andorid, iOS in Windows
phone) se s pomočjo te QR kode
poveže z HiVision web serverjem in
omogoča vpogled v statuse kakor tudi
konfiguriranje mrežnega stikala.

Orodje HiFusion (del aplikacije HiVision) omogoča integracijo SNMP podprtih naprav drugih proizvajalcev v
HiVision aplikacijo. Orodje MultiConfig
pa omgoča hkratno nastavljanje večih
naprav sočasno in to lahko izvajate
kar v času delovanja naprav.

HIRSCHMANN – več kot 30 let izkušenj
100
Mbit
up to
25

1 Gbit

10
Gbit

FX
ports

POE
ports

DIN
Rail

up
to 5

/

up
to 2

up
to 4

X

Price, compact, redundant power
supply,

4

/

/

/

/

X

Layer 2, RSTP, SNMP v1/v2/v3,
LLDP, prioritization

Compact Industrial Switches
(Managed)

up to
26

up
to 9

/

up
to 4

up
to 4

X

Layer 2, redundancy, PROFINET
and ETHERNET/IP presettings

Managed RSP Switches

up to
28

up
to 4

/

up to
20

up to
24

X

Layer 3, PRP, HSR, IEEE1588v2,
IEC61850, GL, NEMA TS2

Modular Industrial Switches

up to
28

up
to 4

/

up to
28

up to
28

X

Layer 3,Professional security,
modularity, ATEX zone 2

Industrial IP67/IP54 Switch

up to
24

up
to 2

/

up
to 2

up
to 8

19“ Ruggedized Switches

up to
28

up to
16

/

up to
28

up
to 4

X

Layer 3, -40°C ... +85°C, Passive
cooling, IEC61850, IEEE1588v2

Workgroup Switches

up to
26

up to
24

up
to 2

up to
18

up to
16

X

Layer 3, Passive cooling,
IEEE1588v2

Backbone Switches

up to
52

up to
48

up
to 3

up to
36

/

X

Layer 3, Protocol based VLANs,
LACP 8ports/trunk

PRODUCT FAMILIES

PRP je lahko tudi kombinacija brezžičnega
in žičnega omrežja

Mrežna stikala RSP serije
• Layer 2 in Layer 3 verzija
• Podprte redundance: Fast MRP,
RSTP, PRP in HSR
• Natančna časovna sinhronizacija
IEEE 1588v2
• Do 28x 100Mbit in 4x 1Gbit
• Široko območje napajanja:
24/36/48 V DC ali 60/120/250 V
DC ali 110/230 V AC
• Široko temperaturno področje od
-40°C do +70°C

Modularna rešitev z možnostjo do 20
optičnih portov

Unmanaged Industrial Ethernet
Switches
Lite Managed Industrial
Switches

19"
Rack

FEATURES

Layer 2, redundancy, Approval for
rail, road and water vehicles

HIRSCHMANN spletni konfigurator omogoča sestavo konfiguracije (št. in tip portov, programski
paket, napajanje, certifikati, ...) glede na zahteve aplikacije in s tem cenovno optimalen produkt

Širok nabor različnih konfiguracij mrežnega stikala omogoča optimalno izbiro
produkta glede na zahteve aplikacije in s tem posledično dobro razmerje cena/
zmogljivost, hkrati pa se HIRSCHMANN zavzema za hitro dobavo (maksimalno do 10
delovnih dni). Za pravilno postavitev in nastavitev mrežnih stikal nudi HIRSCHMANN
tudi profesionalna šolanja iz: poznavanja osnov delovanja etherneta, izdelave
topologij omrežja in upravljanja HIRSCHMANN produktov.
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INDUSTRIJSKE KOMUNIKACIJE

BREZŽIČNA MREŽNA STIKALA

FIBER-OPTIČNI
PRETVORNIKI

Brezžična omrežja so zanesljiva

Za velike razdalje in
visoko zanesljivost

Možna komunikacija na pasovni širini 2.4 GHz in 5 GHz ali pa kar na obeh hkrati (PRP redundanca)

Clear space® tehnologija zagotavlja nemoten prenos WLAN paketov
pri zunanjih aplikacijah z izločitvijo vseh ostalih radijskih frekvenc. To
vodi do nižje ravni šuma in s tem manjše izgube paketov. Predvsem v
industrijskih okoljih, kjer se uporabljajo različne radijske tehnologije,
Clear Space® naredi brezžično
omrežje izvedljivo in zanesljivo.
Dostopne točke nove družine
OpenBAT se lahko montira na
DIN letev, na zid ali na drogove v
zaprtih prostorih ali na prostem. Delujejo lahko v temperaturnem območju od -40 °C do
+70 °C. Vse različice podpirajo
standard IEEE 802.11n, s PROFINET,
Ethernet / IP, Public Spot in VPN
Gateway opcijo. Možno je tudi
napajanje preko PoE.
TRACE NAME/IP NODE

192.168.2.126 - 2.4 GHz
192.168.2.126 2012-05-24 2200
192.168.2.126 2012-05-26 2200
192.168.2.126 2012-05-28 2200
192.168.2.127 - 5 GHz
192.168.2.127 2012-05-24 2200
192.168.2.127 2012-05-26 2200
192.168.2.127 2012-05-28 2200
192.168.2.131 - PRP
192.168.2.131 2012-05-24 2200
192.168.2.131 2012-05-26 2200
192.168.2.131 2012-05-28 2200

Z usmerjenimi antenami možno doseči razdalje
do 20 KM

START TIME

PINGS*

END TIME

Možna izvedba s plastičnimi optičnimi
vlakni

Fiber optični pretvorniki podjetja HIRSCHMANN omogočajo
redundančno “Ring” vezavo in
s tem zelo zanesljivo komunikacijo. Podprti protokoli so
Profibus, Modbus, RS485,
Geniusbus, WorldFIP. Optična
povezava ni občutljiva na EMC
motnje zato so lahko optični
kabli položeni skupaj z energetskimi kabli. Velika prednost
pa je tudi velika razdalja in je
možno doseči z enim parom
tudi do 20 KM. V ponudbi je tudi
verzija za EX cono.

