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Dovolte, abychom vás následovali ke správnému řešení, které bude perfektně vyhovovat vaší aplikaci!

SMC řešení pro robotické aplikace
Přehled produktůPředmluva

SMC - globální dodavatel pro automatizaci 
Váš partner pro robotiku

Pochopení potřeb našich zákazníků a volby prvků, které vyžadují, znamená, že jsme vytvořili řadu řešení, která jsou kompaktní, lehká a energeticky efektivní. To je podporováno naší globální 
infrastrukturou se zastoupením v 83 zemích a 2 000 techniků, kteří se zavázali poskytovat výjimečnou úroveň služeb. Toto mezinárodní pokrytí dává našim zákazníkům jistotu a důvěru v přístup 
k součástem nebo technické podpoře, ať jsou kdekoli na světě.

Naši zákazníci, naše inspirace 

Úzký pracovní vztah s našimi zákazníky, kteří nás každý den inspirují, když využívají svého tvůrčího potenciálu pomocí produktů SMC k hledání a vytváření řešení, která dříve nebyla považována za 
možná. Skvělým příkladem toho je, když byl náš miniaturní lineární elektrický pohon LAT3 namontován na koncové rameno robota za účelem provádění kontroly kvality, zatímco robot pokračoval 
v manipulaci s předmětem. 

Čtěte dále a dozvíte se více o řešeních SMC navržených tak, aby vyhovovaly věku průmyslové robotiky.

bez kabelů

rychle

odolně
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SMC řešení pro robotické aplikace
Přehled produktů - řešení pro robotické aplikaceDruh aplikace

Řešení pro všechny typy svařování. 

Standardní nebo zákaznická řešení, vhodná pro svařovací apli-
kace, kde je prostředí vystaveno velmi tvrdým podmínkám.

Máte aplikaci pro manipulaci? Potřebujete vytvořit kompletní  
vakuové řešení? Jsme zde pro vás! 

Pneumatické, elektrické prvky nebo to, co jste si nikdy nepřed-
stavovali, široká škála možností, s nimiž vám SMC umožní mani-
pulovat robotem, čím chcete.

Když je kvalita lakování nutností

Usnadníme vám nanášení barev pomocí řady prvků bez obsahu 
silikonu, což je vhodná volba pro automobilový a lakovací prů-
mysl, aby se zabránilo škodlivým účinkům na přilnavost barvy.

Objevte více:

https://www.smc.eu/en-eu/solutions/products-for-robotics
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Svařování
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SMC řešení pro robotické aplikace
Přehled produktů - prvky pro robotické svařování

Panely pro instalaci a připojení 
robotů
Řada HIP / RIP

Kompletní řešení pro přívod vzduchu a vody
Řešení na míru dle vašeho požadavku

Digitální snímač průtoku pro vzduch / vodu
Řada PF*A, PF–M (vzduch) / PF*W (voda), LFE (voda)

Monitorujte svou spotřebu tlaku vzduchu. Přidání snímačů do procesů zvýší povědomí 
o spotřebě energie a poskytne větší kontrolu nad tím, jak a kdy se používá.
Monitorujte průtok chladicí vody a získejte maximální kvalitu svařovacích bodů.

Digitální snímače tlaku
Řada ISE

Vysoce přesné digitální snímače tlaku, k dispozici rovněž IO-Link
Pro stlačený vzduch, CO2, dusík a kapaliny
Rozsah tlaků:  0 až 10 MPa

Průmyslové filtry
Řada FN, FH, FQ, FGD, FGF, FHIAF

Pro různé kapaliny
Různé stupně filtrace a průtočná množství
Řada FN - díky jedinečným filtračním prvkům s funkcí zpětného proplachu není 
nutná žádná výměna prvků

Hadice pro zvláštní prostředí
Řada T*

TR, TRTU, TRS - Z těžko zápalného materiálu
TUZ - Odolné proti opotřebení a mnoho dalších

Procesní ventily
Řada VNB

Pro řízení různých kapalin
Může pracovat se širokou škálou kapalin, jako je vzduch, voda, olej, plyn, 
vakuum atd., výběrem materiálu tělesa a těsnění

