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nové produkty

 Robot Racer 999 – setkání efektivity,  
výkonu a designu

Šestiosý.robot.Racer.999.zdědil.všechny.klíčové.vlastnosti.svého.
předchůdce,.robotu.Racer.7-1.4,.a.přidává.k.nim.další.jedinečné.schop-
nosti..Doplňuje.tak.širokou.nabídku.robotů.italské.společnosti.Comau.

Díky. dosahu. 999. mm. je. Racer. 999. zvlášť. vhodný. pro. po.užití.
v. omezeném. prostoru:. montáž,. manipulaci,. obrábění,. balení. atd..
Má.užitečné.zatížení.7.kg,.ale.při.omezeném.zdvihu.páté.osy.unese.
při.operacích.pick and place.až.10.kg..Je.rovněž.nejrychlejší.ve.své.
třídě:.při.vy.užití.softwaru.E-motion.pro.optimalizaci.pohybů.a.zvý-
šení. jejich. plynulosti. jsou. jeho. doby. cyklů. ve. srovnání. s. robotem.
Racer.7-1.4.kratší.o.až.25.%..Vynikající.je.také.opakovatelná.přes-
nost:.±0,05.mm.

Racer. 999. může. být. nainsta-
lován. na. zemi,. na. stěně,. na. stro-
pě.i.na.nakloněných.konstrukcích.

Firma.Comau.nezapomněla.ani.
na.design:.antropomorfický.Racer.
999. napodobuje. vzhled. lidských.
svalů.a.jeho.dynamické.křivky.vy-
jadřují. rychlost. a.plynulost.pohy-
bu..Kromě.toho.Racer.999.zacho-
vává. technickou.platformu.robotu.
Racer.7-1.4,.což.znamená,.že.řídi-
cí. systém. (C5Compact),. ovládací.
panel.(TP5),.motory.a.mnohé.kon-
strukční.prvky.jsou.stejné..To.spo-

ří.náhradní.díly.a.zjednodušuje.integraci.nových.robotů.do.součas-
ných.výrobních.linek.
Comau Czech s. r. o., tel.: 597 570 500, 604 206 587 
e-mail: jan.moravek@comau.com, www.comau-robotika.cz

 Mechatronická pětiprstá uchopovací ruka 
jde do sériové výroby 

Pětiprstá.uchopovací.ruka.SVH.firmy.Schunk,.navržená.pro.po-
užití.v.servisní.robotice,.se.posouvá.do.sériové.výroby..Po.intenziv-
ním.vývoji.prototypu.firma.Schunk.zařadila.antropomorfní.uchopova-

cí.ruku.do.standardního.
modulového. programu.
výroby.mobilních.ucho-
povacích.systémů..K.dis-
pozici. je. levá.nebo.pra-
vá. ruka..Velikostí,. for-
mou. a. pohyblivostí. se.
velmi. blíží. svému. lid-
skému. vzoru.. Pomo-
cí. celkem. devíti. poho-
nů.může.jejích.pět.prstů.
provádět. různé. ucho-

povací. operace.. Elastické. plochy. na. předních. článcích. prstů. za-
jišťují. bezpečné. držení. uchopovaných. objektů.. Navíc. může. ruka.
dělat. četná. gesta,. čímž. je. usnadněna. komunikace. mezi. člověkem.
a. servisním. robotem;. díky. tomu. bude. ruka. snáze. akceptována..
v.lidském.prostředí..Protože.je.řídicí,.regulační.a.výkonová.elektro-
nika.kompletně.integrována.do.zápěstí,.může.být.ruka.součástí.velmi.
kompaktních.sestav..K.ovládání.lze.zvolit.sběrnici.Profibus.nebo.CAN..
Stanovenými.rozhraními.může.být.ruka.SVH.firmy.Schunk.připojena.
k.běžným.průmyslovým.a.lehkým.robotům..Pro.použití.v.mobilních.
zařízeních.je.dodávka.energie.zajištěna.bateriemi.s.napětím.24.V.DC.
SCHUNK Intec s. r. o., tel.: 531 022 061 
e-mail: info@cz.schunk.com, www.schunk.com

 Nové integrované inženýrské prostředí  
pro systémy WAGO

Software. e!COCKPIT. je. nové. inženýrské. prostředí. pro. projek-
tování.a.programování.řídicích.systémů.WAGO..První.procesorový.
modul,.který.lze.v.uvedeném.prostředí.programovat,.je.PFC200,.ale.
v.budoucnu.tento.nový.nástroj.obsáhne.celou.nabídku.komponent.sys-
tému.Wago-I/O-System.750.

