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Víceprvkový LED indikátorový panel

IO-Link průmyslová dotyková tlačítka

velikost funkční plochy tlačítka s prů-
měrem 74mm a s plastickými symboly 

integrovaný vyhledávací zvukový signál 
s možností více tónů

dva nezávislé světelné kruhy s různou 
barvou a funkcí

tlačítka ve variantách pro otvírání dveří, optické i zvukové varovné indikátory,  
nouzová stop tlačítka, informativní indikátory

Nová řada multifunkčních podsvícených prvků ze série 57 kombinujících několik 
funkcí do jednoho tlačítka.

Odolné tlačítkové panely pro manipulační stroje a zařízení.

Použití:

Vysoce kontrastní LED indikátorový panel s možností přizpůsobení jednotlivých 
symbolů na přání zákazníka. Se zástavbovou výškou 8mm najde panel uplatnění i 
v aplikacích, kde je nedostatek místa, např. v drážních aplikacích, ale i v kabinách 
speciálních strojů a nákladních vozidel. Na výběr je i několik barev podsvětlení.

Atraktivní a variabilní řešení pro interiéry vozidel. Design tlačítek nabízí kombinace 
různých ISO symbolů s možností podsvětlení a až tří vestavěných indikátorů.

Sestavy tlačítek s vysokým stupněm modularity navržené pro náročné podmínky 
v dopravní technice s možností integrace CAN sběrnice, flexibilním osvětlením 
a možností spojování do logických celků na přání zákazníka. Možný stupeň 
krytí IP67.

Díky univerzálním tlačítkům lze 
realizovat téměř jakoukoliv spína-
cí funkci v automobilu i mimo něj.

volně konfigurovatelné vlastnosti s roz-
hraním IO-Link (Industry 4.0)

volitelně podsvícené standardní nebo 
vlastní symboly

RGB LED osvětlení (16mil barev)            
s přizpůsobením okolnímu světlu

kapacitní tlačítko s různou citlivostí na 
délku stisku

frézovací stroje, stroje na pokládku asfaltu

nakladače, buldozery, bagry

sklápěcí nákladní automobily a pojízdné jeřáby

hasičské a sanitní vozy

zametací, čistící i popelářské vozy

sněžné frézy a rolby

zemědělské traktory a lesnické stroje

velikostně a tvarově přizpůsobitelný     
zákaznické aplikaci

velký výběr symbolů a barev podsvětlení

vysoce kontrastní indikace, viditelný 
i na přímém slunci

tenký profil pouze 8mm

vhodné pro použití v drážních aplikacích, 
speciálních vozidlech i v průmyslu

ergonomický, modulární design se stupněm krytí IP54

symboly dle ISO 7000 nebo dle zákaznických požadavků

vhodné pro montáž do prostoru pro autorádio (DIN ISO7736)

vhodné pro široký rozsah aplikací díky vestavěným indikátorům



Série TXLN – nová řada AC/DC zdrojů 18 až 960W nejen pro průmy-
slové aplikace

Série TPI 180 a TPP 180 – nové AC/DC měniče pro lékařské a 
průmyslové aplikace

Série TEN 3WIRH - TEN 40WIRH – DC/DC měniče 3 až 40W
s vysokou úrovní galvanického oddělení

DBM20 – modul 24Vss/20A pro krátkodobé zálohování s montá-
ží na DIN-lištu

i7A – průmyslové DC/DC moduly bez galvanického oddělení 
100 až 750W

CHVM – vysokonapěťový DC/DC měnič 1.4 až 3W

kompaktnímu kovovému pouzdru se šroubovými
svorkovnicemi
univerzálnímu vstupnímu rozsahu 85 až 264VAC
možnosti jednoho, dvou nebo tří výstupů
vysoké účinnosti až 91%
aktivnímu PFC >0,95 (nad 100W)
shodě s normou EN 61000-3-2 a bezpečnostnímu osvědčení 
dle IEC/EN/UL 62368-1
ochraně proti zkratu, přepětí na vstupu a přetížení výstupu
rozsahu provozních teplot -30°C až +70°C
3leté záruce

výstupní výkon až 750W ve formátu 1/16th Brick
vysoká účinnost až 98%
vynikající řešení tepelných poměrů
minimální omezení jmenovitého výkonu při vyšších teplotách 
a i při nízké rychlosti proudění chladícího vzduchu
trimovací vývod pro nastavení výstupního napětí
vstup pro kompenzaci úbytků na přívodech k zátěži
dálkové ovládání výstupu, ochrany proti podpětí na vstupu, 
nadproudu a proti přehřátí
minimum požadovaných vnějších součástek

