RMQ
Ovládací a signalizační přístroje

OPRAVDOVÁ KRÁSA

JE SOUČÁSTÍ SYSTÉMU

Řada RMQ-Titan™

OSVĚDČENÁ KVALITA
INOVATIVNÍ SYSTÉM
Také osvědčený systém lze stále
zdokonalovat – proto společnost Eaton dále rozšířila
ovládací a signalizační přístroje řady RMQ
o další inovované komponenty. Díky plochému
designu, ergonomicky řešené dotykové ploše a početným
praktickým funkcím má mnohostranné
možnosti použití.

Produktová řada

RMQ-Titan se rozrůstá:
Nové a stávající
přístroje jsou

Ploché, ergonomické,
funkční

Nový design,
vyšší hospodárnost
Ať již na ovládacím panelu, na
závěsném ovládání nebo v
rozváděči: ovládací a
signalizační přístroje
RMQ-Titan společnosti Eaton
jsou jedničkou při výrobě
strojů a rozváděčů. A v
neposlední řadě, protože
trvale investujeme do
výzkumu a vývoje, také v tom,
aby byly zajištěny požadavky
na bezpečnou a efektivní
práci.
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Vizitkou moderní koncepce
strojů je především uspořádání
ovládacích a signalizačních
přístrojů. Komponenty
RMQ-Titan proto vytvářejí
perfektní soulad atraktivního
vzhledu a praktického ovládání
s moderním průmyslovým
designem. To se projevuje
především v současném
doplnění produktů RMQ –
ergonomický design s
vydutými tlačítkovými prvky
přizpůsobenými konečkům
prstů, robustní přístroje, které
odolávají nečistotám a vodě
nebo nové ploché čelní prvky
s průměrem 30 mm a
moderním metalickým
vzhledem.

samozřejmě

kompatibilní.

Specifické popisy laserem

Na míru upravené
čelní prvky
U modulárních systémů
Eaton můžete zvolit rozměry,
materiály a barvy čelních
prvků tak, aby se hodily k
jakémukoli použití.

Libovolné texty, symboly,
zvláštní znaky, vzorce, tvary
nebo loga – všechny tlačítkové
výplně, signálky a doplňkové
štítky tlačítek z programu
ovládacích a signalizačních
přístrojů RMQ lze popsat
laserovou technologií tak, aby
odpovídaly požadavkům firmy
nebo stroje. Informace budou
vypáleny a zůstanou tak – na
rozdíl od potištěných prvků –
trvale v nezměněném stavu a
odolné proti otěru.

Systém RMQ:
víceúčelový a hospodárný
•

•
•

•

•

Modulární čelní prvky s velkým výběrem
různých tvarů, čelních kroužků, barev a funkcí
Kontaktní prvky pro nejrůznější možnosti použití
Kompaktní přístroje (RMQ-Compact)
pro použití přímo na stroji
Tlačítka pro NOUZOVÉ ZASTAVENÍ zajistí funkční
bezpečnost strojů a zařízení
SmartWire-DT™ pro inteligentní komunikaci přístrojů
napříč řadou RMQ
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Designové prvky RMQ-Flat

SKVĚLÝ VZHLED
MNOHO DETAILŮ
Vysoce kvalitní vzhled a moderní koncepce ovládání – nové čelní
prvky RMQ-Titan s plochým designem nemají pouze ušlechtilý tvar,
ale jsou také velmi odolné a funkční. Řadu RMQ perfektně doplňuje
upevňovací modul RMQ AFX, který se snadno instaluje.

Nová koncepce upevnění RMQ AFX

s automatickým přizpůsobením tloušťce plechu
umožňuje snadnější a bezpečnější uchycení.
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Perfektní osazení
Jednoduché uchycení
Všechny přístroje RMQ-Flat mají důmyslnou koncepci
upevnění: RMQ AFX zajišťuje bezpečné osazení a jednoduchou montáž. Obě varianty pro instalaci – s ochranou
proti pootočení pomocí drážky nebo bez drážky – drží
perfektně. U varianty s ochranou proti pootočení bez
drážky umožňují rovné hrany zadního upevňovacího
bloku snadné vyrovnání přístroje. Při utažení matice se
pružný prvek postará současně o automatické
přizpůsobení aktuální tloušťce plechu.