LATENCY/ms

PING LOSS*

min

max

avg

abs

PACKET
LOSS*

rel

22.05.12
24.05.12
26.05.12

16:16:46
01:03:26
00:50:07

24.05.12
26.05.12
28.05.12

22:16:45
22:16:45
22:16:45

194400
249200
249999

1
1
1

140
678
678

1,84
1,85
1,81

301
377
255

0,15%
0,15%
0,10%

1,5E-03
1,5E-03
1,0E-03

7,7E-04
7,6E-04
5,1E-04

22.05.12
24.05.12
26.05.12

16:16:39
01:03:19
00:49:59

24.05.12
26.05.12
28.05.12

22:16:38
22:16:38
22:16:38

194400
249200
250000

1
1
1

83
84
84

1,70
1,72
1,71

305
234
136

0,16%
0,09%
0,05%

1,6E-03
9,4E-04
5,4E-04

7,8E-04
4,7E-04
2,7E-04

22.05.12
24.05.12
26.05.12

16:16:26
01:03:06
00:49:47

24.05.12
26.05.12
28.05.12

22:16:25
22:16:25
22:16:25

194400
249200
249999

1
1
1

7
7
7

1,88
1,92
1,92

0
0
0

0,00%
0,00%
0,00%

0,0E+00
0,0E+00
0,0E+00

0,0E+00
0,0E+00
0,0E+00

Iz tabele je razvidno kako se promet izboljša ob uporabi PRP tehnologije pri brezžičnih stikalih podjetja HIRSCHMANN.
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INDUSTRIJSKI
RAČUNALNIKI

Izkušnje, dobra podpora, cenovna konkurenčnost
in vodilni partnerji so prednosti, ki jih pridobite
pri odločitvi za naš širok program »Embedded«
industrijskih računalnikov Axiomtek.
Izkoristite tudi nosljive tehnologije Vuzix, jih
nadgradite z obogateno resničnostjo Ubimax in
razvijte nove aplikacije

»Embedded« matične plošče
Industrijski računalniki
Računalniki za na DIN letev
Industrijski razširljivi računalniki
Industrijski paneli
Panelni računalniki
Pametna očala Vuzix
Obogatena resničnost v industriji

»EMBEDDED« MATIČNE PLOŠČE
INDUSTRIJSKI RAČUNALNIKI

Izberite zanesljivega partnerja
AXIOMTEK nudi širok nabor »Embedded« plošč
z najnovejšo tehnologijo. V programu boste
zagotovo našli primeren produkt ter dosegli
hitrejši razvoj in konkurenčnejši produkt.
Z izbiro »Embedded roadmap« komponent
zagotavljajo vsaj 5 let dobavljivosti produkta
in stabilno ceno, skozi celotno življenjsko
dobo produkta.
Nizka poraba, široko temperaturno področje, pasivno hlajenje, TPM modul,
avto zagon, watchdog, ... Vse to so funkcije, ki vas bodo prepričale.

INDUSTRIJSKI RAČUNALNIKI
Od majhnih in energetsko varčnih, do velikih in zmogljivih
eBOX100
216 x 138 x 44 mm
Cenovno ugodni
Nizka poraba

eBOX640
182 x 236 x 82 mm
Visoka zmogljivost
6* COM, 8* USB

eBOX560-512-FL
142 x 106 x 55 mm
Celeron/ i3/ i5/ i7
Montaža na DIN letev

eBOX671
280 x 210 x 76 mm
8-CH izolirani DIO
4* GbE PoE

eBOX560-900-FL
Strojno učenje in AI
NVIDIA JETSON TX2
256 CUDA cores GPU

eBOX700
280 x 190 x 76 mm
4* GbE LAN, PCIe x4
DC napajanje 9-36 V

Pasivno hlajenje za večjo zanesljivost in
nižje stroške
Procesorji računalnikov AXIOMTEK eBOX imajo nizko
porabo in pasivno hlajenje tudi za zahtevnejša
okolja (od -40°C do +70°C). Z uporabo CF kartice ali
SSD diska pa so odporni tudi na vibracije, sunke in
tresenja.
Pasivno hlajenje, široko temperaturno področje, montaža na DIN
letev, nizka poraba, večletna dobavljivost, ...
68

RAČUNALNIKI ZA NA DIN LETEV
Zanesljivo delovanje v ladjah, avtomobilih in vlakih

Podjetje AXIOMTEK je prava izbira za sodelovanje, kadar
potrebujete računalnik, ki ga ni možno najti med standardnimi produkti. Ekipa inženirjev prisluhne vašemu problemu
in se hitro odzove s predlagano rešitvijo. Stroški razvoja so
odvisni od velikosti projekta in so v primerjavi s konkurenco
skoraj simbolični.

Računalniki tBOX so imajo certifikat E-Mark (e13) in ISO
7673, za aplikacije v cestnem prometu ter certifikat
EN50155 in EN45545, za aplikacije v železniškem prometu.
Vgrajeni napajalnik za širok razpon napajanja in logika, ki
vedno poskrbi, za pravilen zagon in zaustavitev. Večina IO-jev
je izolirana in uporablja M12 priključke.

INDUSTRIJSKI RAČUNALNIKI

»Embedded« računalnik za vaše zahteve

Pasivno hlajenje pri temperaturah od -40°C do +70°C, izjemna kompaktnost, redundančno napajanje, ...

Produkti serije DIN-rail Embedded

Serija DIN-rail Embedded sistemov
proizvajalca Axiomtek je, v kombinaciji z AXView programsko rešitvijo,
idealna rešitev za nadzorne in inteligentne transportne sisteme, merilne
postaje ter avtomatizacijo elektrarne.
Za aplikacije, kjer je pomembna robustnost, zanesljivost, nizka poraba,
kompaktnost in nadzor računalnika
preko SNMP protokola.

Rešitve za inteligentne transportne sisteme

Najnovejši modeli vsebujejo zadnje Intel Celeron/Pentium procesorje,
ki so po zmogljivosti primerni tudi za manjše SCADA sisteme, hkrati
pa cenovno atraktivni. Za povezljivost imajo modeli 2 LAN priključka,
WiFi ter možnost SIM kartice za 4G. Širok spekter modelov omogoča
specifično izbiro vhodov in izhodov. Poleg USB ter izoliranih COM vrat
so možne izbire digitalnih ter analognih I/O, CAN bus ter GbE POE.

S produkti DIN-rail
Embedded lahko
razvijete aplikacije za
spremljanje signalov
iz okolja
Produkti serije DIN-rail so na voljo tudi z ATEX certifikatom

INDUSTRIJSKI RAZŠIRLJIVI PC-JI
Visoko zmogljivi, razširljivi in pasivno hlajeni
•
•
•
•
•
•
•
•

9. generacija Intel procesorjev Celeron/ i3/ i5/ i7/ Xeon
Pasivno hlajenje
Sistemski nabor Intel H310 in Q370
2 ali 4 razširljivih vodil PCI ali PCIe 2x 2.5” HDD ali SSD
(RAID 0 ali 1)
10~30V DC ali AC napajanje
iAMT9.0 podpora
Kompaktno in robustno ohišje
Temp. področje od -15°C do +60°C

•
•
•
•

Do 4x RS232/422/485 opcijsko optično izolirani,
16 digitalnih I/O, optično izolirani
2x 10/100/1000 Mbit LAN
4x USB 3.0

Zmogljivi razširljivi PC-ji serije IPC962,
primerni za industrijo.
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INDUSTRIJSKI PANELI
INDUSTRIJSKI RAČUNALNIKI

Industrijski paneli z MTBF 50.000 ur ali več
Industrijski paneli podjetja AXIOMTEK imajo s IP65 zaščito s
sprednje strani in podpirajo montaže: Panel mount, Wall mount,
Rack mount in VESA mount. Izbirate lahko med napajanjem 24V
DC ali 230V AC, kakor tudi z ali brez zaslona na dotik.
Najnovejša serija omogoča »Projective capacitive touch« z
možnostjo do 10 hkratnih dotikov. Ekrani imajo priključke VGA,
DVI, HDMI, DP, S-VIDEO in RCA.

