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Typ produktu modulární modulární modulární kompaktní

Technické detaily Produktová řada KombiSIGN 40 KombiSIGN 72 KombiSIGN 71 KomPaKT 37

Průměr 40 mm 70 mm 70 mm 37,5 mm

Rozměr sloupku/základny

Napětí 12 V

24 V

115 V

230 V

Krytí IP 66 IP 65 IP 65 IP 65

Počet možných kombinací 1–5 1–5 1–5 1–6

Optický signalizační index 3–5 4–6 2–6 3

Akustický signalizační index 3–5 5–6 3–6 4

Produktové portfolio WERMA je kompletně přizpůsobené potřebám a aplikacím zákazníků z různých průmyslových odvětví. 
Kompatibilita, údržba a optimalizace s unikátní úrovní kvality: tyto vlastnosti jsou pro WERMU synonymem inteligentní signalizační 

technologie. Díky produktům a řešením WERMA jsou procesy bezpečnější a efektivnější. To šetří váš čas a peníze a umožňuje vaše procesy 

udržitelně optimalizovat. Z odbornosti WERMA dlouhodobě těží zákazníci z různých sektorů po celém světě. V zásadě proto, že nabízí 

chytrá řešení, která fungují.

Signalizační sloupky
Signalizační sloupky WERMA spolehlivě signalizují různé stavy strojů a zařízení, manuálních pracovních stanic nebo systémů POS, jako 

poruchy nebo přijetí žádostí na doplnění materiálu. Profesionální signalizacie poskytuje Vaší aplikaci větší bezpečnost a zabezpečení a 

výrazně snižuje dobu odezvy. Naléhavost signálu lze snadno zvýšit pomocí různých signálních prvků. To umožňuje zaměstnancům 

bezprostředně reagovat na poruchy a rychle řešit připadné nastalé problémy. Monitorujte své procesy, učiňte je spolehlivými a udržujte je 

v chodu – šetřete čas i peníze.  

modulární signalizační sloupky
Optické a akustické signalizační moduly mohou být fl exibilně kombinovány do signalizačních sloupků. Modulární konstrukce také 

umožňuje přidání dalších modulů, pokud to aplikace vyžaduje. Mechanické a elektrické připojení modulů netrvá díky bajonetovému 

mechanismu více než pár vteřin.

Kompaktní signalizační sloupky
Stylový design a rozmanité možnosti instalace umožňující využití v širokém záběru aplikací. Kompaktní jednotka s jedním objednacím 

číslem snižuje nároky na objednávání a instalaci. 
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kompaktní kompaktní kompaktní kompaktní kompaktní kompaktní

deSIGN 42 ClearSIGN CleanSIGN FlatSIGN varioSIGN Ex sloupek

42 mm 40 mm 70 mm 37,5 mm

ø 104 mm 112 m × 125 mm 195 × 105 mm 62 mm × 90 mm 76 mm × 75 mm

IP 65 IP 66 IP67 / IP 69K IP 65 IP 65 IP 65

2–3 3–4 3 3 3 1–6

3 3–4 3–5 2–3 3–5 3

3 3 2 3

Signalizační Index 
Signalizační index představuje jednoduchou metodu pro výběr správného produktu WERMA. Hodnota tohoto indexu, vyjadřujícího 

stupeň subjektivního vnímání naměřených fyzikálních hodnot příslušných testovaných produktů, vám  pomůže rychle nalézt vhodný 

signalizační produkt. 

Proč WERMA zahrnuje subjektivní vnímání signálů do hodnoty signalizačního indexu? Protože srovnávat pouze samotné fyzikální 

parametry z hlediska signalizačního účinku lze jen v omezené míře.

Například světlo s dynamickými efekty je obecně mnohem intenzivněji vnímáno než statické světlo. Blikající světlo má tedy vyšší 

signalizační efekt než světlo trvalé -  i přesto, že zdroje světla mají stejnou hodnotu svítivosti. Tato skutečnost je ještě výraznější 

u signálu se zvýšeným vnímáním (EVS – Enhanced Vision System) nebo u zábleskového světla. 

Naměřené hodnoty berou sice v úvahu možnosti sluchového vnímání, ale psychologický účinek se při měření neprojeví, 

protože jej nelze měřicím zařízením zaznamenat. 

Z tohoto důvodu WERMA zavedla pojem signalizačního indexu. 

Slyšitelnost akustického signálu je závislá na celé řadě různých faktorů: 

•	 zvukový výstup signálu (v dB);

•	 frekvence tónů (v Hz);

•	 vzdálenost mezi signalizačním zařízením a příjemcem;

•	 úroveň hladiny hluku okolního prostředí; 

•	 jiné vlivy (například vlhkost vzduchu, směr větru).
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DesignLOOK  

 

Průměr 70 mm

napětí 24 v

Stupeň krytí IP 65

možný počet modulů 1–5

volitelná rozhraní
aSI, USB, SmartMONITOR
andonSPEED 

KombiSIGN 72 
Přední průmyslové a logistické společnosti spoléhají na KombiSIGN 72. Na rozdíl 

od jiných běžných signalizačních zařízení v sobě KombiSIGN 72 spojuje nejvyšší míru 

fl exibility (modulární koncepce, moduly s dvojitými světelnými efekty – TwinLIGHT 

a TwinFLASH), vynikající viditelnost ze všech poloh (OmniVIEW ) a jednoduchou instalaci 

(koncepce vylučující chyby – Poka Yoke). KombiSIGN 72 vyniká do budoucna 

orientovaným tvarovým designem i koncepcí, která umožňuje zapojení do sítě 

SmartMONITOR pro sběr dat z výrobních strojů nebo do volacího systému s vyžádáním 

zásahu AndonSPEED. Všechny tyto výhody se projeví v úsporách času i nákladů 

v celém procesu od nákupu a instalace až po každodenní provoz.

KombiSIGN 72



•   SmoothDESIGN: hladké povrchy zabraňují   
     ulpívání nečistot

•   Snadná, intuitivní instalace; nesprávná montáž 
     je prakticky nemožná (metoda vyloučení chyb 
     Poka Yoke)

•   Technicky vyspělé řešení: signalizační sloupky 
     lze snadno upgradovat zařazením do systému 
     SmartMONITOR nebo andonSPEED

•   Provedení TwinLIGHT a TwinFLASH: 
     dva světelné efekty v jednom optickém modulu 
     – redukce počtu výrobkových položek na polovinu

•   Designová provedení ClassicLOOK
     nebo DesignLOOK vyhovují všem
     typům krytů strojů

•   Zřetelně viditelné ze všech poloh
     bez mrtvých úhlů díky čočkám omniVIEW

•   Kompletně přednastavené standardní 
     verze v nabídce

SNADNÁ 

A INTUITIVNÍ INSTALACE 

S VYUŽITÍM KONCEPCE 

VYLUČUJÍCÍ CHYBY 

POKA YOKE

OmniVIEW

ZARUČUJE NEJLEPŠÍ 

VIDITELNOST 

ZE VŠECH 

POZIC

ORIENTOVÁNO 

DO BUDOUCNOSTI  

SNADNÉ PROPOJENÍ 

SE SYSTÉMEM

SmartMONITOR (ALTERNATIVA 

MDC SYSTÉMU) NEBO 

AndonSPEED (VOLACÍ SYSTÉM 

S VYŽÁDÁNÍM ZÁSAHU)

SmoothDESIGN

ZABRAŇUJE ULPÍVÁNÍ 

NEČISTOT NA POVRCHU

REAGUJTE PRUŽNĚ NA

POŽADAVKY KONKRÉTNÍCH

APLIKACÍ S MODULY 

TwinLIGHT

TwinFLASH

DOCÍLÍTE SNÍŽENÍ POČTU

OPTICKÝCH MODULŮ

ClassicLOOK  
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Systémy pro optimalizaci výrobních a logistických provozů

Proč vytvářet síťové propojení signalizačních sloupků? 

K nalezení skrytého potenciálu pro optimalizaci vašich výrobních, logistických nebo přepravních procesů potřebujete systém, který 

vyhodnocuje neproduktivní časy – ať již na manuálních pracovištích, v balicích provozech nebo v automatizovaných výrobních provozech.

Signalizační sloupky WERMA propojené do sítě nabízejí v tomto ohledu konkrétní výhody. Tím, že jednotlivé signalizační sloupky slouží 

jako rozhraní, nejste závislí na jiných systémech, stávající sloupky lze snadno dodatečně zapojit do síťového systému – buď v rozsahu 

pracoviště nebo celého provozu. Naše řešení, využívající bezdrátovou informační síť WIN (Wireless Information Network), nevyžaduje 

časově náročné kabelové propojování. Využití této sítě vám umožní shromažďovat spolehlivá data, bezprostředně identifi kovat slabá 

místa a na základě těchto poznatků následně optimalizovat vaše výrobní, logistické nebo pomocné procesy ve vašich provozech, 

čímž docílíte zvýšení produktivity. Samostatně fungující software zobrazuje centrálně v modulu řídicí stanice stav všech integrovaných 

pracovišť nebo pracovních strojů, pomocí e-mailové informační funkce zasílá stavová hlášení, sleduje a dokumentuje provozní závady 

a vytváří jednoduché protokoly.

SmartMONITOR – inteligentní alternativa systému sběru dat z pracovních strojů mDC – 
pro výrobní společnosti 

SmartMONITOR je inteligentní alternativa systému MDC pro průmyslové společnosti, které hledají způsob, jak snadno a rychle 

shromažďovat důležité údaje pro dosažení optimalizace jejich výrobních postupů. SmartMONITOR poskytuje snadno všechny důležité 

údaje o strojích, zařízeních a manuálních pracovištích pouhým stisknutím tlačítka. Na rozdíl od konvenčních složitých MDC systémů 

představuje SmartMONITOR jednoduché bezdrátové řešení, určené k signalizaci a přehledné analýze stavu produktivity celé 

vaší produkce na první pohled. Systém je připraven pro modernizaci v budoucnu. 

vaše výhody

SmartMONITOR představuje inteligentní variantu systému MDC pro průmyslové společnosti, které hledají cesty, jak snadno a rychle 

získávat důležité údaje s cílem optimalizovat výrobní procesy. Inteligentní propojení signalizačních sloupků vytváří jednoduchou 

nízkonákladovou a pro budoucí modernizaci připravenou alternativu k tradičním složitým systémům sběru dat z výrobních strojů.

•	 Mnohem rychleji identifi kuje a dokumentuje závady a neproduktivní časy
•	 Zkracuje doby odezvy a zabraňuje prostojům
•	 Funguje bez ohledu na výrobce, stáří nebo funkci stroje
•	 Poskytuje okamžitý přehled všech důležitých údajů o strojích, zařízeních a  manuálních pracovištích
•	 Vytvořené přehledy zobrazují možnosti ke zdokonalení výrobních procesů a zvýšení produktivity
•	 Modulární a rozšiřitelný systém, nevyžadující kabelové propojení

Typické aplikace

•	 Nalezení skrytého potenciálu pro optimalizaci pracovních procesů 
•	 Signalizace přerušení výroby
•	 Správa přísunu materiálu ke strojům a pracovištím
•	 Využití jako řídicí stanice ve výrobních závodech
•	 Produkce výrobních hlášení a výkazů

Uvedení do provozu

•	 Instalace software
•	 Připojení a konfi gurování přijímacího modulu na PC
•	 Připojení a konfi gurování vysílacího modulu na PC
•	 Montáž vysílacího modulu na signalizační sloupek (bez použití nástrojů)

Funkce

•	 Robustní a osvědčená bezdrátová síť pro výrobní prostředí
•	 Bezlicenční software jako součást dodávky
•	 Integrované nástroje pro analýzu a vytváření zpráv
•	 Využití software spolu s WIN slave control umožňuje ovládání pomocí jednoduchých logických

funkcí, např. aktivovat dodatečný signalizační sloupek ve funkci Head of Line

Využití software spolu s WIN slave control umožňuje ovládání pomocí jednoduchých logických
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MONITOROVÁNÍ STAVU
Tento hardware monitoruje až osm 
různých stavů, informaci přenáší do 
přijímače. 

