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 Vytvrzovací hlavice s UV světlem 365, 385 
nebo 405 nm

Společnost Panasonic doplnila zařízení Aicure UJ30/35 pro vytvr-
zování, které využívá ultrafialové světlo, o hlavice s LED generují-
cími UV záření s vlnovou délkou 405 nm. Nové vytvrzovací hlavice 
o průměru 12 mm a délce 50 mm dokážou generovat UV záření s in-

tenzitou až 20,9 W/cm². Jedno zařízení může být osazeno až čtyřmi 
nezávisle řízenými hlavicemi s různými vlnovými délkami. Všechny 
hlavice mohou být osazeny čočkami pro zaostření vytvrzovacího pa-
prsku na požadovaný tvar a průměr.

Panasonic toto zařízení vyvinul pro vytvrzování lepidel, barev, tme-
lů a jiných látek citlivých na ultrafialové záření. Je to kompaktní zaří-
zení s výrazně nižší spotřebou, než mají zařízení s výbojkou, a s mno-
ha nadstandardními funkcemi. Navíc LED výrazně snižují nežádou-
cí ohřívání materiálu a teplotní zpětná vazba zajišťuje stabilní provoz 
bez nutnosti náporového chlazení.
Panasonic Electric Works Europe AG, tel.: +420 541 217 001, 
www.panasonic-electric-works.cz

 Modul Wago PFC200 komunikuje 
prostřednictvím mobilních sítí

Řídicí moduly PFC200 pro Wago-I/O-System 750 jsou vybaveny 
modemy pro sítě 3G se standardní kartou mini-SIM, a umožňují pro-
to oboustrannou komunikaci prostřednictvím SMS v sítích GPRS. 
Kromě toho mají moduly PFC200 dva ethernetové porty s vestavě-
ným přepínačem (switch) a rozhraní RS-232/485. Vestavěný webový 
server umožňuje on-line konfiguraci a poskytuje uživateli informa-

ce o činnosti a stavu zaříze-
ní. Nový modul nevyžaduje 
chlazení ventilátorem ani na-
pájení paměti z baterií (vyu-
žívá paměť SDHC), proto je 
zcela bezúdržbový.

Kromě standardní ver-
ze jsou moduly PFC200 do-
stupné také s rozšířeným roz-
sahem pracovních teplot od  
–20 do +60 °C a ve varian-
tě pro řízení na dálku v elek-
trorozvodných sítích (s pro-
tokoly IEC 60870-5-101, 
-103 a -104, IEC 61850, IEC 

61400-25 a DNP3). Jsou také kompatibilní s protokoly IPsec a Ope-
nVPN, a mohou tedy být použity i v komunikačních sítích s nejvyš-
šími požadavky na zabezpečení.

Typické oblasti použití nových modulů PFC200 jsou dohled nad 
distribučními sítěmi (elektřina, plyn, voda), decentralizovaný sběr 
dat ze strojů a zařízení, automatizace budov nebo řízení v geografic-
ky rozlehlých závodech, např. v chemickém nebo těžebním průmyslu. 
Výhodami jsou zejména malé pořizovací i provozní náklady a dobré 
pokrytí území sítěmi 3G.
WAGO-Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 143, 
e-mail: automatizace@wago.com, www.wago.cz

Světový veletrh pro vývoj a výrobu elektroniky.  
40 let inovací.

Zajistěte si již nyní vstupenku! 
productronica.com/en/tickets

OBJEVTE VELIKOST  
DETAILU.
Budoucí vývoj a výroba v oboru inovativní elektroniky.
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