4:3 in 16:9 izvedbe z »resistive touch« ali »projective
capacitive multi touch«

PANELNI RAČUNALNIKI
Panel PC-ji za vsa okolja,
po atraktivnih cenah
Serija GOT100
Pasivno hlajenje
Cenovno ugodni
IP65 s sprednje strani

Visoka zmogljivost in kompaktno aluminijasto ohišje
Paneli serije P1000 so narejeni iz aluminijastega ohišja in zaščite
IP65 s sprednje strani. Napajanje preko DC ali AC, pri AC izvedbi ne
potrebujete dodatnega AC/DC pretvornika. Konfiguracije brez dodatnih PCI ali PCIe slotov so kompaktne, saj v globino merijo 80mm.
Na sprednji strani so tipke za nastavljanje glasnosti, svetlosti ter
vklop/izklop.

Serija GOT3000
Pasivno hlajenje
Aluminijasto ohišje
Od -20°C do +55°C

Serija GOT800
Nerjaveče jeklo
IP66 z vseh strani
Sunlight readable
Svetlost: 1000nits

Serija P1000
Visoka zmogljivost
Aluminijasto ohišje
Možni PCI ali PCIe sloti

Serija IFO2000
15.6”, 17”, 22”
Intel Core i7/ i5/ i3
IP65 s sprednje strani

Serija MPC
10.4”, 15”, 17”, 22”, 24”
EN60601-1, UL60601-1
Izolirani COM, USB in LAN
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»Expandable« – z PCI ali PCIe režo in »Slim« – kompaktna izvedba

Intel® vPro™ tehnologija za
dodatno zanesljivost
Nova serija P1000 panelov vsebuje
najnovejše komponente podjetja
Intel in s tem tudi zadnje verzije
vPro tehno-logije. Ta omogoča
oddaljen nadzor in diagnostiko
panela, tudi v primeru, ko določena
komponenta zataji. vPro je del
strojne opreme in za delovanje
ne potrebuje operacijskega
sistema, zato je možno zaganjanje
računalnika in nastavljanje BIOS-a
na daljavo.

Možni načini montaže

PAMETNA OČALA VUZIX
INDUSTRIJSKI RAČUNALNIKI

Izkoristite obogateno resničnost, tudi v industriji
Nosljive naprave bodo kmalu vsakodnevna praksa tudi v industriji. Ko prednosti teh združite z obogateno
resničnostjo (AR), se vam odprejo številne možnosti za razvoj novih aplikacij.
S pametnimi očali proizvajalca Vuzix lahko v
širokem spektru industrijskih okoljih procese
nadgradite s funkcionalnostmi AR. Razvijete lahko
številne aplikacije, vzpostavite lahko tudi oddaljeno
vzdrževanje z aktivnim nadzorom in oddaljenim
dostopom do naprav. Omenjeni področji sta danes
ključni za učinkovito delovanje v industriji.
Očala so ergonomsko oblikovana in vas med delom
ne bodo motila, tudi če jih boste nosili cel dan. Na
voljo pa so vam številni dodatki, s katerimi lahko
očala povsem prilagodite svoji aplikaciji.

Pametna očala lahko uporabite v tehnični podpori, oddaljenem
vzdrževanju, skladišču, proizvodnji, logistiki, zdravstvu, ...

Pametna očala Vuzix temeljijo na OS Android in so
združljiva z večino obstoječih aplikacij. Na voljo vam
je tudi SDK, za razvoj lastnih aplikacij.

Dostopate lahko do primerov aplikacij, s katerimi
lahko izkoristite vse prednosti očal ter enostavno
razvijete aplikacije, prilagojene vašemu procesu.

Vuzix M4000 - za zunanje in notranje aplikacije

Vuzix M400 - za aplikacije v zahtevnih okoljih

Če pri aplikaciji potrebujete visoko preglednost, so očala
M4000 najboljša izbira. Temeljijo na napredni tehnologiji
Waveguide, s katero na prosojni leči pregledujete vsebino na
visoko osvetljenem zaslonu (5000 nit) ter so tako primerna
tudi za zunanje aplikacije.

S pametnimi očali M400 lahko razvijete aplikacije v zahtevnih
industrijskih okoljih. Zaradi robustnega ohišja, z zaščito IP67,
bodo očala brez težav preživela padce z višine 2 metrov. Brez
težav jih lahko uporabite kot ključni element aplikacije, ne
glede na okolje.

Tekoče delovanje aplikacij zagotovite z zmogljivim in lahkim
računalnikom na očalih, ki je robusten (IP67) in zasnovan je
za prostoročno uporabo ter bo prenesel padce z višine 1 m.

Ergonomski dizajn vam nudi celodnevno udobje in neovirano
delo. Na voljo pa s vam tudi številni dodatki s katerimi lahko
očala še dodatno prilagodite svoji aplikaciji.

Vuzix M4000

Vuzix M400

•

DLP, prosojni Waveguide zaslon, 24-bit barve, resolucija: 854x480,
razmerje: 16:9, svetlost: 5000 nit, kontrast: 1000:1,

•

OLED zaslon, 24 bit barve s “True black”, resolucija: 640x360,
razmerje: 16:9, svetlost: 2000 nit, kontrast: 10000:1

•

Vidno polje: 28 °, ekvivalentno 9” ekranu na razdalji 45 cm

•

Vidno polje: 16,8 °, ekvivalentno 5” ekranu na razdalji 45 cm

•

Android 9.0 OS in aplikacije (nadgradljivo)

•

Android 8.1 OS in aplikacije (nadgradljivo)

•

Certifikat IP67, varnost pri padcu iz 1 metra

•

Certifikat IP67, varnost pri padcu iz 2 metrov

•

8 jedrni procesor Qualcomm XR1 (2.52Ghz), 6GB LPDDR4 RAM, 64GB vgrajeni flash pomnilnik

•

135 mAh interna in 1000 mAh eksterna hot swap baterija, do 12 ur aktivne uporabe, opcijsko napajanje s prenosno baterijo

•

Upravljanje: 3 gumbi, glasovno upravljanje, “multi finger” touch pad, uporaba na levem ali desnem očesu

