
Příloha I – zjednodušené katalogové listy výrobců 

TURCK automatizační technika, magnetoinduktivní senzory poloh, základní parametry       

 

Obr. 1 Magnetoinduktivní senzory 

 

Obr. 2 Schematické zapojení 

Funkční princip 

Magnetoinduktivní senzory jsou ovládány prostřednictvím magnetického pole a jsou vhodné 

pro snímání polohy pístů v pneumatických válcích. Skutečnost, že magnetické pole prochází 

nemagnetickým kovem umožňuje, aby senzor identifikoval polohu pístu opatřeného permanentním 

magnetem přes hliníkovou stěnu pneumatického válce. Celý katalogový list je na přiloženém CD 

v příloze II. 

  



OMRON D4GL bezpečnostní spínač s nuceně rozpojovanými kontakty, základní 

parametry 
 

 
Obr. 3 Bezpečnostní spínač s nuceně OMRON D4GL 

Modely s blokovacím solenoidem 

Blokování solenoidem je aktivní, jen když je k solenoidu připojeno napájení. Z toho důvodu 

dochází při přerušení napájení solenoidu k odblokování dveří. Blokování solenoidem proto 

nepoužívejte pro zajištění strojů, u kterých hrozí nebezpečí i po jejich vypnutí. 

Neobsahuje žádné škodlivé látky jako olovo či kadmium, čímž je neškodný z hlediska životního 

prostředí. Úzký spínač pro bezpečnostní dveře s elektromagnetickým blokovacím nebo 

odjišt'ovacím mechanizmem. K dispozici jsou modely integrovaných spínačů se 4 kontakty a 5 

kontakty. Udržovací síla min. 1.000 N. Kontakty pro běžné zátěže nebo pro mikrozátěže. Řada modelů 

s rozměry kabelového vedení M20. Celý katalogový list je na přiloženém CD v příloze II. 

 

 

  



Analogový multiplexer MLTU firmy LG systems, základní parametry 
 

 

 
Obr. 4 Analogový multiplexer MLTU 

 

Základní popis 

Analogový multiplexer je určený pro připojení více vstupních analogových napěťových signálu 0,5 - 10 

V. Výhodný je v těch případech, u kterých nevyžadujeme rychlé zpracování hodnot. Pomocí digitálních vstupů 

se přepínají jednotlivé analogové vstupy na jediný analogový výstup Q, který je poté přiveden na analogový 

vstup PLC systému. Multiplexer je dodáván jako samostatný modul na DIN lištu. 

 

 Napájení: =24V z bezpečnostního zdroje PELV nebo SELV 

 Průřez přívodních vodičů: min 0,5mm2 

 Jmenovitý proud: 150mA 

 Počet analogových vstupů: 8 

 Počet analogových výstupů: 1 

 Doba ustálení analogového výstupu od změny adresy: 0,1ms 

 Doba ustálení analogového výstupu od změny analogového vstupu: 0,01ms 

 Indikace napájení: zelená LED na čelním panelu 

 Rozměry (VxŠxH): 101x25x119mm 

 Montáž: DIN lišta 35mm 

Celý katalogový list je na přiloženém CD v příloze II. 



 

Snímač hmotnostního průtokoměru firmy KROHNE OPTIMASS 7000, základní 

parametry 

 
Obr. 5 Optimas 7000 

 

Aplikace 

• Média s velkou viskozitou 

• Média vyžadující malé rychlosti proudění 

• Nehomogenní směsi 

• Média s obsahem pevných částic nebo plynu 

• Stanovená měřidla 

• Měření při nakládce a přepravě surovin 

• Kaly, kaše 

• Chemicky agresivní média 

Celý katalogový list je na přiloženém CD v příloze II. 

  



Proporcionální ventil ASCO JOUCOMATIC série 602 3/12, základní parametry 

 
Obr. 6 ASCO Joucomatic proporcionální ventil 

Parametry 

Sentronicplus je velmi dynamická 3-cestný proporcionální ventil s digitálním ovládáním. 

Sentronicplus znamená: 

• Digitální komunikace a řízení 

• Přímé ovládané ventily 

• Dynamické chování (vysoká rychlost) 

Média: stlačený vzduch nebo neutrální plyn, filtrované na 50 um, bez kondenzátu, mazaný nebo 

nemazaný 

Porty: G1 / 8 - G1 / 4 - G 1/2 - G1 

Max. přípustný tlak: viz tabulka níže 

Tlakový rozsah: viz tabulka níže 

Teplota / kapalina: 0 ... 60 ° C 

Teplota / ambient: 0 ... 60 ° C 

Žádaná - analogový: 0 - 10 V (impedance 100 kOhm), 0 - 20 mA / 4 - 20 mA (250 Ω impedance) 

Hystereze: 0,5% z rozsahu 

Linearita / tlaku: ± 0,5% rozpětí 

Opakovatelnost: ± 0,5% rozpětí 

Celý katalogový list je na přiloženém CD v příloze II. 

 

  



Snímač teploty firmy SENSIT, základní parametry 

 

 
Obr. 7 SENSIT 11.14 snímač teploty na potrubí s upevňovací páskou 

 

Obr. 8 Vnitřní zapojení snímače 

 

Tyto odporové snímače jsou určeny pro kontaktní měření povrchové teploty. Snímače jsou 

tvořeny plastovou hlavicí a kovovým měřicím pouzdrem, umístěným v ochranném pouzdře složeném 

z materiálů SILIKON a SILAMID. Kovové pouzdro je z mosazného materiálu. Plastová hlavice je 

opatřena kabelovou vývodkou (v hlavici je umístěná svorkovnice) nebo konektorem. Snímače 

vyhovují stupni ochrany IP 65 dle ČSN EN 60 529. Jako příslušenství je možné k variantě s 

konektorem dodat připojovací konektor ELKA 4012 nebo propojovací kabely s konektorem – přímým 

RKT, nebo pravoúhlým RKWT. Standardní teplotní rozsah použití snímačů je -30 až 130 °C. U 



snímačů s frekvenčním výstupem je teplotní rozsah nastavitelný pomocí PC rozhraní. Snímače jsou 

určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí. Celý katalogový list je na přiloženém CD 

v příloze II. 

 

Fotografie ET200S o rozšíření a přídavné moduly 6ES7 134 4GD00 a 6ES7 133 0BH00 pro 

řízení MLTU multiplexeru a sběr analogových hodnot. 

 

 
Obr. 9 Rozšíření stávající ET 200S o snímaní teplot 

Veškeré fotografie původního i současného řízení a vizualizací jsou na přiloženém CD v příloze II. 