POČÍTACÍ MODUL
Tento modul monitoruje až šest různých stavů, 
zaznamenává i výstupní signál úměrný počtu 
kusů výrobků zpracovaných strojem. 
Informace je přenesena do přijímače a uložena 
v databázi.

OVLÁDÁNÍ SIGNALIZAČNÍHO SLOUPKU
Spolu se softwarem umožňuje tento 
hardware ovládání signalizačního sloupku 
nebo externí aplikace  (start / stop stroje)

Bezdrátová síť

WIN slave
Obj. č. 860 640 02 

WIN slave performance
Obj. č. 860 640 12

WIN slave control
Obj. č. 860 640 22

WIN ethernet master
Obj. č. 860 000 06

Signální sloupky

Signální díly (max. 4 díly) Předmontované signalizační sloupky

montáž na trubku montáž do otvoru montáž na základnu

montáž na trubku montáž do otvoru

Bzučák
Obj. č. 645 800 75

2 tónová siréna
Obj. č. 645 870 75

LED permanentní světlo 
červené 
Obj. č. 644 100 75

LED permanentní světlo 
zelené 
Obj. č. 644 200 75

LED permanentní světlo 
žluté
Obj. č. 644 300 75

LED permanentní světlo 
čiré 
Obj. č. 644 400 75

LED permanentní světlo 
modré 
Obj. č. 644 500 75

TwinLIGHT červené 
Obj. č. 647 110 75

TwinLIGHT žluté  
Obj. č. 647 310 75

TwinLIGHT zelené
Obj. č. 647 210 75

TwinLIGHT čiré 
Obj. č. 647 430 75

TwinLIGHT modré
Obj. č. 647 510 75

LED permanentní 
světlo 
Obj. č. 649 240 02

LED permanentní 
světlo 
Obj. č. 649 240 04

TwinLIGHT 
Obj. č. 649 000 01

LED permanentní 
světlo 
Obj. č. 649 240 05

LED permanentní 
světlo 
Obj. č. 649 240 06

TwinLIGHT 
Obj. č. 649 000 02

Př
ijí
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v
ys

íla
č

Jak sestavit váš SmartMONITOR systém

9



Signalizační majáky a semafory

Typ produktu instalační instalační
instalační/

povrch. montáž
povrchová 

montáž
povrchová 

montáž

Technické 
detaily

Produktová 
řada

micro majáky mini majáky mini majáky
střední  
majáky

maxi 
majáky

Typy 230/231/232 239 2xx/80x a 81x 82x a 885 280/838/883/884

Napětí 12 V

24 V

48 V

115 V

230 V

Optické LED trvale svítící

LED trvale svítící (vícebarevný)

LED blikající

LED rotační

LED zábleskový

LED EVS

permanentně svítící

blikající světlo

xenon blikající světlo

rotační světlo

Krytí IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65

Optický signalizační index 2–4 3 2–4 4–8 6–10

Majáky a semafory WERMA vám pomáhají  jasně a okamžitě indikovat rizika a bezprostředně hrozící nebezpečí.

Naléhavost požadovaného zásahu může být indikována barvou světla nebo typem a délkou trvání signálu. 

Díky tomu jsou vaše procesy bezpečné a efektivní, jednoduše bezpečné, prostě lepší. To je pro nás synonymum inteligentní 

signalizační technologie.
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povrchová montáž povrchová montáž povrchová montáž povrchová montáž povrchová montáž povrchová montáž

FlexSQUaRE robustní majáky překážková světla semafory
monitorované 

majáky
Ex majáky

853/153 839 280/281 890/895/897/
894+494 806/826/829 729/728/738/782-5

IP 67 IP 67 IP 65 / IP 66/68 IP 65 / IP 69K IP 65 IP 66

5–8 6–9 dle normy 4–9 4–5 4–9

Instalační majáky 
Instalační majáky se používají pro instalaci do otvorů M20/M22. Majáky se upevňují pomocí pojistné matice např. do ovládacích panelů.

majáky s montáží na povrch
Majáky mohou být upevněny přímo na příslušný stroj nebo rozváděč. Základní možnosti montáže jsou na základnu, držák nebo trubku.
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Houkačky a sirény

Typ produktu instalační volně stojící volně stojící

Technické detaily
Produktová 

řada
micro sirény 
a bzučáky

mini bzučáky, sirény 
a houkačky

mini houkačky 
a sirény

Typy
107/109/110/111/338/

382/114/118+119

127+128/118 483+
119/483/584+585/

582+482

126/133+134/123/
573/570/574+575

Napětí 12 V

24 V

30 V

48 V

115 V

230 V

Akusticka Kontinuální tóny

Pulsní tóny

Vícetonové sirény

Houkačky

Střídavé tóny

Vokální alarm

Poplachový zvonek

Krytí IP 30–65 IP 33–65 IP 33–65

Akustický signalizační index 1–5 4–5 6–7

Zvukové signály nás varují, chrání, či provázejí v moderním průmyslovém světe. Fungují tam, kde opatrnost, jasnost a obezřetnost jsou 

naprosto nezbytné, indikují krizové situace a vyžadují přímý zásah. Jsou chápany po celém světě, bez ohledu na jazyk psaný 

nebo mluvený. 

Zvukové signály jsou rozšířené tam, kde je neefektivní nebo nevhodná světelná signalizace. Základní signál tvoří jeden nebo více tónů, 

nebo sekvence tónů, aby zvýšila povědomí a upozornila na zvláštní nebezpečí. 
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volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící

designová 
vícetónová siréna

vokální alarm
robustní vícetónové 

sirény
poplachový gong Ex houkačky a sirény

140/144 154 139/141/142/129 914 718/714/750/761

IP 65 IP 65 až IP 67 IP 66 IP 65

8 6 6–10 5 4–6
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opticko – akustická signalizace

Rozsáhlé systémy jsou často řízeny pouze malou skupinou lidí, obzvlášť v automatizovaných výrobních zařízeních nebo rozsáhlých 

strojních dílnách. To vede k tomu, že optický signál není vždy v operátorově bezprostředním zorném poli. V takových případech lze 

použít také zvukovou signalizaci. Použití obou optických a zvukových alarmů pomůže čelit situacím, kdy zvukový alarm není slyšitelný 

nad úrovní okolního hluku.

Typ produktu instalační volně stojící volně stojící volně stojící volně stojící

Technické detaily
Produkt.
řada

instalační 
kombinace

mini
kombinace

střední
kombinace 

designová
kombinace

robustní
kombinace

Průměr 50 × 22 mm 89×100,5 mm
146×171 mm
134×235 mm

– –

Rozměry (d × š × h) –
83×120,5×91 mm
83×234,5×91 mm

134×407×144 mm
109×112,5×152 

mm 

136×138×119 mm
165×169×132 mm
168×221×155 mm

Napětí 12 V

24 V

60 V

115 V

230 V

Krytí IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 66

Optický signalizační index 3 3–4 5–9 6–8 4

Akustický signalizační index 3 4–7 6–7 8 6–10
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E2S je předním výrobcem signalizačních zařízení s nejrozsáhlejším 
sortimentem v oblasti výstražných bezpečnostních signalizačních 
přístrojů na trhu. S 25ti lety zkušeností v oboru se specializuje 
na návrhy, vývoj a výrobu vysoce výkonné akustické a optické 
signalizace pro komerční, průmyslové, námořní aplikace, 
či prostředí s nebezpečím výbuchu. Ústředí a výrobní prostory, 
včetně rozsáhlého vybavení pro návrh, výrobu, testování a zajištění 
kvality výrobků se nacházejí v Londýně. Současně je zde umístěna 
i expedice výrobků spolu se střediskem zákaznickych služeb, 
obsluhujícím globalní trhy.

Signalizace do prostředí s nebezpečím výbuchu Ex 

IS-mB1 LED maják

16–28 V DC 
efektivní intenzita 23 cd, dvojblik 1 Hz a 2 Hz
červená, oranžová, modrá, zelená a čirá čočka
kryt červený RAL3000
průměr: 88,7 mm, délka: 85,0 mm

IS-mA1 Siréna

16–28 V DC 
100 dB, 49 tónů, 3 stupně
kryt červený RAL3000
průměr: 88,7 mm, délka: 99,0 mm

IS-mC1 Siréna

16–28 V DC 
100 dB, 49 tónů, 3 stupně
6 vysocesvítivých diod, efektivní intenzita 23 cd
dvojblik 1 Hz a 2 Hz
červená, oranžová, modrá, zelená a čirá čočka
kryt červený RAL3000
průměr: 88,7 mm, délka: 116,0 mm

BExBG05D zábleskový maják

12/24/48 V DC a 115/230 V AC, 50/60 Hz 
efektivní intenzita 250 cd
oranžová, modrá, čirá, zelená, fi alová, červená a žlutá čočka
153,6 × 259,0 mm

BExCS110-05D kombinace záblesk/siréna

12/24/48 V DC a 115/230 V AC, 50/60 Hz 
max. 117 dB, 32 tónů, 3 stupně
energie 5 J, efektivní intenzita 250 cd
oranžová, modrá, čirá, zelená, fi alová, červená a žlutá čočka
181,0 × 365,0 mm

BExS110 siréna

12/24/48 V DC a 115/230 V AC, 50/60 Hz 
max. 117 dB, 32 tónů, 3 stupně
181,0 × 275,0 mm

BExCS110-05BExS110BExBG05IS-mA1 IS-mB1 IS-mC1

Celosvětová certifi kace výrobků 

- např. ATEX, IECEx, UL a cULs, EAC Ex

Záruka 5 let na produkty BEx

Technická a zákaznická podpora 

Rychlé dodací lhůty

Signalizace pro zónu 1, 2, 21, 22Jiskrově bezpečná signalizace

Kombinace výstražné sirény a xenonového 
zábleskového majáku pro zónu 2 a 22

D2xC1X10

24 V DC a 115/230 VAC  
116 dB, 64 tónů, 4 stupně
krytí IP66, kryt červený RAL3000 nebo šedá RAL 7038
špičková intenzita: 1 000 000 cd

D2xC1X5

24/48 V DC a 115/230 VAC  
116 dB, 64 tónů, 4 stupně
krytí IP66, kryt červený RAL3000 nebo šedá RAL 7038
špičková intenzita: 500 000 cd

D2xS1

24/48 V DC a 115/230 VAC  
116 dB, 64 tónů, 4 stupně
krytí IP66, kryt červený RAL3000 nebo šedá RAL 7038

výstražná siréna pro zónu 2 a 22

D2xS1D2xC1X10D2xC1x05

15
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Německá společnost SensoPart se specializuje na vývoj  
a výrobu optických snímačů a kamerových systémů 
pro průmyslovou automatizaci. Výrobní portfolio doplňují 
indukční, kapacitní a ultrazvukové snímače. 
Produkty nacházejí uplatnění v mnoha aplikacích a odvětvích 
počínaje automobilovým průmyslem a strojírenstvím, 
přes elektroniku a solární sektor, až po potravinářský 
a farmaceutický průmysl. SensoPart využívá ekologicky 
šetrných výrobních postupů a technologií v souladu 
se zásadami metodik štíhlé výroby.