•

Zvočnik, 3 mikrofoni (ANC), zunanje slušalke preko Bluetooth

•

12.8 MP auto-focus kamera, stabilizacija slike, 4k 30fps video, LED osvetlitev, možnost branja črtnih in 2D kod

•

USB Type-C, Wi-Fi, Bluetooth, senzorji premika, žiroskop, pospeškometer, Hallova sonda, GPS / GLONASS
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OBOGATENA RESNIČNOST V INDUSTRIJI
INDUSTRIJSKI RAČUNALNIKI

Nadgradite nosljive naprave z obogateno resničnostjo
Izkoristite kombinacijo obogatene resničnosti in nosljivih naprav ter nadgradite aplikacije z interaktivno
podporo v realnem času. S programskim okoljem Frontline podjetja Ubimax lahko svoje procese dopolnite z
digitalnimi elementi, poenostavite kompleksne naloge ter izboljšate njihovo učinkovitost in kvaliteto. V programu Creator enostavno izdelajte custom aplikacije za nosljive naprave, v Command Center pa pregledno
upravljajte naloge vseh uporabnikov na 1 mestu.

Frontline Creator
Hitro nastavite custom rešitev
namesto, da bi razvijali novo.

Frontline Command Center
Pregledno upravljajte naloge
vseh uporabnikov na 1 mestu.

Izkoristite 4 rešitve, ki jih prilagodite svojim potrebam in razvijete svoje aplikacije.
• AR oddaljena podpora - xAassist,
• AR sestava in proizvodnja - xMake,
• AR servisna in vzdrževalna dela - xInspect,
• AR logistične in skladiščne aplikacije - xPick.

xAssist – AR oddaljena podpora
Vzpostative oddaljeno podporo preko pametnih očal, neodvisno od lokacije. Delavec
vam posreduje zvok in sliko, vi pa mu pošiljate navodila in ga vodite pri odpravi napake.
Prednosti, ki vam jih oddaljena podpora omogoča:
• strokovno asistenco nudite kjerkoli in kadarkoli – brez fizični obiskov,
• odpravite stroške mobilnih operaterjev, ne glede na lokacijo,
• poskrbite za varnost in zdravje zaposlenih,
• znižajte stroške in prihranite čas, ...

Nudite oddaljeno podporo pri odpravi napak

xMake – AR sestave in proizvodnje

Dvignite kvaliteto proizvodnje na višji nivo.

Izkoristite rešitev xMake in posredujte navodila za delo, zmanjšajte napake in prihranite.
Zagotovite pomoč pri montaži, dvignite kvaliteto in hitreje usposabite nove delavce.
Prednosti, ki jih omogočilte z uporabo rešitve xMake:
• zagotovite prostoročno upravljanje,
• prikažite uporabne informacije,
• zmanjšajte število človeških napak,
• podajajte navodila korak za korakom, ...

xInspect – AR servisna in vzdrževalna dela
Z rešitvijo xInspect dvignite kvaliteto izvajanja postopkov servisnih in vzdrževalnih del,
nudite navodila po korakih in samodejno pripravite poročila po končanem postopku.
Prednosti uporabe rešitve xInspect:
• dvignite kvaliteto vzdrževanja s kontrolnim seznamom opravil,
• nudite vodeno diagnostiko in odpravljanje napak,
• povežite zunanje senzorje in IIot naprave,
• samodejno kreirajte dokumentacijo, ...

Zagotovite visoko raven vzdrževalnih del.

xPick – AR logistične in skladiščne aplikacije

Optimizirajte procese v logistiki.
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Z rešitvijo xPick vzpostavite »Pick by vision« in optimizirajte nabiranje naročil,
razvrščanje blaga, nadzor zalog in številne druge procese v logistiki in skladiščenju.
Prednosti uporabe rešitve xPick:
• zagotovite povezava s sistemom upravljanja skladišča (WMS),
• omogočite prostoročno delo, s prilagodljivim in intuitivnim vmesnikom,
• optimizirajte izvedbo dodeljenih naročil,
• optimizirajte poti pri nabiranju blaga, ...

OPREMA ZA
EKSPLOZIJSKO NEVARNA
OKOLJA

Program opreme obsega enostavne senzorje in
stikala, ločilne ojačevalnike ter modularne postaje
za industrijska vodila. S slednjimi zmanjšamo
stroške ožičenja ter povečamo zanesljivost in
preglednost vodenja sistemov v eksplozijskem
okolju.

Ločilni ojačevalniki
Oprema za industrijska vodila
Senzorji za eksplozijsko nevarno področje
Eksplozijsko varna oprema za varnost strojev
Tipke v eksplozijsko varni izvedbi
Svetlobna in zvočna signalizacija

LOČILNI OJAČEVALNIKI
OPREMA ZA EKSPLOZIJSKO NEVARNA OKOLJA

Izvedbe

Izolacijski preklopni ojačevalniki

Izolacijski ojačevalniki v IP20 zaščiti, za
montažo na DIN letev

Izolacijski preklopni ojačevalniki služijo za galvansko ločitev signalov,
ki jih dobimo s senzorjev ali mehanskih kontaktov. Dodatno nam pripeljejo signale iz eksplozijsko nevarne cone v varno cono. Nanje lahko
priključimo senzorje za eksplozijsko nevarna okolja po standardu
DIN EN 60947-5-6 (NAMUR) in mehanske kontakte. Prednosti serije
IMX12:
• visoka gostota signalov – doseženo z robustnim in tankim 12.5
mm ohišjem,
• hitrost – izolirni preklopni ojačevalnik omogoča visoke hitrosti pre
klopa do 15.000 Hz. Zanesljivo je mogoče prenašati tudi frekvence,
ki so bile prej rezervirane samo za posebne visokofrekvenčne
ločilnike,
• natančnost – nova elektronska zasnova omogoča zmanjšanje
vpliva temperaturnih in napetostnih nihanj na analogni signal in s
tem zmanjša vpliv ločilnega modula na celotno merilno verigo,
• prilagodljivost – naprave serije IMX12 se lahko uporabljajo v razponu napetosti od 10 do 30 V in so primerne tudi za akumulatorsko
napajane naprave.

Izolacijski ojačevalniki IP67 za montažo
neposredno na postrojenju

Kompaktno, le 6.2 mm široko ohišje IP20,
za montažo na DIN letev
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Izvedbe za digitalne signale

Izvedbe za analogne signale

Ojačevalniki za digitalne signale so
lahko preklopni izolacijski ojačevalniki,
kontrolniki za ventile, relejski sklopniki
in kontrolniki vrtljajev.

V naboru so analogni signalni ločilniki,
izolacijski pretvorniki, temperaturni ojačevalniki, potenciometerski
ojačevalniki, kontrolniki mejnih vrednosti in kontrolniki nivoja.