Zařízení pro regulaci teploty médií s oběhem 
kapalin
Řada HR

Monitorujte a ovládejte teplotu svářecího zařízení
Chladicí výkon až 28 kW

#1 Příprava médií

Příprava médií

ONLINE KONFIGURACE

Navštivte také
naši specializovanou stránku
smc-fluidcontrol.cz/

BODOVÉ SVAŘOVÁNÍ

Filtry po hlavní rozvody
Řada AFF, AM, AMD

Filtr pro hlavní rozvod s odlučovačem vody
Poréznost filtrační vložky: 1 µm, 0.1 µm nebo 0.3 µm a 0.01 µm
Odlučitelnost kondenzátu až 99 %
Ukazatel znečištění
Standardně automatický odlučovač kondenzátu (jiná provedení na dotaz)
Nízká tlaková ztráta

Úprava stlačeného vzduchu
Řada AC

Jednoduchá montáž a prostorově úsporná konstrukce
Připojovácí závity do G 1"

ONLINE KONFIGURACE

https://www.smc.eu/cs-cz/prumyslove-aplikace/roboticke-aplikace
https://www.smc.eu/cs-cz/produkty-a-podpora/prumyslove-filtry~134533~nav#s
https://www.smc.eu/cs-cz/produkty-a-podpora/aff~39809~nav
https://www.smc.eu/cs-cz/produkty-a-podpora/ac-d~166057~nav
https://www.smc.eu/cs-cz/produkty-a-podpora/pf3a~158058~nav
https://www.smc.eu/cs-cz/produkty-a-podpora/snimace-tlaku~22338~nav
https://www.smc.eu/cs-cz/produkty-a-podpora/pro-vseobecne-pouziti~134738~nav#s
https://www.smc.eu/cs-cz/produkty-a-podpora/regulace-teploty-medii~133583~nav
https://www.smc.eu/cs-cz/produkty-a-podpora/konfiguratory-a-software/
https://smc-fluidcontrol.cz/
https://www.smc.eu/cs-cz/produkty-a-podpora/nastrcne-spojky-sroubeni-a-hadice~161605~nav#s
https://www.smc.eu/cs-cz/produkty-a-podpora/konfiguratory-a-software/
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#1 Příprava médií

Panely pro přípravu médií pro laserové svařovací buňky
Prvky na míru

Vhodná média: suchý stlačený vzduch, N2, Ar, CO2

Vysoký průtok, prvky pro bezpečnost dle ISO 13849-1
Variabilní konstrukce pro různé typy aplikací
Volitelně: kombinace s regulačním okruhem chladicí vody
Různý typ řízení: paralelní / analogové I/O, SI rozhraní (Profinet®, IO-Link, EtherCAT®, 
EtherNet/IP™, ...)

Dvookruhové zařízení pro regulaci teptoty médií pro 
laser
Řada HRL

Teploty pro systémy s 2 fluidními kanály lze regulovat jednotlivě jedním zařízením 
pro regulaci teptoty médií (CH1 - oscilátor, CH2 - laserový optický systém)
Spotřeba energie snížená o 30% - 1 kompresor, 1 ventilátor a 2 čerpadla jsou 
řízena měničem
Prostorově úsporná instalace, jednoduché připojení

Přepínací ventil plyn / stlačený vzduch
SS5Y7-X424-Q

Ventil ochranného plynu a ventil pro ofuk vzduchem jsou integrovány
Životnost svařovací špičky lze prodloužit ofukem, aby se špička po svařování 
elektrickým obloukem ochladila
Počet výměn špiček a náklady jsou sníženy.
Kompaktní / prostorově úsporné
Nízký příkon: 0.5 W

Kovový škrticí ventil s nástrčnou spojkou
Řada ASB

Vylepšená odolnost vůči prostředí celokovovým vnějším provedením
Pro použití v prostředí s rozstřikem při svařování, prachem, ultrafia-
lovým zářením atd.
Vylepšená instalace, více prostoru pro hadici
Jednodušší montáž / demontáž hadice

