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SmartLight – signalizační maják LED 
s rozhraním IO-Link

Signalizační maják LED s rozhraním IO-
-Link využívá pro signalizaci různých pro-
vozních stavů (např. na obráběcích či mon-
tážních strojích) pět světelných segmentů 
(obr. 1). Tyto světelné segmenty tvoří cel-
kem dvacet polí LED. Pro každý světelný 
segment je možné softwarově určit jednu 
z pěti barev (červená, zelená, žlutá, modrá a 
bílá) a tyto barvy softwarově měnit. Na sig-
nalizačním majáku lze zobrazovat např. pro-
vozní stavy, úrovně naplnění nebo hladiny 
zásobníků, popř. také signalizovat příslušnou 
polohu prvku, odměřovaného lineárním od-
měřovacím snímačem. Připojení a instalace 
jsou snadné. Stačí pouze připojit standardní 

Výrobky společnosti Balluff pro automatizované 
výrobní linky

nestíněný kabel, který je používán pro při-
pojení snímačů, a tím je signalizační ma-
ják LED s rozhraním IO-Link zprovozněn.

Světelný závěs BLA pro přesnou 
identifikaci dílů

Společnost Balluff vyvinula nový světelný 
závěs BLA (obr. 2) s velkým rozlišením pro 
optickou detekci objektů o šířce do 50 mm 
a s dosahem až 2 m. Závěs se skládá z vysí-
lače s vysoce výkonným červeným laserem 
a z přijímací části. Zařízení může pracovat 
zcela samostatně, bez dodatečného příslu-
šenství a bez nutnosti používat pro jeho na-
stavení PC nebo speciální software. Závěs to-
tiž lze kompletně nastavit ovladačem s disple-
jem, jenž je součástí přijímací části závěsu.

Vzhledem k rozlišení od 0,01 mm mají zá-
věsy BLA široké možnosti použití. Vyhodno-
cováno je nejen množství dopadajícího světla 
ze zvlášť homogenního laserového zdroje, ale 
také pozice světelné stopy nebo stínu po délce 
světelného závěsu. Vysílač i přijímač jsou na-
víc uzavřeny v robustních krytech, které odo-
lávají nepříznivým průmyslovým podmínkám.

Z bohaté nabídky produktů společnosti Balluff pro detekci objektů, měření délek a prů-
myslovou identifikaci jsou v článku popsány tři technické novinky, jejichž použití přispě-
je k vyšší spolehlivosti výroby v automatizovaných linkách.

Obr.  1.  Signalizační  maják  SmartLight  se 
světly LED
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Obr.  2.  Světelný  závěs  BLA  pro  optickou 
detekci objektů

Funkce závěsů mohou být snadno a rych-
le seřízeny s využitím multifunkčního grafic-
kého displeje. Uživatel může funkcí teach-in 
určit až šest různých objektů a zamaskovat 
překážky v měřicím poli (funkce blanking). 

Takto mohou být spolehlivě detekovány, srov-
návány nebo tříděny různé objekty podle mi-
nimálních odchylek jejich rozměrů. Výsledky 

testů jsou kombinací dvou analogových a tří 
digitálních signálů. K dispozici bude také va-
rianta s rozhraním IO-Link.

Vyhodnocovací jednotka RFID 
s rozhraním IO-Link

Nová vyhodnocovací jednotka BIS V 
(obr.  3) je vestavěna v odolném kovovém 
krytu (IP67). Lze k ním připojit až čtyři čte-
cí a zapisovací hlavy. Mohou to být hlavy 
pracující v pásmu HF (13,56 MHz) podle 
ISO 15693 nebo ISO 14443 či v pásmu LF 
(125 kHz). Vyhodnocovací jednotka sama 
rozpozná, jaká hlava je k ní připojena. Jako 
servisní rozhraní pro připojení k počítači 
funguje USB. Výstupní rozhraní může být 
Profibus, EtherCAT, Profinet nebo CC-Link. 
BIS V je navíc na současném trhu jediná vy-
hodnocovací jednotka RFID, která má roz-
hraní IO-Link Master pro přímé připojení 
snímačů nebo akčních členů podporujících 
komunikaci IO-Link.

(Balluff CZ, s. r. o.)