Snímačová TECHnIKa   KamERová TECHnIKa

Optické závory
Bezdotykové spínače
Laserové snímače 
Miniaturní snímače
Snímače pro měření vzdálenosti 
Snímače barev 
Kontrastní snímače
Antikolizní snímače  
Štěrbinové snímače 
Optické zesilovače
Indukční snímače
Kapacitní snímače
Ultrazvukové snímače

  Kamerové systémy 
  Inteligentní kamery 
  Objektové snímače 
  Měření objektů 
  Rozpoznávání barev  
  Čtení kódů 
  Osvětlení

  Objektivy 

Snímače a kamerové systémy 

Detekce objektů

• Kontrola správné polohy  

  dopravovaných dílců

• Kontrola kompletnosti a přítomnosti

• Počítání dílců

• Kontrola montážních procesů

• Detekce a třídění součástí

 

 

 

 

Detekce pozice / orientace

• Vysoce přesná detekce čelní hrany  

   objektu, např. na dopravnících

• Aplikace Pick & place (2D polohování)

• Lokalizace součástí

• Kontrola montážního procesu 

 

 

 

měření

• Měření rozměrů  součástí 

• Měření  vzdáleností v μm rozsahu

• Monitorování průhybu materiálu  

  a polohy tanečníkových válců 

• Metody: triangulace, měření doby letu    

  světelného pulsu, ultrazvuk, 2D kamera 

 

 

Barva, kontrast & luminiscence

• Detekce a třídění barevných součástí

• Detekce barevných značek

• Inspekce součástek s vlastním              

   osvětlením např. LED nebo displejů 

 

 

Identifikace

• Značení produktů 

• Identifikace produktů

• Automatizované sledování produktů 

• Manipulace s produkty

• Zabezpečování kvality, vymezování      

   kvalitativních parametrů 

 

 

Průhledné objekty

• Detekce průhledných objektů všech    

  druhů: sklo, fólie, PET

• Detekce objektů všech tvarů:

  ploché sklo, láhve

• Kontrola přítomnosti objektů

• Přesná detekce čelní hrany objektu 

 

 

 

aplikační obory
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 vISoR® kamerové snímače

vISoR® Color

 Spolehlivá detekce a klasifi kace 

objektů 

•  Přesné určení polohy: souřadnice X/Z a 
orientace

• Vysoká přesnost vyhodnocení 
    pomocí 1,3 megapixelového čipu 

•  Komplexní logické funkce pro 
digitální spínací výstupy

•  Flexibilní defi nování formátu 
přenášených výstupních dat 
(záhlaví, zápatí, síťová data)

vISoR® objektový snímač

Kvalitnější detekce objektů díky 
dodatečné informaci o barvě

•  Účinná detekce barev i těch nejmenších 
barevných odstínů nebo komponent s 
vlastním osvětlením

•  Výkonné vyhledání a sledování dílců

• Vysoce přesné vyhodnocení    
    prostřednictvím barevného čipu 
    s rozlišením 1,3 megapixelů

•  Až 6 digitálních spínacích výstupů, 
samostatně konfi gurovatelných 

nastavení v několika jednoduchých krocích

SensoFind

Zobrazuje seznam všech kamerových snímačů VISOR®, dostupných v síti. 
Přímo odtud je možný přístup ke konfi guraci snímače pomocí funkce SensoConfi g 
nebo k zobrazení pomocí funkce SensoWiew, lze také spustit offl ine simulaci snímače.

SensoConfi g

Konfi gurační software VISOR®  
Nastavení složitých inspekčních úloh lze snadno provést pomocí  postupných logických 
pracovních kroků. Výsledek každého nastavení je okamžitě patrný na displeji. 
Komplexní logické funkce umožňují přímé přiřazení všech výsledků inspekce k jednomu 
ze šesti digitálních výstupů. 
Velmi užitečný je také integrovaný záznamník snímků, umožňující simulace i analýzu chyb. 

Sensoview & SensoWeb

Po skončení konfi gurace pracuje kamerový snímač samostatně, bez nutnosti připojení 
k PC. Data mohou být samozřejmě kdykoliv vyvolána i během chodu snímače: 
k tomu slouží unikátní zobrazovací software „SensoView“ s omezenými uživatelskými 
právy–jsou tak spolehlivě vyloučeny neúmyslné změny v nastavení konfi gurace.  
Integrované webové rozhraní s funkcí „SensoWeb” umožňuje snadné sledování 
(vizualizaci) spuštěných kamerových snímačů bez nutnosti instalace speciálního software.  
Profesionální digitální zpracování obrazu je tak snadné!

vISoR® Code Reader

Efektivnější detekce tištěných kódů

• Spolehlivě čte čárové kódy, stejně jako 
tištěné nebo přímo vytvořené datové 
maticové kódy, v jednom detekčním 
průchodu se může vyskytovat několik 
kódů  různých druhů (1D/2D) současně

• Doplňková funkce detekce objektů pro 
jiné inspekční úlohy, než je čtení kódů

• Vyhodnocení kvalitativních parametrů 
kódů podle standardu ISO/IEC 15415 
a dle AIM DPM 2006

• Flexibilní defi nování výstupních dat 
(záhlaví, ukončení, užitečný datový obsah)

• Porovnání s referenčním řetězcem nebo 
regulárními znaky, přenos výsledků 
prostřednictvím digitálního spínacího 
výstupu
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Příklady detektorů a aplikací

Identifi kace

čárový kód

Čtení a vyhodnocení kvality většiny typů čárových 
kódů jako jsou EAN, UPC, RSS, 2/5 Interleaved, 2/5 
Industrial, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128,                                        
GS1, Pharmacode, Codabar.

Datový kód 

Čtení a vyhodnocení kvality datových maticových 2D kódů 
jako jsou ECC200, QR code, ECC200 (GS1), QR code (GS1), 
PDF 417. Vysoce výkonný algoritmus pro čtení kódů na 
povrchu přímo vyznačených kódů s malým kontrastem 
nebo poškozených.

oCR

Optické rozpoznávání tištěných, laserem vytvořených 
nebo bodově vyražených znaků. Vysoká rychlost čtení 
poškozených znaků nebo znaků s kolísavou kvalitou 
vyznačení pomocí využití neuronových sítí.
Snadné aplikační využití. Rychlý režim segmentace 
pro vysoké rychlosti čtení. 

Detekce objektů   

Rozpoznávání 
vzoru  

Detekce objektu na základě porovnávání se vzorem: 
po „naučení“ požadovaného vzoru jsou v následných 
snímcích vyhledávány  podobné objekty. Úroveň shody 
může být definována pomocí nastavené  úrovně sepnutí 
prahu rozpoznání. Volně programovatelná funkce 
pro učení náhodných tvarů.

obrys

Vyhledávání objektu na základě shody s naučeným 
obrysem vzorového objektu: po nahrání vzoru jsou 
v následujících snímcích vyhledávány objekty s největší 
shodou. Úroveň shody lze nastavit jako úroveň sepnutí 
prahu rozpoznání. Volně programovatelná funkce učení 
náhodných tvarů. Změny orientace objektu a měřítka jsou 
konfigurovatelné. 

Kontrast 
Analýza kontrastu v oblasti zájmu. Definování výsledku 
na výstupu pomocí nastavené úrovně sepnutí prahu 
rozpoznání. 

Jas

Analýza úrovně jasu v oblasti zájmu. 
Definování výstupního výsledku pomocí nastavené úrovně 
sepnutí prahu rozpoznání.

Úroveň šedé

Analýza prahové úrovně šedé v oblasti zájmu. 
Definování výstupního výsledku prostřednictvím 
nastavené úrovně sepnutí prahu rozpoznání. 

Caliper

Měření vzdálenosti mezi hranami. Rozmanité 
možnosti detekce. Měření minimálních, maximálních 
nebo průměrných délkových hodnot. Inovativní                         
vizualizace detekovaných hran. Definování citlivosti měření 
rozdělením oblasti zájmu do jednotlivých 
prohledávaných segmentů. 

BLoB

Počítání a vyhodnocování objektů. Analýza a třídění 
objektů na základě uživatelsky definovaných 
kritérií (plocha, výška, šířka, obvod, poloha lícem                                       
nahoru nebo dolů a jiné).

–

–

–

 oK  not oK
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Rozpoznání barev

Barevná 
hodnota 

Výstup barevných hodnot prostřednictvím rozhraní, možnosti 
nastavení pro barevný prostor (model): RGB, HVS, Lab.

Seznam 
barev

Vyhodnocení barvy pomocí seznamu: nalezení barvy v seznamu 
nahraných barev, vyhodnocení barev podle odchylky barevnosti  
(delta E) v barevných prostorech RGB, HSV a Lab.
.

Barevná 
oblast 

Vyhodnocení barvy prostřednictvím barevné oblasti: 
vyhodnocení vzájemného vztahu přilehlých barevných oblastí 
v závislosti na jejich velikosti a barvě. 
Inovativní konfiguace prostřednictvím barevného histogramu 
pro barevné modely RGB, HSV a Lab.

Sledování pozice

Detekce 
hrany

Vysoký výkon vyhledávače hran pro sledování polohy. 
Vysoce výkonný vyhledávač hran pro funkci sledování pozice. 
Lze kombinovat  různé vyhledávací strategie. Inovativní vizualizace 
nalezené hrany. Definování citlivosti měření rozdělením oblasti 
zájmu do jednotlivých prohledávaných segmentů.

Rozpoz-
návání 
vzoru

Detekce objektu na základě porovnávání se vzorem: 
po  požadovaném vzoru jsou v následných snímcích vyhledávány  
podobné objekty. Úroveň shody lze definovat pomocí nastavené  
úrovně sepnutí prahu rozpoznání. Volně programovatelný nástroj 
pro učení náhodných tvarů.

obrys

Vyhledávání objektu na základě shody s naučeným obrysem 
vzorového objektu: po nahrání („naučení“) vzoru jsou 
v následujících snímcích vyhledávány objekty s největší shodou. 
Úroveň shody lze nastavit jako úroveň sepnutí prahu rozpoznání. 
Volně programovatelná funkce učení náhodných tvarů. 
Konfigurovatelné změny orientace objektu a měřítka. 

Rozhraní

SensoWeb

Vizualizace snímků a výsledků. Snadné připojení k vizualizaci systému prostřednictvím standardního webového 
prohlížeče. 

           PRoFInET

Průmyslový Ethernet v souladu se standardem PROFINET prostřednictvím Integrovaného rozhraní Ethernet. 
Možnosti řízení snímačů VISOR®  pomocí příkazů PROFINET.

Ethernet/IP

Průmyslový Ethernet v souladu se standardem EtherNet/IP prostřednictvím Integrovaného rozhraní Ethernet. 
Možnosti řízení snímačů VISOR® pomocí příkazů EtherNet/IP.

Ethernet 
TCP/IP

Rozhraní Ethernet s uživatelsky konfigurovatelným protokolem. Možnosti řízení snímačů VISOR® pomocí 
sériových příkazů.

Sériové rozhraní
Sériové rozhraní RS232 / RS422 s uživatelsky konfigurovatelným protokolem. Možnosti řízení snímačů VISOR® 
pomocí sériových příkazů. Přepínatelné mezi RS232 / RS422.

Kalibrace

Kalibrace
Výstup výsledků v metrických jednotkách v reálných souřadnicích. Ke kalibraci lze užít kalibrační destičku, škálování nebo 
tabulku dvojic odpovídajících bodů (souřadnice snímače a souřadnice robotu). 

Funkce a fi ltry pro předběžné zpracování

volně programo-
vatelný nástroj  

Inovativní volně programovatelný nástroj k vytvoření náhodných oblastí zájmu pro nahrání („naučení“)  
v režimech rozpoznávání vzoru a shody s obrysem nebo k vytvoření náhodných prohledávaných oblastí 
pro režimy vyhodnocení kontrastu, úrovně šedé, jasu a pro režim BLOB. 

Filtry Velké množství filtrů pro předběžné zpracování snímků ještě před vlastním zpracováním (analýzou) aktuálního snímku.