V.prostředí.e!cockpit.mohou.vývojoví.pracovníci.pohodlně.a.in-
tuitivně. projektovat,. konfigurovat. a. parametrizovat. jak. jednotlivé.
I/O.moduly,.tak.také.celé.sítě.se.složitou.topologií..Aplikace.pro.pro-
cesorový.modul.PFC200.se.programují.v.editorech.z.prostředí.Co-

desys.3,.které.odpovídají.
normě.IEC.61131..V.pro-
středí.e!cockpit.lze.rovněž.
navrhovat.moderní.vizua-
lizační. aplikace.. S. funk-
cemi. pro. testování,. hle-
dání. chyb. a. diagnostiku.
e!cockpit. podporuje. uži-
vatele.v.rámci.celého.pro-
cesu,. včetně. uvádění. do.
provozu.a.údržby.

Procesorové.moduly. řady.PFC200,.první,. které. jsou. integrovány.
do.prostředí.e!cockpit,.se.vyznačují.rozmanitými.komunikačními.roz-
hraními,. jež. lze.používat. i. souběžně:.RS-232/485,.Ethernet,.CANo-
pen,.Profibus-DP.a.Modbus..Jejich.operační.systém,.založený.na.linu-
xu,.umožňuje.práci.v.reálném.čase..Procesorové.moduly.nemají.bate-
rie.ani.ventilátor,.jsou.robustní.a.nevyžadují.údržbu..Proto.jsou.vhodné.
pro.nejnáročnější.úlohy.v.průmyslu.

První.verze.softwaru.e!cockpit.bude.na.internetu.k.dispozici.v.prů-
běhu.prvního.čtvrtletí.2015.
WAGO-Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 142,
e-mail: automatizace@wago.com, www.wago.cz

 Panasonic: UV vytvrzování s měrným 
výkonem 20 W/cm2

Společnost.Panasonic.Electric.Works.rozšiřuje.svou.nabídku.vy-
tvrzovacích.hlavic.určených.pro.vytvrzovací.zařízení.Aicure.o.novou.
řadu.s.měrným.výkonem.20.W/cm2..Pro.svou.energetickou.šetrnost.

je.UV.vytvrzování.vy-
užívající. LED. velmi.
rozšířené.zejména.při.
lepení,. lakování,. tis-
ku.a.v.mnoha.dalších.
oblastech.. Vytvrze-
ní. trvá. jen. několika.
sekund.a.velký.výkon.
nových.vytvrzovacích.
hlavic. umožňuje. vý-
robní.proces.ještě.vý-
razně.zkrátit.

Výkonnější. hlavi-
ce.přináší.nové.možnosti,.k.jejichž.realizaci.by.jinak.bylo.nutné.na-
hradit.celé.zařízení.novým..Základní.jednotka,.kabely,.optická.sou-
stava.atd..zůstávají.dále.navzájem.kompatibilní..

K.jedné.řídicí.jednotce.Aicure.je.možné.připojit.až.čtyři.vytvrzo-
vací.hlavice..Jednotlivé.hlavice.lze.spouštět.samostatně.nebo.společ-
ně,.a.to.v.automatizovaném.provozu.externím.signálem.(např..z.PLC).
nebo.v.manuálním.provozu.ručním.či.nožním.spínačem..

Díky.velmi.malým.rozměrům.vytvrzovacích.hlavic.s.výkonnými.
LED,.pasivnímu.chlazení.a.velké.intenzitě.ultrafialového.záření.je.Ai-
cure.vhodná.především.pro.přesné.vytvrzování.s.velkými.požadavky.
na.miniaturizaci,.jaké.se.vyskytují.např..v.lékařské.technice,.elektro-
nice,.optice.a.v.automobilovém.průmyslu.
Panasonic Electric Works Europe AG, tel.: +420 541 217 001, 
www.panasonic-electric-works.cz