Kontrolniki vrtljajev

Merjenje temperature v Ex okolju

OPREMA ZA INDUSTRIJSKA VODILA

Excom® oddaljeni vhodi/izhodi omogočajo prosto izbiro lokacije vgradnje. Lahko je v coni 1, 2 ter tudi izven Ex okolja.
Oprema je optimizirana za vgradnjo v te cone ter omogoča
enoten sistem nastavljanja inštrumentarije. Če je sistem
vgrajen v coni 1 ali 2, lahko uporabimo napajalnike, ki
generirajo lastno varno sistemsko napajanje. Na voljo tudi
vmesnik, v lastno varni izvedbi ter na Profibus DP vodilu.
Ohišje omogoča priklop do 24 modulov v coni 2 in izven EX
okolja.

Enotna osnova za cono 1 ali
2 ter izven Ex okolja

Redundantni sistem z menjavo modulov med delovanjem (hot swapping)

Priklop V/I signalov v Ex okolju na Profibus
DP vodilo

OPREMA ZA EKSPLOZIJSKO NEVARNA OKOLJA

Excom® oddaljeni V/I – en sistem za vse cone

Excom® DTM (Device Type Manager) omogoča
uporabniku kontrolo perifernih enot in
inštrumentacije, direktno preko Profibus mreže –
neodvisno od krmilnega sistema. Excom® podpira
tudi priklop HART® perifernih naprav, ki lahko
neprekinjeno HART® komunicirajo preko PROFIBUS-DPV1 mreže do krmilnika. Pomožne HART®
spremenljivke se lahko oddajajo ciklično preko
Profibus-DPV0 komunikacije.

SENZORJI ZA EKSPLOZIJSKO NEVARNO PODROČJE
Lastno varni induktivni
senzorji

Lastno varni kapacitivni
senzorji

Lastno varni optični
senzorji

TURCK NAMUR dvožični induktivni senzorji delujejo po standardu DIN EN 60947-5-6. Ker
so narejeni za delovanje pri
zelo majhnih močeh, jih lahko
uporabimo kot lastno varne elemente v eksplozijskih conah.
NAMUR senzorji so certificirani
za ATEX 94/9/EC, FM, CSA in
druge standarde.

Kapacitivne senzorje z NAMUR
izhodom lahko vgradimo v cone
0 ali 1. Izvedbe so v cilindričnih
in ploščatih ohišjih. S pomočjo
izolacijskega preklopnega
ojačevalnika lahko poleg prenosa signala v Ex varno okolje
kontroliramo tudi prekinitev
povezave ali kratki stik.

Zaznavanje predmetov na
razdaljah od 300 mm do 12 m
je možno z optičnimi senzorji
za Ex okolje in NAMUR izhodom.
Senzorji so na voljo v prestrelnem, reflektivnem in tasterskem načinu delovanja ter jih
lahko vgradimo v cono 1 ali 2 za
plin ali prah.

Cilindrično ali ploščato ohišje
NAMUR kapacitivnih senzorjev

Večina induktivnih senzorjev v standardnih ohišjih je na voljo tudi za eksplozijsko
nevarna okolja

Ohišje odporno na kemikalije
za uporabo v farmacevtski in
prehrambeni
industriji

Kovinska ohišja optične senzorje ščitijo
pred mehanskimi udarci in vibracijami – na
voljo tudi za eksplozijsko nevarna okolja
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EKSPLOZIJSKO VARNA OPREMA ZA VARNOST STROJEV
OPREMA ZA EKSPLOZIJSKO NEVARNA OKOLJA

Oprema za varnost strojev, ki jo uporabljamo v Ex okolju
Za varovanje pred nevarnimi procesi v eksplozijsko nevarnem okolju
je Schmersal razvil številne varnostne naprave in varnostno relejske
module. Ponudimo lahko opremo za ATEX cone 1, 2, 21 in 22.

TIPKE V EKSPLOZIJSKO VARNI IZVEDBI
Tipke iz serije Ex-R
Tipke, lučke, preklopnike in gobice lahko uporabimo v ATEX conah
1, 2, 21 in 22. Sestavljene so iz aktivatorja, montažnega okvirčka in
kontaktnih elementov. Zagotavljajo stopnjo zaščite IP65.

EKSPLOZIJSKO VARNA SVETLOBNA ZAVESA
MLC 520 EX
MLC 520 EX je eksplozijsko varna svetlobna zavesa podjetja Leuze.
Zavesa je namenjena za uporabo v eksplozijsko nevarnih območjih
razreda 2 in 22.
Zavesa je lahko visoka od 600 mm do 1500 mm, razmak med varnost-nimi žarki pa je lahko 20 mm ali 30 mm.
V samo zaveso so že vgrajene naslednje funkcije: Start/restart (RES)
in nadzor na priključenimi kontakti (EDM).

Merilnik oddaljenosti EX
Laserski merilnik ODSL 96B Ex d je namenjen za uporabo v eksplozijsko nevarnih področji cone 1 za pline in cone 21 za prah.
Merilno območje senzorja je 150mm do 2000mm ločljivost senzorja
pa do 1mm.
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PRIBOR

Za zanesljivo delovanje stroja so poleg glavnih
sklopov, pomembni tudi ostali deli. Zato vam tudi
na področju konektorjev, kablov, napajalnikov,
signalne opreme, krmilnih ročic – joystickov,
kontrolnih postaj, zavornih uporov ter industrijskih
LED svetil ponujamo veliko izbiro kakovostnih
izdelkov svetovno uveljavljenih proizvajalcev.

Nizkonapetostne stikalne naprave
Signalni stolpi in lučke
Signalne hupe in zvonci
Napajalnik DIN
Napajalnik v ohišju
Napajalniki LED
Konektorji
Konektorji s kabli
Pasivni senzorski otoki
Krmilne ročice - joysticki
Kontrolne postaje
Zavorni upori
Industrijska LED svetila
Kabli za servo motorje

NIZKONAPETOSTNE STIKALNE NAPRAVE
PRIBOR
Kontaktorji
• Mikro K0, mini K1 in K3 kontaktorji
• Kontaktorji za kompenzacijo
jalove energije in za fotovoltaične
instalacije
• Motorski kontaktorji-kombinacije
in modulni kontaktorji
• Dodatni pomožni kontakti in
dodatna oprema

Motorska zaščitna stikala
• Ročna motorska zaščitna stikala
• Izvedbe z rotacijskim gumbom ali
s stikalom
• V kompaktnem plastičnem ohišju
• Dodatna oprema

Glavna stikala
• Za izklop v sili
• Z možnostjo zaklepanja
• Za montažo na letev z vratno
sklopko in montažo na panel
• V kompaktnem plastičnem ohišju
• Glavna preklopna stikala
• Različne izvedbe in kombinacije
• Dodatna oprema

Kondenzatorski kontaktorji
• Kontaktorji za kompenzacijo
jalove energije
• Dodatni pomožni kontakti
• Različne izvedbe in kombinacije
• Dodatna oprema

Komandna oprema
• Lučke za signalizacijo
•
•
•
•
•
•

Tipke za izklop v sili
Komandne tipke in stikala
Stikala z možnostjo zaklepanja
Sestavljena komandna oprema
Kontaktni bloki
Oprema za montažo

Grebenasta ON-OFF stikala
• Za montažo na letev z vratno
sklopko in montažo na panel
• V kompaktnem plastičnem ohišju
• Različne izvedbe in kombinacije
• Dodatna oprema

Vse nizkonapetostne stikalne naprave Benedict so narejene in
testirane po veljavnih mednarodnih specifikacijah (VDE in BS).
Ustrezajo tudi IEC priporočilom in Evropskim standardom IEC
947 in EN 60947. Iz tega razloga so nizkonapetostne stikalne
naprave BENEDIKT kvalitetne in uporabne po celem svetu.