–

           PRoFInET

 oK  not oK
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F 25–miniaturní snímače

FT 25-RLH

• Extrémně přesná bdetekce nejmenších 

   objektů díky laserovému světelnému bodu

• Přesné potlačení pozadí díky 

   ASIC technologii

FT 25-RHD

• Difuzní fotoelektrický snímač s funkcí 

   Auto-detect

• Přesně nastavitelné nastavení pozadí

• Velký snímací dosah 400 mm dosažený 

   snímačem v malém a kompaktním pouzdru

FT 25-BF Bluelight

• LED vysílající modré světlo

• Spolehlivá detekce při velkých úhlech 

   a vysokém odlesku

Přehled produktů – optické snímače

Produktová řada
Rozměry (v × š × h)

Snímače pro menší vzdálenosti
(analogové snímače)

Barva (C), kontrast (K) 
a luminiscenční snímače (UV)

Snímací dosah Snímací dosah 
s potlačením pozadí

Refl exní snímače Optické závory 

F 10
21,1 × 14,6 × 8 mm3

FT 10-RLH | 60 mm FR 10-RL | 2 m FS/FE 10-RL | 3 m

FT 10-B-RLF | 15/30 mm FR 10-R | 1,6 m

FT 10-RH | 70 mm

 
FT 10-RF | 15/30/50 mm

FT 10-BF | 30 mm

F 25
34 × 20 × 12 mm3

FT 25-RA | 20–80 mm FT 25-RL | 250 mm | K FT 25-RL | 250 mm FT 25-RLH | 120 mm FR 25-RL | 13 m FS/FE 25-RL | 18 m

FT 25-RA | 30–200 mm FT 25-W | 12 mm | K FT 25-R | 800 mm FT 25-RH | 200 mm FR 25-R | 6 m FS/FE 25-R | 13 m

FT 25-RGB | 12 mm | K FT 25-RHD | 400 mm FR 25-RF | 3 m FS/FE 25-RF | 4 m

FT 25-C | 12 mm | C FT 25-RF | 60/80 mm FR 25-RGO | 2 m

FT 25-BF2 | 80 mm FR 25-RLO | 4 m

F 55
50 × 50 × 23 mm3

Nerezová ocel FT 55-RLAP | 5 m FT 55-RL2 | 1.200 mm FT 55-RLH | 800 mm FR 55-RL | 12 m FS/FE 55-RL | 25 m

FT 55-R | 2.000 mm FT 55-RL2H | 1.000 mm FR 55-R | 12 m FS/FE 55-R | 20 m

FT 55-B-RH | 800 mm FR 55-RLO | 20 m

FT 55-RH | 1.200 mm

FT 55-RLHP | 5 m

FT 55-BH | 1.200 mm

F 10–subminiaturní snímače

FT 10-RLH

• Subminiaturní snímač s laserovým   

   světlem a nastavitelným potlačeným    

   pozadím

FS/FE 10-RL-...

• Velmi přesná detekce díky vysoké rychlosti  

   skenování a jemnému laserovému paprsku

FT 10-BF Bluelight

• LED vysílající modré světlo

• Extra spolehlivá detekce velmi tmavých objektů

F 55–optické snímače 

s otočnými konektory 270°

FT 55-RL2

• Laserový fotoelektrický snímač

• Detekce nepatrných rozdílů kontrastu 

   při skenovací vzdálenosti až do 1,2 m

FT 55-RLHP2

• Fotoelektrický snímač s potlačením pozadí

• Přesná detekce objektů na velké vzdálenosti

• Měření doby šíření pulzního světelného    

  paprsku

FT 55-BH Bluelight

• LED modré

• Spolehlivá detekce transparantních 

   předmětů bez ohledu na tvar

optické snímače
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Produktová řada
Rozměry (v × š × h)

Snímače pro menší vzdálenosti
(analogové snímače)

Barva (C), kontrast (K)  
a luminiscenční snímače (UV)

Snímací dosah Snímací dosah 
s potlačením pozadí

Reflexní snímače Optické závory  

F 10
21,1 × 14,6 × 8 mm3

FT 10-RLH | 60 mm FR 10-RL | 2 m FS/FE 10-RL | 3 m

FT 10-B-RLF | 15/30 mm FR 10-R | 1,6 m

FT 10-RH | 70 mm

 
FT 10-RF | 15/30/50 mm

FT 10-BF | 30 mm

F 25
34 × 20 × 12 mm3

FT 25-RA | 20–80 mm FT 25-RL | 250 mm | K FT 25-RL | 250 mm FT 25-RLH | 120 mm FR 25-RL | 13 m FS/FE 25-RL | 18 m

FT 25-RA | 30–200 mm FT 25-W | 12 mm | K FT 25-R | 800 mm FT 25-RH | 200 mm FR 25-R | 6 m FS/FE 25-R | 13 m

FT 25-RGB | 12 mm | K FT 25-RHD | 400 mm FR 25-RF | 3 m FS/FE 25-RF | 4 m

FT 25-C | 12 mm | C FT 25-RF | 60/80 mm FR 25-RGO | 2 m

FT 25-BF2 | 80 mm FR 25-RLO | 4 m

F 55 
50 × 50 × 23 mm3

Nerezová ocel FT 55-RLAP | 5 m FT 55-RL2 | 1.200 mm FT 55-RLH | 800 mm
Potentiometer

FR 55-RL | 12 m FS/FE 55-RL | 25 m

FT 55-R | 2.000 mm FT 55-RL2H | 1.000 mm
Potentiometer

FR 55-R | 12 m FS/FE 55-R | 20 m

FT 55-B-RH | 800 mm
Potentiometer

FR 55-RLO | 20 m

FT 55-RH | 1.200 mm
Potentiometer

FT 55-RLHP | 5 m

FT 55-BH | 1.200 mm

= Display          = Potentiometer          = Průhledné objekty / sklo
PotentiometerDisplay

1 2 3 4  = PC  = Teach-in            = Laser            = Bluelight

Snímače BlueLight, vyvinuté speciálně pro rozpoznávání 

obtížně detekovatelných objektů, jsou opravdu všestranné.

Řada BlueLight nabízí mnohem vyšší účinnost detekce  

ve speciálních aplikacích – dokonce i u velmi tmavých  

nebo vysoce transparentních objektů. Také odrazové povrchy 

už nepředstavují žádný problém!

CHARAKTERISTIKA BLUELIGHT 

•	 Spolehlivá	detekce	vysoce	transparentních	nebo	 
    výrazně světlo absorbujících objektů

	•	 Spolehlivá	detekce	i	pod	úhly	téměř	90°	 
    (např. u zaoblených objektů)

	•	 Světově	první	snímač	s	modrým	světlem	s	potlačením	 
    pozadí v subminiaturním formátu

	•	 Absolutní	potlačení	pozadí	pomocí	technologie	 
    SensoPart BGS – situace s kritickým pozadím už nyní     
    nepředstavují problém 

	•	 Nastavitelné	potlačení	pozadí

Potentiometer

optické snímače s modrým světlem 

Jednoduchá detekce transparentních a tmavých objektů



Společnost AXIMA se během 24 let svého působení na trhu 
stala jedním ze stěžejních výrobců a dodavatelů stejnosměrných 
napájecích zdrojů a nabíječů trakčních a staničních baterií 
nejen v České republice a na Slovensku, ale i na světovém trhu. 

napájecí zdroje 
spínané

napájecí zdroje vyhlazeného 
výstupního napětí

nabíječe bateriínapájecí zdroje lineárně stabilizované

napájecí zdroje aC/DC, nabíječe aC/DC

Naše nabíječe jsou používány zákazníky po celém světě, pracují 
například ve výrobních závodech BMW, Airbus, 
Škoda Transportation, v servisních centrech koncernu 
Volkswagen, v logistické společnosti Dachser...

•	 vlastní	vývoj	a	výroba	systémů	stejnosměrného	napájení

•	 sériová	produkce	napájecích	zdrojů	a	nabíječů	trakčních	
   a staničních baterií

•	 speciální	modifi	kace	sériových	výrobků	v	menších	dodávkách

•	 zakázková	výroba	na	míru	dle	potřeb	konkrétního	zákazníka

Všechny produkty AXIMA spojuje špičková kvalita, vysoká 
efektivita, spolehlivost a precizní provedení za přiměřenou 
cenu.  

nastavitelné

aXSP3P03–10

Vstup: 230 V AC

Výstup: 20..24..28 V DC; 3 A, 6 A 

            10..12..14 V DC; 5 A, 10 A 

aXSP3v03; aXSP3v06

Vstup: 400 V AC

Výstup: 20..24..28 V DC; 3 A, 6 A

aXSP3P01; aXSP3P02012

Vstup: 230 V AC

Výstup: 24 V DC; 1,3 A

            12 V DC; 2 A 

Regulovatelné

aXSP3P20R; aXSP3P40R

Vstup: 230 V 30 V; 20 A, 40 A

Výstup: 30 V; 20 A, 40 A

aXSP3P01n; aXSP3P02012n

Vstup: 230 V AC

Výstup: 27,6 V DC; 1,3 A, 2 A

nastavitelné

aXSP3P03n; aXSP3P06n

Vstup: 230 V AC

Výstup: 27,6..28 V DC; 3 A, 6 A

AXSZ2P03; AXSZ2P05

Vstup: 230 V AC

 Výstup: 24 V DC; 3 A, 5 A

AXSZ2V03; AXSZ2V05

Vstup: 400 V AC

Výstup: 24 V DC; 3 A, 5 A

AXSZ2P08; AXSZ2P12

Vstup: 230 V AC

Výstup: 24 V DC; 8 A, 12 A

AXSZ2V08; AXSZ2V12

Vstup: 400 V AC

Výstup: 24 V DC; 8 A, 12 A 

AXSZ02ST.02; AXSZ02ST.03

Vstup: 230 V AC

Výstup: 24 V DC; 5 A, 8 A

22



Společnost Bel Power Solutions a její divize se primárně 
zabývají návrhem, výrobou a prodejem výrobků, používaných  
v oblasti datových sítí, telekomunikací, vysokorychlostního  
přenosu dat, komerčního leteckého průmyslu, vojenské, 
dopravní a spotřební elektroniky.

Sortiment  zahrnuje výrobky s magnetickými a  elektromagne-
tickými prvky  (diskrétní součástky, výkonové transformátory  
a konektory MagJack7 se zabudovanými magnety), výkonové 
moduly (DC/DC převodníky a AC/DC napájecí zdroje, 
 

integrované analogové moduly a moduly pro zákaznicky  
orientované aplikace), ochranná zařízení obvodů (miniaturní  
pojistky, mikropojistky a pojistky pro povrchovou montáž  
do plošných spojů) a propojovací zařízení (mikrokonektory,  
válcové  konektory a D-subminiaturní konektory s EMC filtrem, 
konektory pro optické kabely, pasivní kolíkové konektory, 
zástrčky a příslušenství kabelů pro vysokorychlostní přenos dat). 

napájecí zdroje spínané

napájecí zdroje, DC/DC měniče
                                                  

DC/DC měniče

Série ImX 4 Série ImX 7 Série ImX 15 Série ImX 35 Série ImX 70

Výkon (W)

4 7 15 35 70

Vstup (V DC)

4,7 – 16,8 8,4 – 36 8,4 – 36 9 – 36 15 – 33,6 

8,4 – 36 16,8 – 75 16,8 – 75 18 – 75 25 – 72 

16,8 – 75 40 – 121 50 – 150 40 – 12 50 – 137,5 

40 – 121 60 – 150 60 – 150 

Výstup (V DC)

3,3; 5 3,3; 5,1; 5 3,3; 5,1; 5 5; 12; 15 5,1; 12

12; 15 12; 15; 24 12; 15; 24 15; 24

Série HRP

Výkon: 144 – 288 W

Vstup: 16–150 V DC

Výstup: 2 × 12 V DC

            2 × 15 V DC

            2 × 48 V DC

Série LoK

Vstup: 85–264 V AC; 90–250 V DC

Výstup: 24 V DC – 2 A

Série LWR; LWn

Vstup: 85–264 V AC; 90–350 V DC

Výstup: 12 V DC – 7,5 A, 14 A

             24 V DC–5 A, 10 A

             37 V DC–3,3 A, 6,6 A

             49 V DC–2,5 A, 5 A

Série LXR; LXn

Vstup: 85–264 V AC; 90–350 V DC

Výstup: 24 V DC–15 A, 20 A

            37 V DC–10 A, 13,4 A

             49 V DC–7,5 A, 10 A
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Italská společnost ADEL system se zabývá vývojem a výrobou 
průmyslových napájecích zdrojů, DC UPS a inteligentních nabíječů 
baterií.