možnost nastavení výstupního napětí od 0,5 do 100% 
pomocí externího odporu nebo pomocí napěťové úrovně

zvláště nízké hodnoty zvlnění na výstupu

výborné šumové vlastnosti (pouze 5mVšš při výstupu 
1000V)

kompaktní rozměry se stíněním z pěti stran

funkce dálkového zapínaní/vypínaní

schopnost udržet výstupní výkon 448W po odpojení vstupního 
napětí až na dalších 250ms
ukládání energie během normálního provozu do vestavěných 
elektrolytických kondenzátorů
malá šířka zástavby – pouze 49mm
možnost paralelního řazení
signalizace stavu pomocí relé a indikátorů LED a funkce pro 
bezpečné vybití uložené energie

široký vstupní rozsah 4:1 – 36 až 160VDC
certifikace dle drážních norem EN 50155 a EN 61373 včetně 
normy pro požární ochranu EN 45545-2
vstupní filtr EMI třídy A
provozní teplotní rozsah -40°C až 95°C
možnost vzdáleného ovládání, ochrana proti podpětí na 
vstupu, zkratu, přehřátí a přepětí na výstupu
3letá záruka

univerzální vstupní rozsah 85 až 264VAC
zvýšená hodnota galvanického oddělení 3000VAC
kompaktní rozměry 3”x2”
výstupní výkon až 150W, při použití aktivního chlazení 
až na 180W, špičkově až 220W po dobu 5 sekund
vynikající účinnost až 94%
aktivní PFC >0,9
5letá záruka

Nově představená řada uzavřených AC/DC zdrojů TXLN v kovovém pouzdru pokrývá výkonový 
rozsah 18 až 960W. Tyto zdroje vynikají zejména díky:

Nová rodina DC/DC měničů se zesílenou úrovní galvanického oddělení 3000VAC přináší výkony 
v rozsahu 3 až 40W a nejvyšší spolehlivost v prostředí se ztíženými provozními podmínkami. 

To podtrhují parametry:

Modul DBM20 je ideální volbou pro krátkodobé zálohování nebo udržení špičkového výkonu 
pro zátěže připojené k výstupu 24Vss AC/DC zdroje napětí. Mezi hlavní přednosti patří:

Tyto DC/DC moduly bez galvanického oddělení nemají oddělovací bariéru, a nemají tudíž 
potenciálově plovoucí výstupy. Absence oddělovacího transformátoru znamená snížení 
ztrát, čímž jsou dosaženy skvělé parametry:

Vysokonapěťový DC/DC měnič CHVM nabízí výstupní napětí o hodnotě až do 2kV ve 
standardních pouzdrech SIP, určených pro vývodovou montáž do DPS. Výstupní výkon 
je v rozmezí 1.4 až 3W v závislosti na pouzdru při nominální hodnotě vstupu 12V pro 
všechny verze. Dále je charakterizuje:

TPI 180 a TPP 180 jsou dvojicí AC/DC zdrojů 180W ve verzích s otevřenou konstrukcí nebo 
v kovovém pouzdře. Zatímco TPI 180 je zaměřen na průmyslové aplikace, měnič TPP 180 je 
vybaven zesílenou dvojitou izolací dle nejnovějších bezpečnostních lékařských norem. Mezi 
klíčové technické přednosti patří:



Rekuperace energie do sítě

Nové operátorské panely MONITOUCH

Servosystémy ALPHA7

Datasensing = senzorika, bezpečnost, machine vision

Nejnovější přírůstky portfolia:

režim 1: Active Front End = vracení sinusového proudu do sítě

režim 2: elektronický brzdný odpor tj rekuperace brzdné energie do sítě

potřebné doplňkové prvky:
- harmonický filtr, tlumivky, nabíjecí odpory a k nim přemosťovací stykač.

hlavní využití:
- výtahové pohony, obecně zdvihy, obnovitelné zdroje energie, pohony 
se setrvačnou zátěží

LIDAR - kompaktní a odpolný pro použití na 
AGV s ToF technologií na infračerveném laseru

Smart VS - Smart Vision Sensor (VS) je jedineč-
ný a velmi inovativní produkt pro automatizační 
aplikace, dokáže rychle, snadno a spolehlivě 
detekovat „dobré“ a „nedobré“ objekty.