Ročna motorska stikala
• Ročna zagonska stikala
•
•
•
•
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Pomožni kontaktni bloki
Soupori (shunti)
Pod napetostni elementi
Kompaktna ohišja

SIGNALNI STOLPI IN LUČKE
PRIBOR

Signalni stolpi oziroma semaforji
Signalni stolpi vizualno in zvočno sporočajo stanje strojev. Montirani
na stroj, proizvodno linijo ali elektro omarico zagotavljajo razločno
signalizacijo tudi z večje razdalje. Na voljo vam je 12 različnih
podnožij, 6 barv, od 1 do 10 modulov na en nosilec.

Celovita paleta možnosti montaže, vključno z rešitvijo za hitro demontažo/montažo.

»Klik« montaža modulov

Premeri 30, 40, 50 , 60 , 70 mm

Najbolj prilagodljivi signalni stolpi - PC7
Novi svetlobni stolpi serije Perfect omogočajo
montažo do 7 modulov naenkrat. Zaradi tega se
uvrščajo tako med najvišje stolpe, kot tudi med
stolpe z največ različnimi opcijami konfiguracij.
Serija ponuja različne možnosti montaže, novost
so podnožja z M12 priklopom.

Zvočni moduli
• Možnost montaže zvočnega modula tudi na
nekončnih pozicijah
• Večtonski moduli
• Predvajanje MP3 datotek
• Potenciometersko nastavljiva glasnost do 105dB

AUER SIGNAL – Svetlobna in zvočna
signalizacija, EX oprema
Auer je avstrijski proizvajalec svetlobno
zvočnih signalnih naprav. Širok nabor obsega signalne stolpe, lučke in hupe, signalno
opremo za EX okolja ter EX telefone.
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SIGNALNI STOLPI IN LUČKE
PRIBOR

Svetlobni moduli

Signalne lučke

• 6x svetlejši od klasičnih svetlobnih stolpov
• Difuzor za različne izglede
• Dodatno opazen vrhnji modul z možnostjo rotacijskega signalnega efekta
• Večbarvni LED moduli

Iz programa Auer Signal lahko najdete široko paleto
signalnih luči za vgradnjo v panele, na zid ali druge
površine. Široka paleta stalnih, utripajočih in
rotirajočih luči zajema vse od majhnih panelnih luči
(Ø 30 mm) do velikih luči, dimenzij 300 x 300 mm.
Montaža je možna tudi zunaj na soncu, vetru in
dežju. Tam se izkažejo UV obstojna plastika ter
posebne LED na keramičnem podnožju, ki delujejo
brez vzdrževanja. V standardni ponudbi so tudi EX
varne izvedbe svetlobnih opozorilnih naprav.

SIGNALNE HUPE IN ZVONCI
Oprema za zvočno signalizacijo
Oprema za zvočno signalizacijo AUER daje jasna
in glasna zvočna opozorila. Ohišja so izdelana iz
robustne plastike in kovine. Tako prenesejo udarce
do IK09, po standardu EN 62262. Zaščita pred
vdorom vode in prahu je od IP22 do IP66.
Nabor izdelkov vsebuje brenčače, elektro piskače,
sirene, večtonske hupe, zvonce in gonge. V standardni ponudbi so tudi EX varne izvedbe zvočnih
opozorilnih naprav.
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NAPAJALNIKI DIN
PRIBOR

Mean Well stabilizirani napajalniki
Podjetje Mean Well je bilo ustanovljeno leta 1982 in v tem času svojega obstoja postalo vodilni proizvajalec
stikalnih napajalnikov, razsmernikov in pretvornikov na svetu. Ponujajo vam preko 4000 različnih modelov.

Stabilizirani napajalniki moči od 10-960W. 1-, 2- in 3-fazni priklop. Paralelno delovanje,...

Industrijski namizni adapterji in napajalniki
brez ohišja, za OEM vgradnjo

Ultra kompaktni napajalniki MDR

Izhodna moč 10 – 96 W

Napajalniki MDR omogočajo montažo na standard DIN letve
TS-35 x 7.5 ali 15 in so primerni za uporabo v industrijskih
okoljih.
• Priklop na vhodno napetost 85 – 264 VAC
• Zaščita pred kratkim stikom, povišano napetostjo in
preobremenitvijo

Ekonomični napajalniki EDR, v kovinskem ohišju
Serija EDR napajalnikov za DIN je cenovno ugodna in omogoča
nastavitev območja izhodne napetosti.
• Priklop na vhodno napetost 90 – 265 VAC ali 127 – 370 VDC
• Nastavitev območja izhodne DC napetosti
• Zaščita pred kratkim stikom, preobremenitvijo, povišano
napetostjo in temperaturo

Izhodna moč 75 – 150 W

NAPAJALNIKI V OHIŠJU
Napajalniki z aktivno korekcijo faktorja moči HRP
Serija HRP napajalnikov v kompaktnem 1U ohišju z aktivno korekcijo faktorja moči (PFC) je namenjena
raznolikim področjem uporabe. Pohvalijo se lahko z
več kot 90 % izkoristkom in 5 letno garancijo.
• Priklop na vhodno napetost 85 – 264 VAC
• Temperaturno območje od -40 do +70°C
• Zaščita pred kratkim stikom, preobremenitvijo,
povišano napetostjo in temperaturo
Izhodna moč 75 – 200 W
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NAPAJALNIKI V OHIŠJU
PRIBOR

Napajalniki serije RSP v nizko profilnem ohišju

Od leve proti desni: RSP-500, RSP-320

Serija RSP napajalnikov v 1U nizko profilnem ohišju in aktivno
korekcijo faktorja moči (PFC) nudi modele z izhodno močjo med
320 in 500 W.
• Priklop na vhodno napetost 88 – 264 VAC, 120 – 370 VDC
• Zaščita pred povišano napetostjo in temperaturo, kratkim
stikom in preobremenitvijo
• Aktivno hlajenje z vgrajenim ventilatorjem

LED NAPAJALNIKI
MEAN WELL LED napajalniki - privarčujete z energijo
Mean Well LED napajalniki se najpogosteje uporabljajo za LED svetila v industriji,
ulično razsvetljavo, arhitekturna in dekorativna svetila, notranjo razsvetljavo,
odrsko razsvetljavo in podobno.
Robustna zasnova z visoko stopnjo zaščite pred vdorom prahu in vlage omogoča
uporabo v zaprtih in odprtih prostorih ter zunanjo montažo.