Záložní zdroje, DC UPS

Švýcarská společnost NEXTYS s téměř dvacetiletou tradicí        
v oblasti výkonové elektroniky vyrábí široký sortiment napájecích 
zdrojů a souvisejících produktů (např. záložní napájecí zdroje 
a systémy pro síťové redundantní technologie). 

vlastnosti

•			Síťový	napáječ,	nabíječka	akumulátorů	a	zálohovací	modul	v	jednom	přístroji	

•			Zaručená	kontinuita	síťového	napájení	

•			Přístroj	ve	vhodnou	dobu	signalizuje	nutnost	výměny	akumulátoru,	
     jehož stav lze kdykoliv sledovat i na dálku

vhodné pro: 

•	 Elektrocentrály, startování motoru 

•	 Průmyslové využití, čerpání vody, systémy 

požární ochrany

•	 Přenosná zařízení

•	 Automatické dveře a brány, řízení přístupu, 

uzavřené TV okruhy, výstražná zařízení

•	 Nouzové zálohování

•	 Telekomunikační systémy, základnové převodní 

(vysílací a přijímací) stanice 

•	 Nepřetržité napájení

•	 Systémy pro výrobu a rozvod elektrické energie 

Rozdíly mezi produkty aDEL system 
a produkty jiných výrobců

•			„Vše	v	jednom“	–	jeden	produkt	s	trojnásobnou	funkcí

•			Režim	rychlého	(nárazového)	nabíjení	-	boost

•			Nabíjecí	režim	lze	adaptovat	pro	všechny	typy	akumulátorů

•			Diagnostika	stavu	akumulátoru	během	nabíjení

Benefi ty

•			Dálkové	ovládání	systému

•			Odpadají	nečekané	poruchy	akumulátoru	

•			Vyloučení	periodické	údržby

•			Méně	starostí	

vysoce výkonný 

bateriový nabíječ

Bateriový nabíječ

vyrovnávací modul Redundantní modul
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Elektrické pohony

Od roku 1976 se společnost PETER electronic cíleně specializuje 
na návrh a výrobu elektronických součástí pro regulaci 
elektrických motorů v otevřené i uzavřené smyčce. 

Portfolio výrobků pro třífázové asynchronní a stejnosměrné 
motory zahrnuje softstartéry a stejnosměrné brzdy, jakož i 
frekvenční měniče a tyristorové / tranzistorové kontroléry.

Softstartéry

Plynulý a šetrný rozběh strojů a zařízení, řízený softstartéry 
PETER electronic, odstraňuje zbytečné trhavé pohyby a mechanické 
rázy v poháněném mechanizmu včetně nežádoucích proudových 
špiček, obvykle vznikajících při spouštění elektrických motorů. 
Příznivým důsledkem je pak nižší mechanické opotřebení všech 
součástí poháněné mechanické soustavy. 

Využitím softstartérů PETER electronic lze docílit snížení nákladů 
na běžnou údržbu při současném prodloužení životnosti zařízení.

Aplikace

Řízení plynulého rozběhu v pohonech těchto zařízení: 

- pily, frézky, hoblovky, řezací stroje
- sušičky, dopravníky, osobní výtahy, 
- převodové systémy s ozubenými řemeny nebo řetězy,  
- posuvné / rotační mechanizmy, mlýny, lisy, drtiče,
- dveře, brány a vrata, vibrátory, elektrická tepelná čerpadla
- ventilátory, mosty a portálové jeřáby 
- odsávací zařízení, kompresory, míchací zařízení, odstředivky, 
  tlakové čističe 
- vibrační třídicí stroje, vibrační dopravníky, offsetové 
  tiskařské stroje. 

Možné je i využití pro plynulý náběh transformátorů a napájecích 
zdrojů.  

Brzdné moduly umožňují spolehlivé brzdění strojů a zařízení 
a současně zaručují nízké opotřebení všech částí zpomalované 
mechanické soustavy. 

Využitím elektronických DC brzdných modulů dosáhnete snížení 
nákladů na běžnou údržbu při současném prodloužení životnosti  
zařízení. Integrovaná funkce automatické detekce  zastavení 
motoru a následného odpojení brzdného proudu po zastavení 
„VersiBrake“ umožňuje zkrácení doběhových časů, 
a tím zvyšuje bezpečnost zařízení. 

Aplikace

- dřevoobráběcí stroje (např. panelové svislé formátovací pily, 
  pásové pily, frézky a hoblovky, reduktory kořenových náběhů 
  oddenků)
- dopravníkové systémy s dlouhými doběhovými časy
- odstředivky, vibrační třídicí stroje, vibrační dopravníky
- svařovací a omítací stroje, stroje pro masný průmysl
- stroje pro opracování kamene a mramoru
- kovoobráběcí stroje
- stroje na zpracování plastů

Brzdné moduly
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Od r. 1972 Adaptaflex nabízí jeden z nejširších sortimentů 
výrobků a řešení pro ochranu kabelů a vodičů. S více než 6000 
výrobky tento sortiment zahrnuje kovové i nekovové flexibilní 
ochranné systémy určené k ochraně kriticky důležitých vodičů 
a datových kabelů, především v těchto odvětvích: 

Hadicové ochranné systémy vedení

Stavebnictví

Ochranné systémy Adaptaflex poskytují rychlejší a 
snadnější instalační řešení, vyšší bezpečnost a lepší 
technické parametry. Nabízí zvýšenou odolnost vůči 
riziku požáru, opletení chrání před elektromagnetickým 
rušením. 

Doporučené výrobky

•	 ochranné systémy PA se zvýšenou požární 
odolností

•	 fitinky Adaptalok

•	 flexibilní ochranné systémy potažené ochranou 
vůči kapalinám LFH-SP se zvýšenou požární 
odolností

Strojní zařízení

Díky vlastnostem jako je vynikající mechanická pevnost, 
pružnost a odolnost vůči otěru k zajištění ochrany po celé 
délce všech pohyblivých součástí, odolnost vůči olejům a 
chemikáliím jsou tyto ochranné systémy vhodné pro 
použití ve strojních zařízeních.

Oblasti použití:

•	 obrábění kovů a kovovýroba

•	 frézy

•	 technologie CNC obráběcích strojů

•	 lisovací stroje

•	 bezpečnostní a kamerové systémy

•	 robotika

Doporučené výrobky

•	 kapalinotěsné ochranné systémy SPL

•	 ochranné systémy SPLHC

•	 ochranné systémy PA 

•	 ochranné systémy PI

•	 šroubení Adaptaring

•	 ochranné systémy PADL

•	 ochranné systémy s opletením 

•	 šroubení ATS

Kolejová infrastruktura

Plní funkci v nejrůznějších prostředích, od vysokých teplot 
po silné mrazy. Odolné vůči trvalým vibracím, průniku vody, 
nepodléhají korozi, dostupné v bezhalogenovém provedení 
z nízkotoxických materiálů.

Použití:

•	 infrastrukturní projekty - stanice, tunely, signalizační 
zařízení

•	 systémy se zvýšenou požární odolností

•	 exponované lokality

•	 vysoká odolnost proti nárazům, ohebnost při nízkých 
teplotách

•	 EMG stínění pro systémy kritické z hlediska 
bezpečnosti

•	 OEM balíčky

 
Doporučené výrobky

•	 ochranné systémy PA

•	 ochranné systémy PR se zvýšenou požární odolností

•	 ochranné systémy PF

•	 ochranné systémy PK

•	 ochranné systémy LFH-SP

•	 ochranné systémy CP

•	 fitinky Adaptalok / ATS IP66/67/68/69k

•	 systémy s opletením

Mechanická zařízení 

•	 kladkostroje

•	 jeřáby

•	 výtahy

•	 eskalátory

Doporučené výrobky

•	 kapalinotěsné ochranné systémy SPL

•	 ochranné systémy PA

•	 ochranné systémy s opletením

•	 nerezové ochranné systémy

•	 ochranné systémy SPLHC

•	 ochranné systémy PI

•	 fitinky Adaptaring

•	 fitinky ATS

Certifikace
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Osvědčení o kvalitě

Odhodlání společnosti podstupovat nezávislé zkoušky  
v široké škále aplikací vyústilo v získání působivého počtu 
osvědčení a potvrzení kvality:

•	 BSI Kitemark.
•	 Ekologická norma BS EN ISO14001.
•	 IEC 616386 - norma upravující výkonnostní      

charakteristiky flexibilních ochranných systémů.
•	 Typové schválení pro dopravu podle Lloyds Register  

na nekovové PR, PK a kovové výrobky LFH-SP a SPL  
z roku 1995.

•	 Norma IP69K, DIN 40050, pro sortiment nekovových 
fitinek Adaptalok.

•	 Nabídka nekovových ochranných trubic, které plně 
vyhovují nové normě UL 1696. Požadované pro 
veškerá zařízení určená k exportu do USA a Kanady.

•	 Špičkový sortiment PEEK určený pro nejnáročnější 
elektrické aplikace v kolejové infrastruktuře, 
podzemních stavbách a veřejných budovách je jediný 
nekovový flexibilní ochranný systém plně vyhovující 
požadavku normy BS6583 třída 1A a technické normy 
LUL 1-085

Požární odolnost ochranných systémů Adaptflex 

Adaptaflex rozděluje požární odolnost svých produktů 
podle čtyř specifikací 

•	 Odolné proti šíření požáru (LFH)

•	 Vysoce odolné proti šíření požáru (ELFH)

•	 Super odolné proti šíření požáru (SLFH)

•	 Nepředstavuje riziko šíření požáru (ILFH)

Průměr hadice, pro kterou je 
fitinka určena

Označení typu závitu

Tři viditelné kontrolní body správného 
umístění těsnění

lntegrovaný těsnící kroužek  
na těle fitinky garantuje těsnost  

– nedojde ke ztrátě  
či nesprávnému připevnění

Vnitřní těsnící elastomer ve fitince garantuje těsnost  

– nedojde k deformaci během montáže ani k jeho ztrátě

Konstrukční řešení klipu zaručuje 
bezpečné a jednoduché propojení 

fitinky a hadice

Unikátní nekovová fitinka Adaptalok ATSTM pro plastové systémy
používá inovační způsob lisování vnitřní části fitinky a těsnění beze spár, což usnadňuje a urychluje 
instalaci a zajišťuje velmi vysokou spolehlivost těsnosti. Tento systém navíc umožňuje dosáhnout nejvyššího 
možného stupně krytí IP66/67/68/69K

Index kyslíku 31%≥OI≥28% OI≥32% OI≥32%
Nepředstavuje 

riziko šíření 

požáru. 

