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Novinky z oblasti 
senzorovej techniky
v ponuke firmy Marpex

Spoločnosť Marpex, s. r. o. ponúka široký sortiment snímačov 
od nemeckého výrobcu TURCK: induktívne, magnetoinduktívne, 
kapacitné, ultrazvukové a optické prístroje, ako aj prístroje 
na kontrolu prietoku, tlaku alebo teploty. Najviac používané sú 
induktívne snímače, ktoré snímajú bezdotykovo a bez opotrebovania 
kovové objekty. Pracujú na princípe vysokofrekvenčného 
elektromagnetického striedavého poľa, ktoré je identifikovaným 
objektom zatlmované. Okrem toho snímače uprox+ ponúkajú 
vďaka svojmu unikátnemu systému cievok vyššiu spínaciu 
vzdialenosť, Faktor 1 (rovnaká spínacia vzdialenosť pre všetky 
kovy) a vyššiu prevádzkovú spoľahlivosť.

Zatiaľ posledným snímačom zo série uprox+ je snímač QP08. 
Kompaktný snímač s Faktorom 1 ponúka vysokú odolnosť pro-
ti magnetickému poľu a dosahuje až o 300 % vyššiu spínaciu 
vzdialenosť v porovnaní s bežnými snímačmi. Snímač QP08 ďalej 
 poskytuje používateľovi maximálnu voľnosť pri inštalácii, a to nielen 
vďaka malým rozmerom (32 x 20 x 8 mm), ale tiež vďaka spínacej 
vzdialenosti 10 mm a možnosti umiestniť snímač priamo na kov.

Spoločnosť TURCK tiež pred-
stavila novú sériu snímačov RI, 
ktoré na základe nového princípu 
snímania umožňujú bezdotykové 
meranie uhlov, resp. pootočenia. 
Uhol už nesníma magnetický 
element, ale induktívny rezo-
nančný obvod, čo znamená,  že 
snímač nie je citlivý na pôsobe-
nie magnetického poľa. Snímače 
RI majú merací rozsah 360° 
s presnosťou 0,15 % výslednej 
hodnoty. Špeciálna konštrukcia 
zaručuje, že výstupný signál 
nie je ovplyvnený vzdialenosťou 

medzi snímačom a polohovacím elementom, pokiaľ sa snímací 
element nachádza vo vzdialenosti 0 – 4 mm od tela snímača. RI 
séria ponúka viaceré možnosti výstupov: 0 – 10 V, 4 – 20 mA, 
0,5 – 4,5 V, ako aj SSI. Elektrické pripojenie, napájanie a výstup sú 
realizované štandardným konektorom M12x1.

Ponuka snímačov zahŕňa aj snímače náklonu. Štandardné portfó-
lio obsahuje kvádrové snímače s uhlovým rozsahom ±10°, ±45°, 
±60°. Ak nie je štandardný rozsah dostatočný, sú v ponuke verzie 
s rozšírenou funkcionalitou, ktorá umožňuje nastavenie až do 360°. 
Merací rozsah sa dá jednoducho a bezpečne naprogramovať pomo-
cou adaptéra.

Novinkou medzi snímačmi teploty je nová miniatúrna séria TTM 
s elektronikou integrovanou v konektore M12x1. Tieto miniatúrne 
snímače využívajú merací element PT1000 na presné meranie 
 teploty v obmedzenom priestore, pričom sú len o 25 mm dlhšie 
a 1,5 mm širšie ako štandardné konektory M12x1.

Spoločnosť Farnell 
zväčšuje svoje 
portfólio 
Výrazné rozšírenie radu výrobkov SAMTEC

Farnell dosiahol dohodu so spoločnosťou Samtec, výrobcom 
 prepájacích konektorov, a zvýšil tak počet ponúkaných produktov 
z 12 000 na 62 000. Tento výrazný nárast v portfóliu konekto-
rov umožní Farnellu pod-
poriť aplikácie zákazníkov 
v ešte väčšej škále aplikácií. 
Produkty Samtec sa dajú 
rozdeliť do troch kategórií 
– vysoko rýchlostné (integri-
ta signálu), mikro a odolné/
výkonové. Používajú sa pre-
pojenie doska – doska, kábel 
– doska a panelová a V/V 
aplikácia. Výrobný program 
„Sudden Service“ Samtecu znamená, že zákazníci Farnellu môžu 
dostať malé množstvo štandardných a zákazníckych súčiastok 
v dodacích časoch kratších ako päť pracovných dní, čo im pomáha 
urýchliť vývoj nových konštrukcií.

Prvý európsky distribútor kontaktných konektorov 
Amphenol TMM

Farnell sa stal prvým európskym distribútorom kontaktných konek-
torov spoločnosti TMM. Nové konektory sú prepojenia drôt – drôt 
alebo doska – doska pre široké portfólio priemyselných a telekomu-
nikačných aplikácií.

Nové konektory Amphenol TMM, ktoré ponúka Farnell, majú 
 rozstup kontaktov 1,27 mm, sú dostupné v dvanástich veľkostiach 

obvodov a môžu mať 4 až 26 
kontaktov. Kontakty sú vy-
robené zo zliaty medi, kom-
pletne pocínované, chránené 
proti korózii a prispôsobené 
na spájkovanie. Na zásuv-
kách sa nachádzajú uzamy-
kateľné závory.

TMM majú menovitý prúd 1 A 
a menovité napätie 230 V. 

Prechodný odpor je maximálne 20 miliohmov a termoplastické 
časti UI94V0 majú izolačný odpor minimálne 1 000 megaohmov 
s napäťovou odolnosťou 500 VAC. Rozsah prevádzkových teplôt je 
od –40 °C do + 105 °C.

Spomínané konektory sú dodávané na navíjaných kotúčoch. Sú 
vhodné pre vývoj, ale aj pre výrobné aplikácie. Ďalšie informácie 
získate na stránkach element 14 www.element14.com/community/
docs/DOC-37491.
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