Velmi dobře vypadá a zapadá
do moderní koncepce stroje
s průměrem 30 mm.

Moderní koncepce strojů
Ušlechtilý design ovládacích a
signalizačních přístrojů
vyjadřuje kvalitu zařízení a
zhodnocuje celkový vzhled
stroje. Nový metalický design
se perfektně hodí k moderním
a inovativním koncepcím.
Plochý design nových čelních
prvků RMQ umožňuje nejen
jejich snadné čištění, ale
zaručuje také odolnost proti
opotřebení a vandalismu.

4

Portfolio
•

Inovativní varianty RMQ-Flat
poskytují svými možnostmi
kombinace s přístroji RMQTitan a RMQ-Compact vysokou flexibilitu uspořádání stroje.
Produkty RMQ-Flat mají vysoký stupeň krytí až do IP69K a
různé mezinárodní certifikace.

•
•
•
•
•
•

Tlačítka (prosvětlená)
Signálky
Přepínače s klíčem
Přepínače
Joysticky a USB
Potenciometry
Enkodéry s otočnou a
tlačítkovou funkcí

Koncepce upevnění
RMQ AFX
•
•
•
•

Ochrana proti pootočení zajistí perfektní usazení
Flexibilní montáž
Jednoduché vyrovnání
Automatické přizpůsobení tloušťce plechu
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Kontaktní prvky RMQ-Flat

MALÁ VELIKOST
ŠIROKÉ SPEKTRUM
Prostorově úsporné kontaktní prvky s více než o 33 % menší
vestavnou hloubkou vytvoří na zadní straně nový volný prostor.
Inovativní vícebarevné prvky poskytují kromě toho další výhodu:
možnost zobrazení různých barev jedním prosvětleným tlačítkem
nebo signálkou.

Jak ploché, tak klasické –

kontaktní prvky RMQ lze použít
a kombinovat podle požadavků.
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Jedna signálka, sedm různých

barevných výplní – nové vícebarevné
prvky to umožňují.

Prostorově úsporný
a kompatibilní
U zadních kontaktních a
LED prvků byla vestavná
hloubka snížena na úsporných
30 mm. Tento plochý design je
výhodný obzvlášť u strojů s
oddělenými ovládacími
terminály (např. ovládací
rameno) a dále tam, kde na
zadní straně stroje je
nedostatek místa.
Všechny prvky se sníženou
hloubkou jsou samozřejmě
kompatibilní s modulárními
čelními prvky a přístroji pro
NOUZOVÉ ZASTAVENÍ řady
RMQ-Titan, takže na zadní a
přední straně lze všude použít
ploché kombinace přístrojů.
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Vestavná hloubka 45 mm

Portfolio

Vícebarevný
= multifunkční
Zadní jednotky LED jsou
vybaveny dvoubarevnými
(červená / zelená) a
vícebarevnými prvky (RGB).
Jednou pozicí lze obsadit
funkce sedmi barev a vybavit
je prosvětlením naprosto
libovolně podle individuálních
požadavků.

•

•

Není to pouze bezpečné –
například se signální červenou
barvou – ale také velmi chytré
řešení: Nyní může signálka
společně s novými vícebarevnými prvky vždy zobrazovat
aktuální stav stroje.

•
•

•

Rozsah použití od
5 V do 500 V
Se šroubkovými a
pružinovými svorkami
Pro čelní a zadní upevnění
Použitelné po celém světě
díky velkému počtu
certifikací
Díky nucenému vypnutí
vhodné také pro
bezpečnostní aplikace

Vestavná hloubka 30 mm

Jeden LED prvek, několik barev
S novými prvky LED se sníženou hloubkou lze jedním
prosvětleným tlačítkem / signálkou zobrazovat různé
barvy: U dvoubarevných prvků dvě barvy (červená /
zelená), u vícebarevných prvků dokonce sedm barev
(RGB). Přiřazení barev a funkcí lze individuálně určit –
například červená = stop, zelená = provoz
a modrá = pauza atd.
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RMQ-Compact

KOMPAKTNÍ ŘEŠENÍ
ODOLNÉ KOMPONENTY
U praktického řešení RMQ-Compact „all-in-one“ jsou kabely,
konektory a pouzdra již integrovány a pevně nainstalovány.
Svým vysokým stupněm krytí přední části (až do IP69K) a zadní
části (IP65) jsou tyto přístroje ve všech směrech optimálně
chráněny proti nečistotám a kapalinám.