Pekat - brněnská softwarová firma poskytující 
řešení pro neuronové vyhodnocení obrazu na 
základě umělé inteligence. Přináší nástroje pro 
rozeznání obrazu alternativní k deterministickým

syntéza všech nejlepších vlastností dosavadních řad 
Faldic a ALPHA 5

extra rychlá odezva pohonu v taktu až 3,2 kHz pro 
přesné trajektorie pohybu

maximální okamžitý krouticí moment až 350% 
jmenovitého

přesnost díky připojení inkrementálních či absolutních 
enkodérů až 24 bit

ekonomické panely Technoshot Smart s vylešenými 
mechanickými vlastnostmi

TS2000 pro náhrady na starších strojích
- maximální kompatibilita

zcela nové panely řady X1
- klient OPC-UA
- kompatibilita s cloudem MQTT
- standardizovaný webový prohlížeč
- podpora uživatelských aplikací
- vektorová grafika

FRENIC-eRHC je univerzální rekuperační jednotka. Spolu s doplňkovými prvky
zastane funkci rekuperace brzdné energie či plnohodnotý generátorický režim.

Společnost vzniklá fúzí divize senzoriky a bezpečnostní techniky Datalogic,
senzoriky a příslušenství M.D.Micro Detectors a strojového vidění Datalogic
s podporou know-how brněnské firmy Pekat Vision.



AS-interface - alternativa ke sběrnicím na bázi Ethernet

Hlavní aplikační oblasti produktů Bihl+Wiedemann

ASi-5 - znovu objevená automatizace

Osvětlení strojů a signální světla

Kamera CS60

IOL-Portable - přenosná konfigurace přístrojů s rozhraním IO-Link

výrazně méně kabeláže

svobodná volba topologie

vysoká odolnost vůči šumu EMC

rychlý přenos signálů

snadná instalace a rozšiřitelnost

snížení počtu I/O karet, tím i menší 
rozměry rozváděče

nákladově efektivní integrace bezpečnosti na stejné infrastruktuře

Hlavní výhody ASi jsou:

cenové odstupňování - v základní ceně levnější než 
dosavadní typy; s rozšířením na měřicí funkce a/nebo čtení 
1D/2D kódů za příplatek

nVision software s možností dalšího rozšíření o uživatelská 
řešení

podpora průmyslových sítí a protokolů (Profinet TCP/IP, 
digitální I/O, HTTP/FTP/SFTP, ReST-API

robustní kompakní pouzdro s IP67

univerzální ruční master IO-Link

integrovaný dotykový displej a konektory Integrovaná 
baterie, IO-Link master a WLAN Pro identifikaci, konfigu-
raci a dia-gnostiku Stažení IODD přes IODD finderPro 
zařízení se specifikací IODD 1

režim segmentů a úrovní (procesní data IO-Link)

volně konfigurovatelné funkce přes IO-Link

velká světelná plocha pro zobrazení stavu stroje

3 digitální spouštěcí vstupy dovolují zvolit až 8 barevných 
scén (předdefinovaných nebo uživa-telsky definovaných 
přes IO-Link)

stav stroje viditelný na velké vzdálenosti

dopravníky a jiná logistická řešení

balicí linky

použití OPC-UA

nabídka gateway pro všechny

běžné průmyslové sítě

AS-Interface

AS-Interface (ASi) je globálně standardizovaný fieldbus systém pro první úroveň automatizace. 
Zkratka ASi znamená Actuator-Sensor Interface. ASi propojuje senzory a akční členy s ovla-
dačem pomocí jediného dvouvodičového profilového kabelu. Žlutý kabel ASi přenáší energii 
a data současně.

ASi ASi 5

doba cyklu 1,27 ms pro až 384 binárních vstupů a 384 
binárních výstupů

až 16-bitové vstupy a výstupy (analogové, IO-Link apod.) 
a profily s až 32 bajty procesních dat pro každý uzel

ASi-5 je kompatibilní se všemi dřívějšími generacemi ASi 
pro kombinované použití různých modulů ASi

ASi safety a ASi-5 snadno spolupracují

další úspora díky sníženým nákladům na vstup/výstup

pokročilá diagnostika pro prediktivní údržbu

S připojením přes IO-Link je k dispozici inteligentní signální osvětlení, které lze přizpů-
-sobit individuálním požadavkům a optimálně zobrazuje stav stroje. Režimy Segment a 
Úroveň nabízejí mnoho nových možností.

Díky snadné výměně objektivu a integrovanému vysoce výkonnému osvětlení produkuje 
CS-60 vynikající snímky z hlediska vzdálenosti, zorného pole a rozlišení. Komplexní 
ná-stroje lze snadno rozšířit prostřednictvím upgradů softwaru.

Ruční zařízení IOL Portable umožňuje zobrazení naměřených hodnot i diagnostiky a 
konfiguraci senzorů IO-Link bez dodatečné kontroly. Ruční zařízení umožňuje provo-zovat 
senzory IO-Link bez dalšího hardwaru.


