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nové produkty

 Nový model kolaborativního robotu UR16e
Až s šestnáctikilogramovými břemeny dokáže manipulovat nový mo-

del v řadě kolaborativních robotů společnosti Universal Robots, UR16e. 
S malým půdorysem a rádiusem 900 mm se snadno integruje do jakého-
koliv výrobního prostředí bez nutnosti dalších stavebních úprav a zásahů. 
UR16e, vyvinutý na inovativní platformě e-Series, je vhodný pro auto-

matizaci úkolů, mezi které patří např. mani-
pulace s těžkými předměty a materiály nebo 
údržba strojů. Díky opakovatelnosti pohybu 
s přesností ±0,05 mm je možné automati-
zovat ještě náročnější procesy.

Programování a integrace do stávajících 
výrobních procesů jsou jednoduché – bez 
ohledu na uživatelské zkušenosti nebo teo-
retické znalosti. Stejně jako všechny kobo-
ty z portfolia Universal Robots lze i UR16e 
rozbalit, namontovat a naprogramovat do 
provozu za méně než jednu hodinu. Ro-
bustní a spolehlivý: kobot UR16e je navr-

žen pro automatizaci procesů vyžadujících velké manipulační zatíže-
ní, obsluhu CNC strojů, včetně manipulace s více komponenty, aniž by 
byla snížena přesnost.

Rovněž jako ostatní kolaborativní roboty z řady e-Series, UR3e, 
UR5e a UR10e, má i UR16e zabudovaný senzor síly, sedmnáct kon-
figurovatelných bezpečnostních funkcí, včetně přizpůsobitelného času 
zastavení a vzdálenosti ramena, a intuitivní programování. UR16e spl-
ňuje nejnáročnější pravidla a bezpečnostní standardy pro ničím neome-
zenou spolupráci mezi robotem a člověkem, včetně EN ISO 13849-1, 
PLd, Categroy 3 a EN ISO 10218-1.
Universal Robots, tel.: +420 222 286 200
e-mail: ur.cee@universal-robots.com, www.universal-robots.com/cs
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 Spojovací svorky WAGO Compact do 
prostředí s nebezpečím výbuchu

Otevřít páčku, vložit vodič a vrátit páčku zpět do původní polohy. 
Tak jednoduše lze připojit vodič do spojovací svorky WAGO. Svorky 
řady 221 Compact jsou nyní k dispozici i pro prostředí s nebezpečím 
výbuchu s ochranou „e“ (zajištěné provedení) a lze je použít v zónách 
1 a 2. Konstruktéři a výrobci tak dostávají novou možnost konstrukce 
rozvodných krabic, svorkovnic a připojení svítidel a elektronických za-
řízení pro prostředí s nebezpečím výbuchu.

Spojovací svorky 221 Com-
pact v provedení Ex jsou do-
dávány ve dvou velikostech, 
pro plné, vicedrátové i jem-
ně laněné vodiče o průřezu 
do 4 mm2 (12 AWG) nebo do 
6 mm2 (10 AWG) a se se dvě-
ma, třemi nebo pěti kontakty.

Provedení Ex lze poznat na 
první pohled: zatímco běžné 
svorky mají oranžovou páč-

ku, svorky Ex mají páčku šedou. Svorky se montují do odpovída-
jícího montážního držáku od firmy WAGO nebo do jiného držáku, 
který je ve shodě s normou IEC EN 60079 (Elektrická zařízení pro 
výbušnou plynnou atmosféru). Jednotlivé vodiče lze připojovat a od-
pojovat i tehdy, jsou-li již svorky umístěny v držáku. Konektory mají 
certifikáty ATEX (Ex 2 II G), IECEx (Ex eb IIC Gb) a American Ex 
(AEx eb IIC Gb).

Základní podmínkou pro bezpečné použití spojovacích svorek je 
instalace do správného montážního držáku. Podle způsobu montáže 
do držáku se také liší pracovní napětí. Při instalaci svorek těsně ve-
dle sebe je do 275 V, při instalaci s oddělovacími vložkami do 440 V.
WAGO-Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 143, 
e-mail: info.cz@wago.com, www.wago.cz