Vše v jednom: bezpečnost,
ergonomie, hospodárnost.
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Zaručeně odolné

Zaručeně bezpečné
RMQ-Compact splňuje
požadavky pro použití v
drsných podmínkách
průmyslové výroby.
Díky vysokému stupni krytí
přední části (až do IP69K) a
zadní části (IP65) – lze tyto
prvky instalovat nejen v
rozváděči, ale také přímo v
prostoru stroje.
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Zaručeně hospodárné
Kompaktní konstrukce těchto
přístrojů umožňuje instalaci
způsobem plug and play.
Kompaktní přístroj s jedním
objednacím číslem značně
usnadňuje všechny procesy,
od výběru přes objednávku a
skladování až po instalaci.

Speciální zapouzdření chrání
před prachem, vodou, čisticími
prostředky a jemnými cizími
částicemi. Ideální pro přímou
vestavbu, například ve strojích
na zpracování dřeva nebo
obráběcích strojích, u kterých
je nutné zamezit přímému
kontaktu s prachem nebo
kapalinami. Čelní prvky, jako
tlačítka, prosvětlená tlačítka,
signálky a tlačítka pro NOUZOVÉ ZASTAVENÍ, jsou při stupni
krytí IP69K odolná při čištění
vysokotlakým nebo parním
čističem – ideální pro prostředí
s vysokými požadavky na
těsnost a hygienu.

Zaručeně všestranné
Kompaktní přístroje se dodávají s délkami kabelů 20 cm,
50 cm, 1 m a 3,5 m. Pro
připojení jsou k dispozici
předem nakonfigurované
přípojky kabelů s konektorem
M12 nebo M8 nebo kabel s
volným koncem. Signalizační
přístroje lze provozovat bez
přestávky až 100 000 hodin.
Speciální čočky a barevné
LED se trvale a dlouhodobě
postarají o spolehlivost při
jakémkoli použití.

Kompaktní řešení pro NOUZOVÉ
ZASTAVENÍ do drsného prostředí.
Tlačítko pro NOUZOVÉ ZASTAVENÍ v provedení
RMQ-Compact: nejlepší alternativa pro případ kdy je
nutné instalovat vzdálené tlačítko pro funkci nouzového
zastavení. Svým vysokým stupněm krytí přední i zadní
části je ve všech směrech optimálně chráněno proti
nečistotám, prachu a kapalinám.
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TLAČÍTKA NOUZOVÉHO ZASTAVENÍ

PERFEKTNÍ OCHRANA
MNOHOSTRANNÉ POUŽITÍ
Bezpečné ovládání, signalizace a spínání: Celosvětově
osvědčená tlačítka pro NOUZOVÉ ZASTAVENÍ zaručují
rozsáhlou ochranu lidí, strojů a zařízení. Společnost
Eaton nabízí samozřejmě také v této oblasti vhodné
typy pro různé požadavky – od varianty s klíčem
až po prosvětlený kroužek.

Vybavení podle potřeby
•

•

Kontaktní prvky pro
čelní a zadní upevnění
1-kanálových nebo
2-kanálových
bezpečnostních obvodů
Tvar hříbku s průměrem 38
mm, 45 nebo 60 mm

•
•

•

S/bez klíče
Odblokování pootočením /
vytažením
Neprosvětlená /
prosvětlená se standardní
signalizací LED nebo s
mechanickým ukazatelem
stavu sepnutí (zelená /
červená) ve středu
ovládacího prvku

•

Tlačítka RMQ NOUZOVÉ
ZASTAVENÍ / VYPNUTÍ se
stupněm krytí IP67, IP69K
jsou konstruována podle
normy ČSN EN ISO 13850
jako zabezpečená proti
obcházení a splňují
evropské a mezinárodní
bezpečnostní předpisy.