Digitální snímač průtoku pro suchý vzduch, N2, Ar, 
CO2

Řada PFM

2-barevný displej nebo pro oddělenou vyhodnocovací jednotku
Vhodná média: suchý vzduch, N2, Ar, CO2

Bez maziva

Příprava médií

OBLOUKOVÉ 
SVAŘOVÁNÍ

LASEROVÉ SVAŘOVÁNÍ

Prodlužte 
životnost vašeho
zařízení

"Systém se 2 fluidními 
kanály lze ovládat 
jednotlivě jedním 
zařízením pro regulaci 
teploty médií"

X

AA

OUT

(SY7140)

Gas
IN

Air
IN

(SY5140R)

Pneumatické schéma

Vzduch

Plyn

Snímač
tlaku

Snímač
průtoku

Space saving/Compact

Plyn / vzduch
přepínací
ventil

Hořák

Chladicí výkon 

CH1: 9 kW až 26 kW  
CH2: 1 kW

Teplotní stabilita: 

CH1: ±0.1 ºC  
CH2: ±0.5 ºC

Rozsah regulace teploty: 

CH1: 5 až 35 ºC 
CH2: 10 až 40 ºC

CH2 - optický laserový systém

HRL - rozhraní dotykové obrazovky

CH1 - oscilátor

Navštivte také naši specializovanou stránku smc-fluidcontrol.cz

Vzdušník, malý objem
Řada VBAT

Vzdušník malého objemu pro přímé připojení k multiplikátoru
Objem vzdušníku: 5 L, 10 L, 20 L, 38 L
Materiál: uhlíková ocel nebo korozivzdorná ocel (SUS304)
Připojovací závity [Rc]: 3/8, 1/2, 3/4

SMC řešení pro robotické aplikace
Přehled produktů - prvky pro robotické svařování

https://www.smc.eu/cs-cz/prumyslove-aplikace/roboticke-aplikace
https://www.smcworld.com/products/subject/en-jp/arc/
https://www.smc.eu/cs-cz/produkty-a-podpora/snimace-prutoku~22492~nav
https://www.smc.eu/cs-cz/produkty-a-podpora/as-s-nastrcnymi-spojkami-se-zavity~134135~nav
https://www.smc.eu/cs-cz/produkty-a-podpora/hrl-zarizeni-pro-regulaci-teploty-medii-se-dvema-okruhy~163984~cfg?partNumber=HRL
https://smc-fluidcontrol.cz/
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#2 Ventilové bloky

Ventily & sériová komunikace

Bezdrátový systém
Řada EX600-W

Méně kabelů & konektorů, méně instalace & údržby, menší riziko poškození a odpojení
Zvýšení flexibility (vylepšení OEE)
 Dosáhněte naprosto spolehlivé komunikace bez rušení
Přepínání frekvencí a šifrování dat v pásmu ISM 2,4 GHz

Centralizovaný systém sériového přenosu dat
Řada EX600

Centralizovaný systém sériového přenosu dat, digitální a analogové I/O
Modulární, rozšiřitelný a nastavitelný prostřednictvím různých systémových prvků
Funkce webového serveru pro EtherNet/IP: nastavení a monitorování jednotky 
Diagnostická funkce

Extrémně kompaktní & vynikající průtok 
Řada SY new

Extrémně kompaktní, nízká hmotnost, vynikající průtok
Velmi nízký příkon: 
  0.1- 0.2 W (provedení se sníženým příkonem)
  0.4 W (standard)
Široká škála konfigurací kabeláže a dalších funkcí, včetně speciálně navržených dílů 
pro specifické bezpečnostní požadavky při manipulaci s velkými a těžkými kovový-
mi předměty

Systém sériového přenosu dat, vstupy / výstupy
Řada EX245

Robustní a odolné proti rušení - komunikace pomocí optických vláken
 Urychlete výměnu nástroje robota - funkce rychlého spuštění
Zkraťte dobu montáže a zapojení - Plug & Play AIDA nástrčné konektory

Zákaznická provedení pro svařovny
Řada VQM

Řada ventilových bloků založená na standardní řadě VQC, se speciálně navržený-
mi díly pro specifické bezpečnostní požadavky při manipulaci s velkými a těžkými 
kovovými předměty

Systémy sériového přenosu dat

Ventilové bloky

Bezdrátový systém EX600-W
Použitelné i v prostředí svařování!