Typ S, SS, SPB, 

STC, SSB a 

SSBGS kovové 

hadice a 

šroubení

BS6853 Hustota 
kouře 3 m3

0,02≥A0≥0,03 0,005≥A0≥0,02 0,02 A0≤0,005

Bez halogenu • • •

Bez fosforu • • •

Bez síry • • •

Index toxicity 
NES713

5,0≥TI≥6,0 5,0≥TI≥6,0 TI≤0,5

NFF16-102 I3F2 I2F2 I2F1
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Typ hadice Stoupání Typ PA Typ PA Typ PF Typ PI Typ PR Typ PP Typ XF Typ PK Typ PRSS

Označení Jemné PAFL PAFS PFFS PIFS PRFS PPFM XF PKFS PRFSSS

Hrubé PACL PACS PFCS PICS PRCS PKCS PRCSSS

Hmotnost hadice Lehká Standardní Standardní Standardní Standardní Střední Standardní Standardní Standardní

Materiál hadice PA6 PA6 PA12 PA11 PA6 PP PVC PK PA6

Plášť / opletení – – – – – Měkčené Měkčené PVC – Nerez ocel

Barva hadice

Černá (BL) • • • • • • • • –

Šedá (GR) • • – • – – – – –

Bílá (W) – – – – – – – – –

Stupeň krytí (s vhodnou fi tinkou)

IP40 • • – • • • – – –

IP65 – – – – – – • – –

IP66 • • • • • – – • •

IP67 • • • • • • – • •

IP68 • • • • • • – – –

IP69K – • • • • – – – –

Charakteristiky rozpětí teplot 

Statické	zatížení	(°C) -40...+120 -40...+120 -50...+110 -50...+110 -40...+120 -20...+90 -5...+60 -60...+260 -40...+120

Dynamické	zatížení	(°C) -5...+120 -5...+120 -45...+120 -45...+120 -5...+120 -5...+105 -5...+60 -45...+260 -5...+120

UV odolnost Velmi vysoká Velmi vysoká Velmi vysoká Velmi vysoká Velmi vysoká Střední Vysoká Velmi vysoká Velmi vysoká

Pružnost Vysoká Vysoká Velmi vysoká Velmi vysoká Vysoká Vysoká Velmi vysoká Vysoká Vysoká

Unavová životnost Vysoká Vysoká Velmi vysoká Velmi vysoká Střední Střední Střední Vysoká Střední

Nízké nebezpečí požáru – Standardní Standardní – Nadstandardní – – Vynikající Nadstandardní

Bez halogenů • • • • • • – • •

Samozhášecí • • •	 • • – • • •

Stínění emg. rušení – – – – – – – Vysoké Standardní

Vysoká mechanická pevnost – – – – – – – – •

Vysoká odolnost vůči otěru – • • – • – – • •

Schválení

BSI Kitemark • • • 	• • – – • •

CE • • • • • • • • •

UL/CSA – – – – – – – – –

DB • • – • • – – – •

NF F – • •	 • • – – • •

Lioyds Register – • – – • – – – •

LUL 1-085 – • – – • – – • •

UNI CEI 11170 – – • – – – – – –

vw0

nekovové ochranné systémy

Hadice

Typ 
černá

Typ 
šedá

Impact Medifi ed
(pouze černá)

Jmenovitý 
rozměr hadice

ACB10 ACG10 10 mm

ACB13 ACG13 ACB13/ST 13 mm

ACB16 ACG16 ACB16/ST 16 mm

ACB21 ACG21 ACB21/ST 21 mm

ACB28 ACG28 ACB28/ST 28 mm

Typ 
černá

Typ 
šedá

Impact Medifi ed
(pouze černá)

Jmenovitý 
rozměr hadice

ACB34 ACG34 ACB34/ST 34 mm

ACB42 ACG42 ACB42/ST 42 mm

ACB48 ACG48 ACB48/ST 48 mm

ACB54 ACG54 ACB54/ST 54 mm

Hadicové příchytky / s integrovaným víčkem
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Typ Jmenovitý 
rozměr hadice

Metrický 
závit

AT13/M16/A 13 mm M16

AT16/M16/A 16 mm M16

AT16/M20/A 16 mm M20

AT21/M20/A 21 mm M20

AT21/M25/A 21 mm M25

AT28/M25/A 28 mm M25

AT28/M32/A 28 mm M32

AT34/M32/A 34 mm M32

AT34/M40/A 34 mm M40

AT42/M40/A 42 mm M40

AT42/M50/A 42 mm M50

AT48/M50/A 48 mm M50

AT54/M50/A 54 mm M50

AT54/M63/A 54 mm M63

Typ a adaptalok aTSTm Typ Sa adaptalok  aTSTm Typ C90 adaptalok aTSTm Typ CS90 adaptalok aTSTm

 

Typ Jmenovitý 
rozměr hadice

Metrický 
závit

AT13/M16/SA 13 mm M16

AT16/M16/SA 16 mm M16

AT21/M20/SA 21 mm M20

AT28/M25/SA 28 mm M25

AT34/M32/SA 34 mm M32

AT42/M40/SA 42 mm M40

AT48/M50/SA 48 mm M50

AT54/M50/SA 54 mm M50

AT54/M63/SA 54 mm M63

Typ Jmenovitý 
rozměr hadice

Metrický 
závit

AT13/M16/C90 13 mm M16

AT16/M16/C90 16 mm M16

AT16/M20/C90 16 mm M20

AT21/M20/C90 21 mm M20

AT28/M25/C90 28 mm M25

AT34/M32/C90 34 mm M32

AT42/M40/C90 42 mm M40

AT48/M50/C90 48 mm M50

AT54/M50/C90 54 mm M50

AT54/M63/C90 54 mm M63

Typ Jmenovitý 
rozměr hadice

Metrický 
závit

AT13/M16/CS90 13 mm M16

AT16/M16/CS90 16 mm M16

AT16/M20/CS90 16 mm M20

AT21/M20/CS90 21 mm M20

AT21/M25/CS90 21 mm M25

AT28/M25/CS90 28 mm M25

AT28/M32/CS90 28 mm M32

AT34/M32/CS90 34 mm M32

AT34/M40/CS90 34 mm M40

AT42/M40/CS90 42 mm M40

AT42/M50/CS90 42 mm M50

AT48/M50/CS90 48 mm M50

AT54/M50/CS90 54 mm M50

AT54/M63/CS90 54 mm M63

Přímé šroubení – pevný vnější závit Přímé šroubení –
kovové otočné s vnějším závitem

90°	úhlové	šroubení	–	pevný	vnější	závit 90°	úhlové	šroubení	–	kovové
otočné s vnějším závitem

   

Typ Jmenovitý 
rozměr hadice

Pg závit

AL10/PG7/A 10 mm PG7

AL10/PG9/A 10 mm PG9

AL13/PG9/A 13 mm PG9

AL13/PG11/A 13 mm PG11

AL13/PG13/A 13 mm PG13,5

AL16/PG9/A 16 mm PG9

AL16/PG11/A 16 mm PG11

AL16/PG13/A 16 mm PG13,5

AL16/PG16/A 16 mm PG16

AL21/PG11/A 21 mm PG11

AL21/PG13/A 21 mm PG13,5

AL21/PG16/A 21 mm PG16

AL28/PG21/A 28 mm PG21

AL34/PG29/A 34 mm PG29

AL42/PG36/A 42 mm PG36

AL54/PG48/A 54 mm PG48

Typ Jmenovitý 
rozměr hadice

Pg závit

AL13/PG9/SA 13 mm PG9

AL16/PG11/SA 16 mm PG11

AL21/PG13/SA 21 mm PG13,5

A21/PG16/SA 21 mm PG16

AL28/PG21/SA 28 mm PG21

AL34/PG29/SA 34 mm PG29

AL42/PG36/SA 42 mm PG36

AL54/PG48/SA 54 mm PG48

Typ Jmenovitý 
rozměr hadice

Pg závit

AL10/PG7/C90 10 mm PG7

AL13/PG9/C90 13 mm PG9

AL16/PG9/C90 16 mm PG9

AL16/PG11/C90 16 mm PG11

AL16/PG13/C90 16 mm PG13,5

AL21/PG13/C90 21 mm PG13,5

A21/PG16/C90 21 mm PG16

AL28/PG21/C90 28 mm PG21

AL34/PG29/C90 34 mm PG29

AL42/PG36/C90 42 mm PG36

AL54/PG45/C90 54 mm PG48

Typ Jmenovitý 
rozměr hadice

Pg závit

AL13/PG9/CS90 13 mm PG9

AL16/PG11/CS90 16 mm PG11

AL21/PG13/CS90 21 mm PG13,5

AL21/PG16/CS90 21 mm PG16

AL28/PG21/CS90 28 mm PG21

AL34/PG29/CS90 34 mm PG29

AL42/PG36/CS90 42 mm PG36

AL54/PG48/CS90 54 mm PG48

Typ a adaptalok Typ Sa adaptalok Typ C90 adaptalok Typ CS90 adaptalok
Přímé šroubení – pevný vnější závit Přímé šroubení – kovové otočné 

s vnějším závitem
90°	úhlové	šroubení	–	pevný	vnější	závit 90°	úhlové	šroubení	–	kovové

otočné s vnějším závitem
90°	úhlové	šroubení	–	pevný	vnější	závit

Statické zatížení:	-50°C	až	+120°C

Dynamické zatížení:	-45°C	až	+120°C

K použití s: Typ PA / PI / CP / PR / PADL / PF

Krytí: IP40/IP65/IP69K

         IP68 (4bar 30 min)

   

Charakteristiky 
šroubení

Charakteristiky 
šroubení

Statické zatížení:	-50°C	až	+120°C

Dynamické zatížení:	-45°C	až	+120°C

K použití s: Typ PA / PI / CP / PR / PF  

Krytí: IP66

         IP67/IP68/IP69K těsnění ALS

   

Charakteristiky 
šroubení

   

Charakteristiky 
šroubení

   

Charakteristiky 
šroubení

Schválení

Schválení 

Fitinky
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Typ hadice Typ S Typ SS Typ SP Typ LFH–SP Typ SPLHC Typ SPUL Typ SB Typ SPB

Označení S SS SP LFH–SP SPLHC SPUL SB SPB

Materiál hadice Pozinkovaná 

ocel

Nerezová 

ocel

Pozinkovaná 

ocel

Pozinkovaná 

ocel

Pozinkovaná 

ocel

Pozinkovaná 

ocel

Pozinkovaná 

ocel

Pozinkovaná 

ocel

Plášť / opletení – – PVC Polyolefin Termoplastická 

pryž

PVC Pozinkovaná 

ocel

PVC a 

Pozinkovaná 

ocel

Barva hadice

Černá (BL) – – • • • – – –

Šedá (GR) – – • – – • – –

Stupeň krytí (s vhodnou fitinkou)

IP40 • • – – – – • –

IP54 – – • • – – – •

IP65 – – • • – – – –

IP66 – – – – • • – –

IP67 – – – – • • – –

IP68 – – – – • • – –

IP69K – – – – • • – –

Charakteristiky rozpětí teplot 

Statické	zatížení	(°C) -50...+300 -50...+350 -25...+70 -25...+90 -65...+135 -20...+75 -50...+300 -15...+70

Dynamické	zatížení	(°C) -45...+250 -45...+250 -5...+90 -5...+105 -45...+150 -5...+105 -45...+250 -5...+90

UV odolnost Velmi vysoká Velmi vysoká Velmi vysoká Vysoká Velmi vysoká Vysoká Velmi vysoká Velmi vysoká

Pružnost Vysoká Vysoká Vysoká Vysoká Velmi vysoká Střední Vysoká Vysoká

Unavová životnost Vysoká Vysoká Střední Střední Vysoká Střední Vysoká Střední

Nízké nebezpečí požáru Přirozené Přirozené – Nadstandardní – – Přirozené –

Bez halogenů • • – • • – • –

Samozhášecí – – • • • • – •

Stínění emg. rušení – – – – – – Nadstandardní Nadstandardní

Vysoká mechanická pevnost • • • • • • • •

Vysoká odolnost vůči otěru – • • – – – • •

Schválení

BSI Kitemark • • • • • • • •

CE • • • • • • • •

UL/CSA – – – – – • – –

UR – – – – – – – –

DB – – – – – – – –

NF F – – – • – – – –

Lioyds Register – – – • – – – –

LUL 1-085 – – – • – – – –

UNI CEI 11170 – – – – – – – –

w0

Kovové ochranné systémy

Hadice

Pozink. ocel Nerez ocel Jmenovitý 
rozměr hadice

PCLIP/10 10 mm

PCLIP/12 12 mm

PCLIP/16 PCLIP/16SS 16 mm

PCLIP/20 PCLIP/20SS 20 mm

Příchytky P–clip Pozink. ocel Nerez ocel Jmenovitý 
rozměr hadice

PCLIP/25 PCLIP/25SS 25 mm

PCLIP/32 PCLIP/32SS 32 mm

PCLIP/40 40 mm

PCLIP/50 50 mm

Pozink. ocel Jmenovitý 
rozměr hadice

PCLIP/63 63 mm

PCLIP/75 75 mm
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Typ Jmenovitý 
rozměr hadice