Obr. 3. Vyhodnocovací jednotka RFID s roz-
hraním IO-Link

Úterý 24. 3.
10:00 Ondřej Rakušan: LOGO! 8 – nové funkce, nové možnosti, nová generace (Siemens)
10:30 Miloš Kubík: Identifikace, komunikace (Turck)
11:00 Jan Ohřál: Industry 4.0 – Internet věcí, masová individualizace a další výzvy pro automatizaci (B+R automatizace)
11:30 Martin Kuna: Přehled nejlepších průmyslových PC – vysoký výkon bez aktivního chlazení v drsných podmínkách, IT v automatizaci pro Industry 4.0 (B+R automatizace)
12:00 Miloš Hernych: Motivace žáků základních a středních škol ke studiu automatizační techniky a robotiky (TUL a SPŠSE Liberec)
12:30 Jiří Roubal: MATLAB a řízení mechatronických modelů v odborné učebně (Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí)
13:00 Michal Tůma: Zbavte se rutinní práce a soustřeďte se na vývoj nových produktů (Eplan Software & Services)
13:30 Otto Havle: Romesy – robotický měřicí systém využívající strojového vidění nahrazuje práci metrologické laboratoře (FCC průmyslové systémy) 
14:00 Michal Kuna: Funkční bezpečnost – bezpečný chod namísto zastavení, těsná spolupráce člověka s technikou v Industry 4.0 (B+R automatizace)
14:30 Jaromír Klaban: Systém Foxtrot a koordinace nákupu, akumulace a spotřeby energií v objektu (Teco)
15:00 Tomáš Gřeš: Technické trendy ve strojovém vidění – CCD vs. CMOS, vývoj v komunikačních rozhraních, rozšiřování funkcí kamer (ATEsystem)
Středa 25. 3.
10:00 Vojtěch Kubáň: Safety Integrated (Siemens)
10:30 David Slepička: Heartbeat Technology – automatická diagnostika, sledování procesů a ověření přístroje na vyžádání (Endress+Hauser)
11:00 Pavel Jaroš: Řízení spotřeby a údržby – Jen to, co měříte, můžete řídit! Cesta k efektivní výrobě v Industry 4.0 (B+R automatizace)
11:30 Jaromír Peterka: Diagnostika sítí Profibus a Profinet (Foxon)
12:00 Miroslav Žilka: Prezentace střední školy (SPŠS Betlémská, Praha)
12:30 Miroslav Kiš: Spolehlivost ve virtuálním prostředí (Sidat)
13:00 Michal Tůma: Zbavte se rutinní práce a soustřeďte se na vývoj nových produktů (Eplan Software & Services)
13:30 Otto Havle: Strojové vidění jako rychlá a spolehlivá bezkontaktní metoda detekce prasklin a namoženin vzniklých při lisování plechu (FCC průmyslové systémy)
14:00 Zdeněk Havlíček: Platforma Sysmac – integrované řešení automatizace strojů a výrobních linek (Omron)
14:30 Tomáš Kohout: Softwarová stavebnice mapp urychluje vývoj softwaru pro automatizaci o 67 % – předpoklad pro Industry 4.0 (B+R automatizace)
15:00 Richard Buchta: PLC AC500 – zajímavé aplikační řešení (VAE Prosys, ABB)
15:30 Lukáš Paluš, Jiří Klimeš: Dvouosé digitální servozesilovače TGZ (TG drives)
Čtvrtek 26. 3.
10:00 Ladislav Plachý: SCADA WinCC V7 (Siemens)
10:30 Tomáš Gřeš: Technické trendy ve strojovém vidění – CCD vs. CMOS, vývoj v oblasti komunikačních rozhraních, rozšiřování funkcí kamer (ATEsystem)
11:00 Zdeněk Švihálek: Powerlink – průmyslový Ethernet odolný proti hackerům, rychlé a bezpečné komunikace jako nezbytná součást Industry 4.0 (B+R automatizace)
11:30 Roman Cagaš: Novinky v systému ControlWeb (Moravské přístroje)
12:00 Martin Hlinovský: Robosoutěž – představení soutěže vysokoškolských a středoškolských studentů (Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze)
12:30 Miroslav Kiš: Spolehlivost ve virtuálním prostředí (Sidat)
13:00 Michal Tůma: Zbavte se rutinní práce a soustřeďte se na vývoj nových produktů (Eplan Software & Services)
13:30 Otto Havle: Průběžná kamerová kontrola průměru a ovality přesných válcových profilů při vysoké rychlosti (FCC průmyslové systémy)
14:00 Stanislav Osvald: Distribuovaná funkční bezpečnost strojů s použitím Sysmac Safety (Omron)
15:00 David Kubný, Jan Snopko: Trendy ve SCADA systémech a vzdáleném monitoringu s použitím internetu jako datového média (Microsys, ControlSystem)
15:30 Ladislav Plachý: HMI v TIA Portalu – efektivní projektování (Siemens)
Pátek 27. 3.
10:00 Rostislav Kosek: PLC Simatic v TIA Portal (Siemens)
10:30 Otto Havle: Využití řádkových kamer při průběžných rychlých kontrolách povrchu. Detekce poškození, kvality laku a dalších vad (FCC průmyslové systémy)
11:00 Robert Charvát: Nejrychlejší servozesilovač na trhu – tříosé servo, které šetří místo v rozváděči o 69 %, moderní pohonná technika pro flexibilitu  

v Industry 4.0 (B+R automatizace)
11:30 Jaromír Peterka: Vzdálená správa přes modemy eWON (Foxon)
12:00 Tomáš Zeman, Jaromír Hrad: Techpedia – výuková platforma nejen pro automatizaci (katedra telekomunikační techniky, FEL, ČVUT v Praze)
12:30 Michal Tůma: Zbavte se rutinní práce a soustřeďte se na vývoj nových produktů (Eplan Software & Services)
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