•

•

Se schválením Lloyd pro
lodní přepravu
Odolné řešení RMQCompact jako vzdálené
ovládání pro NOUZOVÉ
ZASTAVENÍ

Zastavení
po stisknutí tlačítka
Tlačítka pro NOUZOVÉ
ZASTAVENÍ ze sortimentu
RMQ-Titan zaručují funkční
bezpečnost strojů a zařízení.
V nebezpečných situacích se
stroje a zařízení ihned zastaví
po stisknutí tlačítka NOUZOVÉ ZASTAVENÍ. Tlačítka pro
NOUZOVÉ ZASTAVENÍ jsou
použitelná pro většinu aplikací
dle požadavků příslušných
norem.
Aby byla zaručena co nejvyšší
míra bezpečnosti, všechny
přístroje pro NOUZOVÉ
ZASTAVENÍ jsou zabezpečeny
proti obcházení jejich funkce
a vybaveny bezpečnostním
kontaktem nuceného
vypnutí. Kontaktní prvky
s vlastním monitorováním
zajišťují rozsáhlou provozní
bezpečnost: zvláště při chybné instalaci nebo po nadměrně
silném stisknutí. Modulárně
sestavené kontaktní prvky pro
tento účel vedle rozpínacího
kontaktu pro NOUZOVÉ
ZASTAVENÍ integrují ještě
druhý kontakt pro kontrolu
mechanického připojení k ovládacímu prvku pro NOUZOVÉ
ZASTAVENÍ.
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Zesílená signalizace
prosvětleným kroužkem
Tlačítka pro NOUZOVÉ
ZASTAVENÍ jsou díky
prosvětlenému kroužku jako
volitelnému vybavení – s
trvalým světlem, blikajícím
světlem nebo běžícím světlem
– v případě nebezpečí rychle
rozeznatelná, popřípadě
viditelná. Také v zastíněném
prostředí je poloha tlačítka
zřetelně signalizována, protože
prosvětlený kroužek zobrazuje
provozní stav spolehlivě z
velké vzdálenosti. Při vypnutém stavu mohou být aktivovány tři odděleně spínané řady
LED jako běžící světlo.
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Kontakty s vlastním

monitorováním se nyní dodávají

také s vestavnou hloubkou 30 mm.
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Komunikace SmartWire-DT

JEDNODUCHÁ INTEGRACE
CHYTRÁ KOMUNIKACE

Přímé připojení k SmartWire- DT:
Zelený kabel spojuje ovládací

a signalizační přístroje přes integrovaný
konektor M12.

SmartWire-DT umožňuje ovládacím a signalizačním přístrojům
řady RMQ komunikovat – pro větší efektivitu při
všech pracovních procesech. Kromě toho společnost Eaton vyvinula
dva nové komponenty, potenciometry a enkodéry,
pro jednoduché zadávání a zpracování.

Méně námahy,
větší hospodárnost

Spojovat,
ne drátovat
Řada RMQ poskytuje vedle
standardního zapojení také
jednoduchou integraci do
automatizovaných architektur
prostřednictvím standardních
sběrnicových systémů.
Kompletní přístroje lze pomocí
integrovaných konektorů M12
nebo M8 propojit přímo s
provozními sběrnicemi,
například AS-i nebo
SmartWire-DT.
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SmartWire-DT je perfektní
technologie obzvlášť pro
komplexní prostředí s velkým
počtem ovládacích a
signalizačních přístrojů.
Snižuje náklady při zapojování,
minimalizuje zdroje chyb a
zlepšuje diagnostiku. Decentralizovaná inteligence a
jednotná komunikace u všech
přístrojů značně zvyšuje efektivitu práce. Inovativní
komunikační systém pro
průmyslová spínací zařízení,
komponenty automatizace v
rozváděčích a periferních
zařízeních umožňuje rychlejší
plánování, projektování,
testování, údržbu a provoz.

Hodnoty potenciometrů
jsou ihned k dispozici
Pomocí potenciometru RMQ
SWD lze systémem SmartWire-DT jednoduše a rychle zpracovat analogová nastavení.
Potenciometr SWD nahrazuje
obvyklý analogový potenciometr včetně všech
připojených modulů, jako jsou
napájecí zdroj a periferní
zařízení pro čtení analogových
hodnot, a rozšiřuje diagnostické funkce. Hodnoty
potenciometrů jsou ihned k
dispozici v systému
SmartWire-DT.

Pokročilé nastavení
Potenciometr RMQ SWD
Posouvat, nastavit, potvrdit

•

Enkodér RMQ SWD vylepšil
formu zadávání hodnot u
průmyslových aplikací: V
kombinaci s dotykovou obrazovkou lze libovolně přecházet
v menu na obrazovce, nastavit
požadované hodnoty a díky
integrované funkci kliknutí je
také ihned jedním pohybem
ruky převzít.