Mean Well - največji proizvajalec stikalnih napajalnikov

WDR napajalniki z zelo širokim razponom
vhodnih napetosti:
180 - 550 VAC.

Od leve proti desni, LED napajalnki serije PWM, serije ELG in serije LCM

Visoka učinkovitost,
majhna izguba
Mean Well, v skladu s svetovnim
trendom varčevanja z energijo in
najnovejšimi regulativami, razvija svoje
LED napajalnike tako, da imajo največji
možen visok izkoristek in hkrati izredno
majhno izgubo moči.

DC UPS modul
Modul, ki napajanje
vašega napajalnika pretvori v brezprekinitveno.

EDR/NDR napajalniki so ekonomična
rešitev za vsako elektro omaro.
Sedaj 50% ožji.
LED napajalniki serije HLG ima vgrajeno aktivno PFC funkcijo in s tem zelo visok izkoristek.

DC/AC inverterji. Modificiran sinus in pravi
sinus.
100 - 3000 W.

Mean Well ima v ponudbi preko 4000
različnih napajalnikov.
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KONEKTORJI
PRIBOR

Konektorji za senzoriko, pnevmatiko, napajanje in
fieldbus-e
V podjetju zastopamo vodilne proizvajalce konektorjev, med katere
sodijo ESCHA, HIRSCHMANN, LUMBERG in TURCK. Z njihovo ponudbo
želimo zagotoviti široko izbiro, visoko kvaliteto in dobro ceno. Skozi
leta smo za dobro sodelovanje s kupci ustvarili zalogo standardnih
konektorjev in s tem skrajšali dobavne roke.

KONEKTORJI S KABLI
Eno in dvostransko zaključeni kabli za vse aplikacije
Kvaliteta in zanesljivost kablov je vse pomembnejša, saj je količina
informacij, ki potujejo po kablih vse večja in okolja vse zahtevnejša.
S produkti podjetji ESCHA, LUMBERG in BELDEN uspešno pokrivamo
vse vrste aplikacij in nudimo širok nabor senzorskih, pnevmatskih,
komunikacijskih in napajalnih kablov.

PASIVNI SENZORSKI OTOKI
Enostavno priključite senzorje in zmanjšajte število
dolgih kablov
Z uporabo pasivnih senzorskih otokov se zmanjša število daljših
kablov in hkrati poenostavi ter pohitri zamenjavo kablov in senzorjev
v primeru okvare. Ponujamo vam opremo proizvajalcev LUMBERG in
ESCHA ter tako zagotavljamo veliko izbiro različnih konfiguracij in
cenovno atraktivne senzorske otoke.

Kodiranje M12
konektorja
S in T kodirani napajalni M12
konektorji s kabli zagotavljajo
robustno in vodotesno povezavo
za visoke moči AC (12A in 600V)
in DC (12A in 63V) napetosti.
Obe varianti sta kodirani za
preprečitev priključitve s signalnimi povezavami ali povezavami z
drugimi napetostnimi nivoji.
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KRMILNE ROČICE - JOYSTICKI
PRIBOR

Vrhunska izdelava in izredno zanesljivo delovanje
Spohn+Burkhardt je poznan po zelo visoki kvaliteti svojih upravljalnih
ročic. Ponašajo se z dolgo življenjsko dobo, s širokim temperaturnim
področjem delovanja in visoko IP zaščito.
Poleg stikalnih elementov za smer in potenciometrov, so lahko opremljeni tudi s Hall senzorji. Najnovejši modeli tudi s 3D Hall senzorji. Poleg
klasičnih stikalnih in analognih izhodov so vam na voljo tudi upravljalne
ročice z podatkovnimi vodili, kot so CAN, HS2, Profibus in ProfiNet.

ST4 - enostavni enoosni model,
z zaščito IP67 na zgornji strani

NNSO - model za zahtevne
aplikacije

Ta model je načrtovan tako, da se upira
vetru, dežju, snegu in ledu. Četudi
pride do poškodbe gumijaste zaščite,
fukcionalnost naprave ostane zagotovljena, saj voda ne more prodreti v
notranjost. Namenjen je gradbenim in
kmetijskim strojem brez kabine.

Opremljen je lahko z različnimi ročkami
z večjim številom tipk na vrhu in ob
strani. Modularna izvedba omogoča
zahtevam prilagojeno opremljenost s
kontakti, potenciometri in enkoderji,
po potrebi pa tudi z industrijskimi
podatkovnimi vodili.

Visoko precizni joystick JMS3
V celoti kovinski model JMS3 se uporablja
tudi v invalidskih aplikacijah (vozički, dvigala,
prilagojeni avtomobili).
Majhne sile za upravljanje in visoko preciznost
je proizvajalec dosegel z uporabo masivnih
medeninastih zobnikov in oljnih blažilnikov.
Potenciometri ali zaliti HALL senzorji na obeh
oseh, omogočajo analogni izhod.
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Kvalitetna izdelava in visoka IP
zaščita
Kvalitetna izdelava in visoka IP zaščita
bosta zagotovila dolgo življensko
dobo naprav. Zaradi tega se naprave
Spohn+Burkhardt uporabljajo na luških
žerjavih in dvigalih ter na ladjah in
ostalih plovilih.

Krmilne ročice za upravljanje
plovil
Serija ST – enojna ali dvojna ročica. Ta
popolnoma kovinski model, izdelan
iz nerjavečega jekla, je poleg smernih
konatktov opremljen tudi s kontaktnimi stopnjami in potenciometri. V
ponudbi so tudi palubna stikala za
vklop vitlov.

KONTROLNE POSTAJE
PRIBOR

Popoln nadzor pri delu na višini
Če je vaše delo na višini, mora
biti delovno mesto opremljeno s
SPOHN+BURKHARDT kontrolno
postajo. Operaterju ponujajo
raznolike možnosti nastavitev
in veliko udobja.

Za vrtenje sedeža skrbi noga s krogličnim
ležajem, lahko tudi motorizirana.

Vzmetenje je lahko pnevmatsko
ali mehansko. Podpori za stopala se obračata skupaj s celotno
konzolo. Za mrzla okolja ima
kontrolna postaja tudi gretje za
operaterja.

Kontrolna postaja SV1C omogoča več tipk
in krmilnih naprav na konzolah.

