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Bezpečnostné systémy  
v ponuke firmy Marpex
Spoločnosť Marpex, s. r. o., vo svojom portfóliu ponúka bezpečnostné systémy od amerického výrobcu BannerEngineeringCorp., 
medzi ktoré patria: bezpečnostné závory, laserový skener, muting moduly, bezpečnostné relé, dvojručné ovládanie a podobne.

Bezpečnostné optické závory EZ-SCREEN sa skladajú iba z vysiela-
ča a prijímača, pričom ich synchronizácia sa uskutočňuje opticky. 
Dvojdielne vyhotovenie s integrovaným ovládaním eliminuje potrebu 
samostatného ovládacieho modulu. Bezpečnostné spínacie výstupy 
sú priamo prepojené na výkonové relé a zabezpečujú okamžité za-
stavenie nebezpečného cyklu stroja. Svetelný záves je navrhnutý 
na jednoduchú montáž a spoľahlivú prevádzku na strojoch v širokej 
škále priemyselných odvetví, ako je napríklad výroba automobilov, 
elektroniky a polovodičov, manipulácia s materiálom a spracovanie 
kovov.

Optické závory EZ-SCREEN sú dodávané s rozlíšením 14 mm na 
ochranu prstov alebo 30 mm na ochranu rúk. Výška ochrany je od 
150 do 1 800 mm s detekčným dosahom až 15 m. Súčasťou dodáv-

ky sú aj držiaky 
na koncovú ale-
bo bočnú mon-
táž s otočnými 
príchytkami na 
presné nastave-
nie. Nastavenie 
bez PC je jedno-
duché pomocou 
DIP prepínačov 
a sedemdielnej 
LED obrazovky 

a indikátora vo forme stĺpcového grafu, ktorý zobrazuje diagnos-
tické informácie. Závory EZ-SCREEN sú certifikované ako typ 2, 
resp. typ 4.

Bezpečnostný snímač AG4-4E je optický dvojrozmerný merací ske-
ner. Pomocou otočnej jednotky vysiela periodické svetelné impulzy, 
ktoré sa odrážajú od objektu (napr. osoby) naspäť do snímača, kde 
sú následne vyhodnocované. Podľa času do prijatia lúča a aktuálne-
ho uhla snímač vypočíta presnú polohu objektu. Možno nastaviť až 
osem chránených oblastí. Vyrába sa v dvoch vyhotoveniach s dosa-
hom 4 m alebo 6,25 m. Rozlíšenie je voliteľné (30 mm, 40 mm, 
50 mm, 70 mm alebo 150 mm). Skener je certifikovaný do triedy 
1 podľa EN 60825-1.
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BALLUFF  
Nová generácia decentrálnych IO modulov

Na dokonalé pripojenie snímačov a akčných členov vyvinu-
la firma Balluff decentrálne IO moduly, ktoré konvenčné typy 
vo funkčnosti a praktickosti v mnohých ohľadoch necháva-
jú za sebou. Táto nová generácia v spoľahlivom IP67 dizajne 
a v odolnom kovovom vyhotovení puzdra sa vyznačuje pozoru-
hodnými parametrizačnými a diagnostickými možnosťami cez 
displej, LED a integrovaný webový server.

Displej umožňuje:
• zadanie adresy účastníka, napr. Profibus, resp. IP adresy 

v prípade ethernetových modulov,
• blokovanie displeja cez riadenie 

ako ochrane proti neoprávneným 
zmenám,

• zobrazenie HW a SW verzie.

LED indikácia umožňuje:
• podrobnejšiu diagnostiku,
• voľne konfigurovateľné zobrazenie 

stavov cez LED indikáciu; cez riadenie možno trom farebným 
zobrazeniam priradiť stavy podľa individuálnych požiadaviek.

Integrovaný webový server umožňuje:
• vo všetkých moduloch Profinet a Ethernet/IP diagnostické 

a parametrizačné možnosti; s jednoduchým prehliadačom 
bez potreby špeciálneho SW možno na PC podrobne vizuali-
zovať stavy modulov.

Integrovaný 2-Port-Switch umožňuje vytváranie líniových topo-
lógií s pripojením na riadenie bez potreby drahého externého 
prepínača.

www.balluff.com

Najmenšie PC pre priemyselné aplikácie

AM04-D je priemyselný počítač v odolnom vyhotovení v kovovej 
krabici s rozmermi 138 x 70 x 30 mm, bez pohyblivých mecha-
nických dielov a s minimálnymi nárokmi na údržbu. Je určený 
na použitie v riadiacich systémoch, predovšetkým pri požiadav-
ke na diaľkový dohľad a povelovanie. Základ tvorí dvojjadrový 
procesor ARM Cortex A9 s frekvenciou 2x 1,0 GHz. K dispozícii 
sú pamäte 256 MB DDR, 1GB FLASH a zabudovaná čítačka 
SD kariet. V základnej výbave počítača sú štandardné rozhrania 
VGA (full hd), 2x USB Host, 
ethernet, Audio In/
Out, Digital In/Out, 
ADC. Napájanie je 
12/24 V, spotreba 
6 W a je možné 
pripojiť aj zálo-
hovací akumulátor. 
Počítač má predinšta-
lovaný operačný systém 
WIN CE 6.0 s časom ná-
behu do 10 s. K dispozícii je 
tiež nezávislý HW Watch-Dog, 
RTC a niekoľkoúrovňové riadenie 
spotreby. Na zabezpečenie bezdrôto-
vej komunikácie slúžia zabudovaný GSM/GPRS/EDGE modem 
a 868 MHz transceiver. Systém podporuje prácu s aplikácia-
mi C++, Compact.NET a C#. K dispozícii sú aj rozširujúce 
 bezdrôtové moduly na meranie teploty, monitorovanie digitál-
nych výstupov, meranie zrýchlenia/polohy, alfanumerický ručný 
terminál, wifi kamera a ďalšie.

www.andis.sk


