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Navštivte také paralelně pořádanou výstavu                               www.hybridica.de

electronica 2008
components | systems | applications

23. světový vůdčí veletrh
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 Nové produkty s rozhraním IO-Link
Společnost Siemens nabízí s ucelenou sadou produktů s komuni-

kačním rozhraním IO-Link také možnost zavést rozhraní IO-Link do 
svého systému TIA (Totally Integrated Automation). Sadu komponent 
s rozhraním IO-Link tvoří celkem pět typů zařízení.

Snímač barev Simatic PXO rozpo-
znává i několikabarevné cíle (např. 
obaly s různobarevným potiskem). 
Uživatel nastavuje až pět referenč-
ních barev buď přímo na snímači, 
nebo změnou receptury přes rozhra-
ní IO-Link.

Laserový snímač vzdálenosti Sima-
tic PXO měří přesně vzdálenost v na-
stavitelném rozsahu 80 až 300 mm 

a parametrizuje se tlačítky na přístroji nebo programově.
U válcového ultrazvukového snímače vzdálenosti Simatic PXS 

s dosahem až 1 m lze nastavit provádění výpočtu průměru z naměře-
ných hodnot, tlumení a měření v závislosti na čase, přenos údajů do 
řídicího systému apod.

Kompaktní provozní moduly vzdálených I/O dvou typů se stupněm 
krytí IP67 se uplatní zejména jako centrální uzly malých skupin bi-
nárních snímačů rozmístěných po sledovaném, popř. řízeném zaříze-
ní. Připojují se k řídicímu modulu kanálu IO-Link v jednotce rozhraní 
ET200S, takže odpadá připojování signálů v řídicím rozváděči.

Vzdálené komponenty s rozhraním IO-Link se připojují jednotli-
vě přes jednotku ET200S a parametrizují se ve vývojovém prostředí 
Step 7 při použití příslušného konfiguračního nástroje.
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, e-mail: adprodej.cz@siemens.com, 
http://www.siemens.cz/ad

 Výkonný lineární pohon s elektromotorem
Nový lineární pohon LA36 od dánské firmy Linak A/S je zkonstru-

ován s ohledem na ty nejnáročnější požadavky, s nimiž se lze setkat ve 
strojírenství, zemědělství či stavebnictví. Pracuje spolehlivě v rozmezí 
teplot od –30 °C do +65 °C, odolává působení tlakové vody (stupeň 
krytí IP66, IP69K), páry, prachu i různých chemikálií. Bez problémů 
odolá při zkoušce působení agresivních solí po dobu 500 hodin. Jeho 

odolná kovová konstrukce s inte-
grovanou elektronikou nevyžadu-
je žádnou údržbu ani v obtížných 
pracovních podmínkách.

Pohon s pístnicí dlouhou až 
999 mm vyvine maximální tah/tlak 
500 až 10 000 N. Rychlost pohybu 
pístnice je až 160 mm/s, jmenovitý 
zatěžovací cyklus 20 % a napájecí 
napětí 12, 24 nebo 36 V DC. Sou-
časně je provozně velmi pružný: 

např. vyvine sílu 10 000 N při rychlosti pohybu 11 mm/s nebo 500 N 
při rychlosti 160 mm/s. K ovládání pohonu standardně slouží vestavě-
né koncové spínače, potenciometrický snímač polohy a signalizace do-
sažení z koncové polohy pístnice a ruční nouzové manuální ovládání. 
Jako doplňky jsou k dispozici přídavný potenciometr, Hallovy senzory 
a přídavné spínače signalizující dosažení mezipolohy.

Díky vhodnému výběru a uspořádání komponent dokáže pohon 
LA36 vyvinout velkou rychlost při malé spotřebě proudu. Integro-
vaná elektronika a koncové spínače navíc usnadňují jeho připojení 
k řídicímu systému.
LINAK C&S s. r. o., tel.: 581 702 452, email: ponizil@linak.cz, 
http://www.linak.cz