ZAVORNI UPORI
Močnostni upori za učinkovito kontrolo motorjev
Frekvenčni pretvorniki večjih moči potrebujejo za učinkovito zaviranje
močnostne zaviralne upore. Na njih se troši električna energija, ki jo
generira elektromotor v generatorskem režimu delovanja (spuščanje
bremen pri dvigalih, žerjavih,...)

Spohn-Burkhardt lahko dobavi tudi poljubno opremljene konzole kontrolnih postaj.

Žični upori za manjše do
srednje moči

Ploščati jekleni upori za srednje
do visoke moči

Žični upori so vgrajeni v močno in
stabilno ohišje iz nerjavečega jekla,
odporno na vibracije. Primerni so za
talno ali stensko montažo.

Jeklene ploščate upore tvorijo v serijo
povezane jeklene plošče. Izdelane so
iz visoko kvalitetnega nerjavečega
jekla. Pod pokrovom imajo velike
hladilne reže.

Ohišje ima odprtine za učinkovito hlajenje. Vsak uporovni svitek je posebej
zamenljiv. Na voljo je veliko različnih
upornosti.

Llahko so opremljeni s termičnim
zaščitnim stikalom in alarmnim kontaktom za preobremenitev.
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INDUSTRIJSKA LED SVETILA
PRIBOR

Spoznajte prednosti industrijskih LED svetil Sangel
Dolgotrajno delovanje
Premišljena konstrukcija ohišja iz aluminija, ki vrhunsko odvaja toploto
stran od vezja, omogoča življensko dobo svetil do 60.000 ur.
Pri 24 urnem delovanju to pomeni kar 10 let!

Zaščita pred vdorom vode
Robustno ohišje ni namenjeno samo odvajanju toplote in zaščiti vezja,
temveč tudi varuje LED vezje pred vlago. Večina svetil Sangel ima
zaščito IP67, kar pomeni, da lahko svetilo za kratek čas tudi potopite
pod vodo.

Barvna reprodukcija
S konstantnim razvojem LED svetil, so se uspeli povsem približati
polni barvni reprodukciji, zaradi česar boste ločili med vsemi barvnimi
odtenki. V nasprotnih primerih bi lahko, zaradi nižje vrednosti barvne
reprodukcije, zamešali barve (npr.: rdečo z rjavo).

Optimalna zaščita
SANGEL je pri proizvodnji zaščitnih pokrovov uporabil različne materiale. Tako boste lahko izbrali optimalno rešitev, prilagojeno glede na
potrebe vašega delovnega okolja.

Za vsako aplikacijo
Industrijska LED svetila imajo 120° kot svetenja, z optiko pa je mogoče
ta kot zmanjšati do 60° oziroma 30°. Na voljo so vam tudi različni
sistemi montaže.
Prepričani smo, da boste v naši ponudbi našli ustrezno industrijsko LED
svetilo, primerno tudi za najbolj zahtevne aplikacije.
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INDUSTRIJSKA LED SVETILA
PRIBOR

LED svetila za osvetlitev delovnih mest
Spoznajte LED svetila, s katerimi poskrbite za optimalno osvetlitev
delovnih mest. Z njihovo pomočjo lahko izboljšate počutje zaposlenih
med delom ter tako povečate njihovo učinkovitost.

Serija APL

Serija APLN

•

•
•

•
•
•

Barva svetlobe 5700K, idealna za delovna
okolja, kjer potrebujete natančno ločevanje barv
Nosilec ob strani in na hrbtni strani
Dolžine od 400 - 3000mm
Moč: 25.6W - 192W + ECO mode

•
•

LED svetilo z napajalno napetostjo 230V
Vgrajen dimer za nastavljanje svetlosti LED
svetila (med 2914 in 8742 lm)
Dolžine od 400 - 1200mm
Moč: 25 - 75W

LED svetila za osvetlitev strojev in naprav
Na trpežnost LED svetila za osvetlitev strojev in naprav lahko zanesete. Nahajajo se v trpežnem aluminijastem
ohišju z zaščito IP67 ter so odporna pred vodo in prahom ter tako primerna tudi za najbolj zahtevna okolja.

Serija EBLN

Serija EBLN

•
•
•
•

•
•
•
•

Vgradno svetilo za debelino stene do 10mm
Dolžine 250 - 400mm, z močjo 14 – 28W
Standard ali ECO način delovanja
Barva svetlobe 4000K ali 5700K

Svetilo z vrtljivim nosilcem
Dolžine 140 – 1120mm
Moč: 5 – 38W
Možnost zaporedne vezave

Serija FLS

Kompaktna serija KL

•
•
•
•

•
•
•
•

Izjemno tanko LED svetilo
Dolžine 140 – 450mm
Moč: 7 – 28W
Standard / ECO način

Za aplikacije z malo prostora
Dolžine 105 – 185mm
Moč: 3.5 – 7W
Standard/ECO način
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INDUSTRIJSKA LED SVETILA
PRIBOR

Robustna serija LR40

Robustna serija LR70

Ekonomična serija SL

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Dolžine 190 – 715 mm
Moč: 5 – 20W
Vrtljivo IP67 ohišje
30, 60 ali 120° optika
Standard / Eco način
Zaporedna vezava

Dolžine 370 – 1070 mm
Moč: 5 – 30W
Vrtljivo IP67 ohišje
30, 60 ali 120° optika
Standard / Eco način
Zaporedna vezava

Cenovno atraktivno svetilo
Izjemno kompakten dizajn
Dolžine 140 – 1400 mm
Moč: 4 – 37W
Nastavljanje svetlosti, Eco
način, zaporedna vezava

Združite signalizacijo in indikacijo
LED svetila serij APL, ELN in SL so na voljo tudi v RGBW izvedbi. To pomeni da imajo luči dodane 3 kontakte
za izbiro barve svetlobe s kombinacijo modre, rdeče in zelene. Dodan pa je še poseben kontakt za izbiro bele
svetlobe.

Pri LED svetilih serije APL, ELN in SL (od leve proti desni) lahko izkoristite tudi RGBW izvedbo in razvijete nove aplikacije.

KABLI ZA SERVO POGONE
Povežite pogone s kvalitetnimi kabli
Na voljo so vam tudi kvalitetni kabli za povezovanje servo pogonov
proizvajalca Sangel Systemtechnik.
Slednji Vam ponuja kable za proizvajalce servo pogonov kot so
Bosch Rexroth, B&R, Siemens, Lenze, SEW, AMK, Yaskawa, Fanuc,
Baumüller, Berger Lahr, Control Techniques, ELAU, Fagor, Jetter,
Heidenhain, Kollmorgen, LinMot, LTi Drives, Mitsubishi, Moog, NUM,
Omron, Rockwell, Panasonic, Schneider Electric, Stöber, ...
Sangel Vam lahko izdela tudi kalitetne kabelske snope po meri.
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