Metrický 
závit

Typ Jmennovitý 
rozměr hadice

PG 
závit

S10/M12/B 10 mm M12 S10/PG7/B 10 mm PG7

S12/M16/B 12 mm M16 S12/PG9/B 12 mm PG9

S16/M16/B 16 mm M16 S16/PG11/B 16 mm PG11

S16/M20/B 16 mm M20

S20/M20/B 20 mm M20 S20/PG16/B 20 mm PG16

S20/M25/B 25 mm M25 S25/PG21/B 25 mm PG21

S25/M32/B 32 mm M32 S32/PG29/B 32 mm PG29

S40/M40/B 40 mm M42 S40/PG36/B 40 mm PG36

S50/M50/B 50 mm M50 S50/PG42/B 50 mm PG42

Typ S a SS – adaptasteel
Přímé šroubení-otočné s vnějším závitem

K použití s: Typ S / SS / SP / SN / LFH-SP / SB / STC / SPB / SPTC

Krytí: IP40

Statické zatížení:	-65°C	až	+	150°C

Dynamické zatížení:	-45°C	až	+250°C

Typ SP a LFH-SP – adaptasteel

Typ Jmenovitý 
rozměr hadice

Metrický 
závit

Typ Jmennovitý 
rozměr hadice

PG 
závit

SP10/M12/B 10 mm M12 SP10/PG7/B 10 mm PG7

SP12/M16/B 12 mm M16 SP12/PG9/B 12 mm PG9

SP16/M16/B 16 mm M16 SP16/PG11/B 16 mm PG11

SP16/M20/B 16 mm M20

SP20/M20/B 20 mm M20 SP20/PG16/B 20 mm PG16

SP25/M25/B 25 mm M25 SP25/PG21/B 25 mm PG21

SP32/M32/B 32 mm M32 SP32/PG29/B 32 mm PG29

SP40/M40/B 40 mm M42 SP40/PG36/B 40 mm PG36

SP50/M50/B 50 mm M50 SP50/PG42/B 50 mm PG42

Typ Jmenovitý 
rozměr hadice

US rozměr 
hadice

Metrický 
závit

SPL16/M16/B 16 mm 3/8“ M16

SPL16/M20/B 16 mm 3/8“ M20

SPL20/M20/B 20 mm 1/2“ M20

SPL25/M25/B 25 mm 3/4“ M25

SPL32/M32/B 32 mm 1“ M32

Typ SPLHC a SPUL – adaptasteel

Typ Jmenovitý 
rozměr hadice

US rozměr 
hadice

Metrický 
závit

Typ Jmennovitý 
rozměr hadice

US rozměr 
hadice

PG závit

SPL10/M12/M 10 mm 1/4“ M12 SPL10/PG7/M 10 mm 1/4“ PG7

SPL12/M16/M 12 mm 5/16“ M16 SPL12/PG9/M 12 mm 5/16“ PG9

SPL16/M16/M 16 mm 3/8“ M16 SPL16/PG11/M 16 mm 3/8“ PG11

SPL16/M20/M 16 mm 3/8“ M20 SPL16/PG13/M 16 mm 3/8“ PG13,5

SPL20/M20/M 20 mm 1/2“ M20 SPL20/PG16/M 20 mm 1/2“ PG16

SPL25/M25/M 25 mm 3/4“ M25 SPL25/PG21/M 25 mm 3/4“ PG21

SPL32/M32/M 32 mm 1“ M32 SPL32/PG29/M 32 mm 1“ PG29

SPL40/M40/M 40 mm 1 1/4“ M42 SPL40/PG36/M 40 mm 1 1/4“ PG36

SPL50/M50/M 50 mm 1 1/2“ M50 SPL50/PG42/M 50 mm 1 1/2“ PG42

SPL63/M63/M 63 mm 2“ M63 SPL63/PG48/M 63 mm 2“ PG48

Typ SPLHC a SPUL – adaptasteel

 Statické zatížení: -65°C	až	+150°C

 Dynamické zatížení: -45°C	až	+150°C

Typ Jmenovitý 
rozměr hadice

Metrický 
závit

Typ Jmenovitý 
rozměr hadice

PG 
závit

SB10/M12/B 10 mm M12 SB10/PG7/B 10 mm PG7

SB12/M16/B 13 mm M16 SB12/PG9/B 12 mm PG9

SB16/M16/B 16 mm M16 SB16/PG11/B 16 mm PG11

SB20/M20/B 20 mm M20 SB20/PG16/B 20 mm PG16

SB25/M25/B 25 mm M25 SB25/PG21/B 25 mm PG21

SB32/M32/B 32 mm M32 SB32/PG29/B 32 mm PG29

SB40/M40/B 40 mm M40 SB40/PG36/B 40 mm PG36

SB50/M50/B 50 mm M50 SB50/PG42/B 50 mm PG42

Typ SB – adaptasteel

Typ Jmenovitý 
rozměr hadice

Metrický 
závit

Typ Jmenovitý 
rozměr hadice

PG 
závit

SPB10/M12/B 10 mm M12 SPB10/PG7/B 10 mm PG7

SPB12/M16/B 13 mm M16 SPB12/PG9/B 12 mm PG9

SPB16/M16/B 16 mm M16 SPB16/PG11/B 16 mm PG11

SPB20/M20/B 20 mm M20 SPB20/PG16/B 20 mm PG16

SPB25/M25/B 25 mm M25 SPB25/PG21/B 25 mm PG31

SPB32/M32/B 32 mm M32 SPB32/PG29/B 32 mm PG29

SPB40/M40/B 40 mm M40 SPB40/PG36/B 40 mm PG36

SPB50/M50/B 50 mm M50 SPB50/PG42/B 50 mm PG42

Typ SPB – adaptasteel

Přímé šroubení-otočné s vnějším závitem

Přímé šroubení-otočné s vnějším závitem Přímé otočné šroubení-s vnějším závitem

Přímé šroubení-otočné s vnějším závitemPřímé šroubení-otočné s vnějším závitem

   

   

K použití s: Typ SPL / SPLHC / SPUL

Krytí: IP67

Schválení Charakteristiky 
šroubení

Schválení Charakteristiky 
šroubení

Schválení

   

Charakteristiky 
šroubení

Pozink. ocel Jmenovitý 
rozměr hadice

PCLIP/63 63 mm

PCLIP/75 75 mm

Typ B

Typ B

Typ B

Typ B

Typ m

Typ B

Fitinky

UL514B
File No. E60625

Statické zatížení: -50°C	až	+300°C

Dynamické zatížení: -45°C	až	+250°C

K použití s: Typ SPL / SPLHC / SPUL  

Krytí: IP66/IP67/IP69K

        IP68 (10 bar 30 min)
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Průmyslové osvětlení

TOOL–BC 

•		s	pevnými	i	fl	exibilními	rameny,	krytí	IP65

•		hlava	lampy	z	eloxovaného	hliníku

•		výkon	1–12	W	s	možností	napájecího	napětí	12–24	V	nebo	230	V	

    a plynulou regulací výkonu

TABIT

•		osvětlení	prostorů	s	výskytem	tlakových

    kapalin s tlakem až 100 bar

•		potravinářský	průmysl

•		plochá	konstrukce	z	eloxovaného	hliníku,

    kyselinou leptané sklo tloušťky 4 mm

•		vysoké	krytí	IP69K

TRACKALPHA

•  směrově nastavitelný světelný paprsek 

•		kyselinou	leptané	sklo	s	bezpečnostními	kryty

•		vysoký	stupeň	krytí	IP68

TABIT

TRACK ALPHA

 HERIO NOVA

TOOL–BC

HERIO NOVA 

•		dokonalé	osvětlení	pro	velké	průmyslové	stroje

•		vysoký	stupeň	krytí	IP67

•		vysoce	výkonný	světelný	tok

•		MIMOŘÁDNĚ	PLOCHÁ	konstrukce

•		integrovaný	systém	napájecích	zdrojů	pro	dosažení	vyšší	světelné	účinnosti

osvetleni–stroju.cz

Lineární svítidla

LED / Laser zobrazovače

Trubicová svítidla

LED pro šicí stroje

  Svítidla s ramenem

  Bodová svítidla

  Svítidla s optikou

 Nastavitelný paprsek

 Soustředěný paprsek

 Rozptýlený paprsek

Druhy optiky

 LED 

 Halogen

 Zářivka

Zdroje světla

aplikace

 CNC a EDM stroje

 Stroje pro potravinářský průmysl

 Naváděcí systémy

 Inspekční úlohy a kontrola kvality

 Šicí stroje a stroje pro textilní průmysl

 Pracovní stoly a osvětlení 
       pro průmyslové prostředí

 Lakovací kabiny
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pracovni–svetla.cze–shop

N4402

•		osvětlení	horizontálních	obráběcích	center

•		silný	světelný	tok	4200	lm

•		příkon	50	W,	napětí	12–24	V

•		vynikající	poměr	světelného	výkonu	ke	spotřebě	energie		

•		vodotěsné	a	odolné	vůči	silným	nárazům	a	vibracím

•		hliníkové	tělo

N2001

KL1401

N4406

N4402

N4406

•		osvětlení	excentrických	lisů

•		světelný	tok	2100	lm	

•		příkon	35	W,	napětí	12–24 V DC

•		hliníkové	tělo

•		snadná	výměna	krycí	čočky	pro	změnu	charakteristiky	osvětlení

N2001

•		osvětlení	kovoobráběcích	a	tvářecích	strojů

•		světelný tok 1000 lm

•		příkon	13	W,	napětí	12–48	V	DC

•		extrémně kompaktní přídavné svítidlo

•		hliníkové	tělo

KL1401

•		osvětlení	jednoúčelových	strojů

•		světelný	tok	2000	lm,	stmívatelné	světlo

•		výkonnostně	i	ekonomicky	výhodná	náhrada	halogenových	svítidel

•		příkon	40	W,	napětí	12–24	V	DC

•		hliníkové	tělo 

Finská společnost NORDIC LIGHTS navrhuje a vyrábí LED, halogenová a xenonová (HID) 
pracovní světla do velmi náročných prostředí. Úspěch produktů spočívá v jejich dlouhé 
životnosti. Svítidla mohou být vybavena patentovaným uchycením k odtlumení nárazů 
a vibrací a před uvedením na trh procházejí všechny produkty rozsáhlým testováním. 

Pracovní svítidla NORDIC LIGHTS se používají v nejtěžších a nejnáročnějších pracovních 
prostředích po celém světě. Viditelnost poskytovaná vysoce kvalitní optikou podporuje 
vaše stroje v udržení vysoké pracovní efektivity za snížené viditelnosti, zatímco svítidla 
samotná vyžadují minimální údržbu.

Použití svítidel NORDIC LIGHTS zajišťuje, že prach, vlhkost, vibrace, otřesy nebo tma 
nezhorší viditelnost, v případě, že výsledek a bezpečnost vaší práce závisí na efektivním 
osvětlení. 
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Moderní svět elektroniky představuje využití stále 
výkonnějších komponentů v neustále se zmenšujícím 
prostoru, kde působící prach, oleje, vlhkost a zvláště 
vysoká teplota jsou pro tyto elektronické součásti 
nebezpečné a jejich poškození může zavinit vážné 
ekonomické ztráty. Ochrana implementované 
„umělé inteligence“ a vytvoření optimálních pracovních 
podmínek a bezpečného prostředí tak není pouhou 
nutností, ale ve své podstatě se jedná o důležitou fi remní 
investici. Výrobní program MKS tvořící chladicí jednotky, 
výměníky tepla vzduch–vzduch a vzduch–voda, 
které nabízejí řešení pro různé vnější podmínky a různé 
množství odváděného tepla vyzářeného komponenty 
uvnitř skříně. Díky nepatrným instalačním a montážním 
nákladům a nízké spotřebě energie jsou zařízení MKS 
mimořádně hospodárná.

Chladicí jednotky

Chladicí jednotky jsou určeny pro rozváděče v průmyslovém 
prostředí. Slouží k ochlazení vzduchu uvnitř elektrického 
rozváděče a zabraňují vzniku vysokých teplot, čímž zajišťují 
správnou činnost elektrických a elektronických komponentů 
a prodlužují jejich životnost.

Proč používat chladicí jednotky? 