•

•

•

•

Úspora nákladů a času při
instalaci a zapojování
Snížení materiálových nákladů z důvodu
zrušení externích A/D převodníků
nebo analogových vstupů z PLC
a externích napájecích zdrojů
Zvýšená dostupnost zařízení
díky rozšířeným diagnostickým funkcím
Jednoduchá montáž / demontáž díky
modulárnímu systému
Vysoká flexibilita umožněná jednoduchou
rozšiřitelností novými moduly

Enkodér RMQ SWD
•

•

•

•

•

Pohodlné ovládání a zadávání
hodnot – jak je obvyklé u
spotřebitelských koncových přístrojů
Snadnější ovládání displeje je výhodné
především při nošení rukavic
Rozšířené diagnostické funkce
(„přístroj je vadný“, „čelní prvek není
připojen“ atd.)
Potvrzovací funkce, například k
převzetí hodnoty nebo resetu
Široké a variabilní rozsahy nastavení
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Výhody na první pohled

JEDNA ŘADA
MNOHO MOŽNOSTÍ

Jednoduše vyberete,
nakonfigurujete a objednáte
Konfigurátor ovládacích a signalizačních přístrojů
společnosti Eaton

Moderní design a inovativní koncepce ovládání jsou novinky
RMQ, kterých si všimnete na první pohled. Nejlepší na
rozšířeném sortimentu ovládacích a signalizačních přístrojů
společnosti Eaton je to, co je v pozadí: široká škála možností,
které řada RMQ nabízí.

Nový online nástroj vám poskytne rychlý přehled o všech
ovládacích a signalizačních přístrojích řady RMQ-Titan a
nejrůznějších možnostech jejich kombinace.
Uživatelsky příjemné ovládání konfigurátoru umožňuje
zobrazit vhodná řešení pro speciální požadavky. Vybrané
jednotlivé komponenty se nakonec zobrazí v celkové
sestavě.
Můžete snadno konfigurovat také individuálně sestavené
kompletní přístroje. Po skončení konfigurace ovládacího
a signalizačního přístroje se zobrazí kusovník, který
umožní pohodlně vystavit objednávku.

Široký výběr
Jak ploché, tak klasické, s LED nebo bez nich,
dvojbarevné nebo vícebarevné – individuální
požadavky určí, který typ se nejlépe hodí pro
danou koncepci stroje.

Perfektně
propojený
vzhled a
technika

Navenek hezký, uvnitř
chytrý – tato kombinace
charakterizuje průmyslový
design
společnosti Eaton.

Osvědčený a nový –
lze je volně kombinovat
Plochý vzhled vpředu, starý kontaktní
prvek vzadu nebo stará čelní část vpředu,
nový plochý prvek vzadu – u RMQ
je možné všechno.

Individuální štítky
Pomocí integrované funkce editoru štítku můžete
přímo pomocí konfigurátoru zadat individuální popisy a
specifická uspořádání ovládacích a signalizačních
přístrojů. Tímto způsobem lze jednotlivé přístroje
individuálně přizpůsobit rozdílným požadavkům.

Pro použití konfigurátoru společnosti Eaton navštivte:
www.eaton.eu/config/rmq

Moderní komfort ovládání
v drsném průmyslovém prostředí
Potenciometr RMQ, enkodér a joystick
v moderním plochém designu lze pohodlně
obsluhovat v rukavicích a jejich konstrukce
je vhodná i pro extrémní podmínky
okolního prostředí.
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Cílem společnosti Eaton je nabídnout spolehlivý, hospodárný a bezpečný napájecí zdroj
tam, kde je nejčastěji potřeba. Odborníci společnosti Eaton mají rozsáhlé odborné znalosti v oblasti řízení energií v nejrůznějších odvětvích a zajišťují specifická
zákaznická integrovaná řešení tak, aby splnili nejnáročnější požadavky zákazníků.
Zaměřujeme se na to, abychom vždy nalezli správné řešení pro každou aplikaci.
Pracovníci zodpovědní za rozhodování přitom očekávají víc než jen inovativní výrobky. Podniky
se obracejí na společnost Eaton, protože pro nás je vždy na prvním místě individuální podpora
a úspěch našich zákazníků.
Další informace najdete na stránkách
www.eaton.eu
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