•	 zajišťují dlouhou životnost elektrických komponentů
(zvýšení	teploty	nad	35°C	může	zkrátit	životnost			
elektrických komponent o polovinu)

•	 zajišťují ustálené klima uvnitř rozváděče

n
ás

tě
n

n
é

st
ře

šn
í

Chladicí jednotky

série výkon rozměry (š × v × h)

10 Slim 1100 W

495 × 1640 ×162 mm
1500 W

2200 W

2700 W

20 Easy 450 W 300 × 620 × 170 mm

1000 W 350 × 800 × 195 mm

1500 W 400 × 900 × 195 mm

1900 W 400 × 1000 × 220 mm

20 High 700 W
350 × 800 ×195 mm

1000 W

1460 W 400 × 900 ×195 mm

1900 W 400 × 1000 × 220 mm

40 250 W 350 × 450 × 140 mm

400 W 350 × 485 × 165 mm

2500 W 502 × 1406 × 300 mm

3800 W 502 × 1406 × 300 mm

20 Easy 500 W
600 × 340 × 350 mm

1000 W

1500 W 700 × 400 × 400 mm

1900 W 700 × 400 × 430 mm

20 High 700 W
600 × 340 × 350 mm

1000 W

1500 W 700 × 400 × 400 mm

1900 W 700 × 400 × 430 mm

2500 W
800 × 450 × 470 mm 

3100 W

4000 W 800 × 466 × 475 mm
v
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výměníky tepla

Výměníky tepla   tepelný výkon /
  chladící výkon

rozměry (š × v × h) 

vzduch–vzduch 17 W/K 280 × 710 ×100 mm

40 W/K 335 × 790 × 100 mm

60 W/K 400 × 950 ×100 mm

vzduch–voda 720 W 310 × 410 × 115 mm

700 W 280 × 560 × 140 mm

1800 W
360 × 830 × 113 mm

600 × 310 × 365 mm

Vzduch–vzduch

Předpokladem pro použití výměníku tepla vzduch–vzduch 
je teplota okolního prostředí nižší, než je požadovaná teplota 
uvnitř rozváděčové skříně. K výměně vzduchu dochází 
na žebrovaných hliníkových deskách výměníku bez přímého 
kontaktu vnitřního a okolního vzduchu. Dva vzájemně oddělené 
cirkulační okruhy zabezpečují, že do skříně nemohou vniknout 
nečistoty z okolního prostředí.

Vzduch–voda

Výměník tepla vzduch–voda je navržený pro provoz v náročných 
podmínkách s vysokou teplotou, znečištění prachem a olejem.  
V případě připojení k vodnímu oběhu může být využití výměníku 
vhodnou alternativou k chladicím jednotkám. 
Chladicí voda odebírá v kazetovém výměníku teplo z vnitřního okruhu 
a odvádí ho do vnějšího okolí. Ohřátá voda se v uzavřeném okruhu 
znovu ochlazuje a neustále cirkuluje.

Chladicí jednotky

série výkon rozměry (š × v × h)

10 Slim 1100 W

495 × 1640 ×162 mm
1500 W

2200 W

2700 W

20 Easy 450 W 300 × 620 × 170 mm

1000 W 350 × 800 × 195 mm

1500 W 400 × 900 × 195 mm

1900 W 400 × 1000 × 220 mm

20 High 700 W
350 × 800 ×195 mm

1000 W

1460 W 400 × 900 ×195 mm

1900 W 400 × 1000 × 220 mm

40 250 W 350 × 450 × 140 mm

400 W 350 × 485 × 165 mm

2500 W 502 × 1406 × 300 mm

3800 W 502 × 1406 × 300 mm

20 Easy 500 W
600 × 340 × 350 mm

1000 W

1500 W 700 × 400 × 400 mm

1900 W 700 × 400 × 430 mm

20 High 700 W
600 × 340 × 350 mm

1000 W

1500 W 700 × 400 × 400 mm

1900 W 700 × 400 × 430 mm

2500 W
800 × 450 × 470 mm 

3100 W

4000 W 800 × 466 × 475 mm
v
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Rozváděčové ventilátory

Ventilátory série FF se snadno montují bez jakéhokoliv nářadí, a to díky systému upevnění pomocí vysoce elastických klipů, 
které jsou zhotoveny z polyamidu. Ventilátory lze montovat do rozváděče s tloušťkou plechu od 1 až 2,5 mm. 
Nedílnou součástí ventilátoru je fi ltr, který je tvořen „mikrokorálky“ zajišťujícími požadované krytí.

Charakteristika:

    možnost provedení změny proudění vzduchu z vnějšího prostředí dovnitř rozváděče
    certifi kace UL dle UL 508 a UL 507
    rychlá montáž bez šroubů do čtvercového výřezu
    tloušťka plechu 1 mm až 2,5 mm (lze použít i pro tloušťku plechu do 5 mm pomocí klipů pro verze FF 15 a FF 20)
    plastové části ze směsi ABS/PC, všechny části jsou samozhášivé dle UL 94V-0
    standardní barva RAL 7035, další barvy na vyžádání
    stálé, vyplněné polyuretanové těsnění
    fi ltrační vložky ze syntetických vláken třídy G3 dle EN 779 a třídy G4 dle EN 779 
    UL 900 třídy 2 samozhášivé ve třídě F1 dle DIN 53 438
    fi ltrační vložky se čistí omýváním, vyfouknutím vzduchem nebo poklepáním
    zapouzdřená kuličková ložiska ventilátoru
    IP54 standardní krytí dle EN 60529 a NEMA 12 dle UL 50
    IP55 na vyžádání (dle EN 60529)
    EMC provedení dostupné na vyžádání

Fandis je italská vysoce specializovaná společnosti poskytující nejpokročilejší řešení systémů řízení a kontroly teploty 
v průmyslových a jiných profesních odvětvích. Fandis důsledně dbá na sledování a dodržování vysoké úrovně 
kvalitativních standardů, celý výrobní proces je certifi kován dle standardu ISO 9001:2008.

SÉRIE FF

popis                                         FF     15     P     a     230     U    n     R     5     C     1    o     -SXX        popis

RoZmĚRY
08 - 106,5 × 106,5
13 - 204 × 204
20 - 325 × 325

12 - 150 × 150
15 - 250 × 250

vELIKoST vEnTILáToRU
P = malý m = střední         G = velký
GE = velký s plastovým adaptérem  ( )* = standardní

naPĚTí  a = AC     D = DC

JmEnovITÉ naPĚTí
115 = 115 V AC 230 = 230 V DC 400T = 400 3~
24 = 24 V DC 48 = 48 V DC

BaRva
R = šedá RAL 7032 U = šedá RAL 7035 n = černá RAL 9005

vLaSTní ŘaDa
SXX = vlastní verze

FILTR
( )* = s fi ltrem          o = bez fi ltru

vERZE

EmC C = stíněný EMC

KRYTí 5 = IP55

SmĚR PRoUDĚní vZDUCHU
( )* = standardní průtok   R = opačný průtok

ZnačKa moToRU
n - NMB ventilátor
F - Fandis ventilátor
E - Ecofi t ventilátor

* ( ) = bez znaku

Zapuštěné těsnění 
a zlepšená odolnost 
vůči vodě

Rychlá instalace bez šroubů Rychlá instalace bez šroubů 
jednoduchým zatlačením 
na mřížku ventilátoru

Snadná výměna fi ltru 
zvenku bez použití 
nářadí
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Typ
Napětí

[V]

Frekvence Příkon Max. průtok 
vzduchu
[m3/h]

Statický tlak

[Pa]

Pracovní 
teplota

[°C][Hz] [mA] [W]

FF 08
115 V AC
230 V AC
24 V DC

50/60
50/60

–

113/92
62/50
610

9/7
10/8
15

12/15
12/15

50

23/33
23/33
160

-10 ~ +55

FF 12

115 V AC
230 V AC
24 V DC
48 V DC

50/60
50/60

–
–

252/220
130/100

310
180

19/17
18/16
7,4
8,6

67/79
67/79

47
47

73/86
73/86

56
56

-10 ~ +55

FF 13

115 V AC
230 V AC
230 V AC
24 V DC

50/60
50/60
50/60

–

200/180
126/110
106/100

342

16/15
19/17
18/18
8,2

110/130
110/130
100/110

100

80/100
80/100
55/60

60

-10 ~ +55

FF 15

115 V AC
230 V AC
230 V AC
24 V DC
48 V DC

50/60
50/60
60/60

–
–

227/266
140/170
134/160

710
340

27/32
32/38
32/36

17
16

225/255
225/255
230/270

225
225

145/150
145/150
115/155

99
99

-10 ~ +55

FF 20

115 V AC
230 V AC
400 3~

230

50/60
50/60
50/60
50/60

530/650
318/381
252/n.a.
650/820

60/75
73/87

169/n.a.
150/190

520/580
520/580
540/n.a.
710/800

160/185
160/185
180/n.a.
195/205

-10 ~ +70
-10 ~ +70
-10 ~ +70
-10 ~ +60

výhody:

•	 snadná instalace

•	 ekologická

•	 extrémně tichá

•	 odolná vůči vibracím

•	 jednoduše přizpůsobitelná aplikaci - zákaznická řešení

•	 umožňuje odvádět teplo z hermeticky uzavřených skříní

•	 umožňuje přesnou regulaci teploty
aplikace:

•	 automobilový průmysl

•	 zdravotnictví a laboratoře

•	 elektronické navigační kontrolní systémy

•	 elektronická kontrola procesů

•	 řízení dopravy     

Termoelektrická jednotka BORDOS slouží k chlazení i vytápění 
rozváděčových skříní. Jednotka je vhodná i pro venkovní použití. 

Termoelektrická jednotka

AC verze

DC verze
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Topná tělesa bez ventilátoru s výkonem do 150 W nebo s ventilátorem do 350 W. 

Součástí topení je svorkovnice pro připojení vodičů bez nástrojů.

Typ
Rozměry

[mm]

Výkon Napětí

[W]

HTM045 138 × 85 × 61,5 45 110–240 V AC/DC

HTM060 138 × 85 × 61,5 60 110–240 V AC/DC

HTM080 188 × 85 × 61,5 80 110–240 V AC/DC

HTM100 188 × 85 × 61,5 100 110–240 V AC/DC

HTM150 238 × 85 × 61,5 150 110–240 V AC/DC

HVMS250THP-230 193 × 65 × 61,5 250 230 V AC

HVMS350THP-230 243 × 90 × 61,5 350 230 V AC

Bezpečný dotek

Nízká teplota povrchu 

jednotky pro bezpečnost 

při údržbě (plastová verze)

Připojení

Pružinovou svorkovnicí

bez nutnosti použití 

nástrojů.

Tepelná ochrana

Vestavěná jednotka 

ochraňující před přehřátím. 

Snadná montáž

Jednoduché upevnění 

na 35 mm DIN lištu.

ventilátor

Axiální ventilátor 

s dlouhou životností 

pro rovnoměrnou 

distribuci tepla.

Rozváděčové topení
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INDUSTRIAL THERMAL MANAGEMENT

Série Cirrus 

Cirrus 25, Cirrus 40

PTC topení s ventilátorem zejména pro aplikace, 
kde je třeba velkého výkonu v malém prostoru nebo 
pro použití samostatného ventilátoru bez funkce ohřevu.

•	 velký výkon / malé rozměry 

•	 nízká hmotnost 

•	 montáž pomocí DIN clipu

•	 možnost odděleného ventilátoru

Cirrus 60

Topné těleso s velkým výkonem a nízkou povrchovou 
teplotou díky plastovému zapouzdření.

•	 axiální ventilátor 

•	 nastavitelný nominální výkon 200/300/400 W 
pomocí tří spínacích topných okruhů

•	 montáž pomocí DIN clipu nebo pomocí čtyř 
šroubů M4 na panel              

•	 velký výkon / malé rozměry

•	 plastový kryt

Cirrus 80

Robustní topná jednotka s axiálním ventilátorem.

•	 axiální ventilátor 

•	 výkon až 800 W

•	 montáž pomocí DIN clipu

•	 dva spínací topné okruhy s možností souběžného chodu

Rozváděčové termostaty

FGT100 a FGT200 

•	 malé rozměry 

•	 montáž pomocí DIN clipu

•	 nízká cena

Série nimbus

nimbus D 

Profi lová PTC topení.

•	 malé rozměry 

•	 okamžitá teplotní odezva 

•	 montáž pomocí DIN clipu

•	 nízká pořizovací cena
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e-mail: obchod@axima.cz
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