Max. 1280 vstupů/1280 výstupů (max. 128 vstupů/128 výstupů na modul).

Vysokorychlostní připojení - doba potřebná od zapnutí napájení do zahájení 
komunikace: min. 250 ms.

Rychlá reakční doba: 5 ms.

(vzdálená jednotka)

(vzdálená jednotka)

(vzdálená jednotka)

(Řídicí jednotka)

K dispozici i jako repeater 
(jednotka bez ventilů)

SMC řešení pro robotické aplikace
Přehled produktů - prvky pro robotické svařování

https://www.smc.eu/cs-cz/produkty-a-podpora/sy-nova-rada~72088~nav
https://www.smc.eu/cs-cz/produkty-a-podpora/system-serioveho-prenosu-dat~25334~nav#s
https://www.smc.eu/cs-cz/produkty-a-podpora/system-serioveho-prenosu-dat~25334~nav#s
https://www.smc.eu/cs-cz/produkty-a-podpora/system-serioveho-prenosu-dat~25334~nav#s
https://www.smc.eu/cs-cz/prumyslove-aplikace/roboticke-aplikace
https://www.smc.eu/cs-cz/produkty-a-podpora/ex600-w-bezdratova-komunikacni-jednotka~160942~cfg
https://etools.smc.at/
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#3 Upínání & polohování

Upínání

Upínací válce
Řada CKZT / CKZ3T

Průměr pístu (mm): 25 až 80 mm 
Zesílení síly pomocí kloubového mechanismu a funkce brzdy
Konstrukce odolná proti okujím
S nebo bez ruční páky
(*Dostupnost konkrétních doplňků se může lišit v závislosti na velikosti a kon-
strukci tělesa)

Upínací válec s vodícím čepem
Řada C(L)KQG/P

Průměr pístu (mm): 32, 50 mm 
Polohování a upínání současně
Volitelně provedení s brzdou
Možnost použít snímače polohy odolné magnetickému poli
Všechna provedení volitelně s brzdou
Nové provedení s nízkou hmotností C(L)KQG32-X3036
Možnost použít snímače polohy D-P3DWA odolné magnetickému poli

Upínací válec s vodícím čepem, ploché provedení
Řada C(L)KU32

Průměr pístu (mm): 32 mm 
Snížení počtu náhradních dílů, krátké dodací lhůty a méně požadavků na spe-
cifická provedení. 
Vodicí kolík je oddělen od referenčního nosného bloku. 
Zákazník může opracovat referenční podpůrný blok. (Blok lze změnit na poža-
dovaný tvar.)

Upínací válce
Řada CK1-Z

Průměr pístu (mm): 40 až 63 mm 
Nově aktualizovaná verze, celková délka trubky snížena, se stejnými montáž-
ními rozměry
Bez nebo se zesíleným magnetem pro snímání polohy
Možnost montáže snímače polohy ze 3 stran
S nastavitelným tlumením krajní polohy (zadní strana). Volitelně stírací kroužek 
pístnice proti okujím

Středicí a polohovací válce
Různé řady

Středicí válce, polohovací válce, válce s externím vedením
Vysoká přesnost: vychýlení konce pístnice o ± 0,1 mm nebo méně. K dispozici 
snímač polohy odolný vůči magnetickému poli D-P3DWA
Se zesíleným stíracím kroužkem pístnice

Upínací válce / úzké provedení
Řada CK*-X2095 / CLK*-X2095 (se zámkem)

Průměr pístu (mm): 25 až 40 mm 
Nejmenší velikost upínacího válce, k dispozici ø25 : hmotnost: 380 g,  
délka: (146,7 + zdvih) mm
Hmotnost snížena až o 48 %, celková délka snížená o 18%
Možnost montáže snímače polohy ze 3 stran
Možnost použít snímače polohy D-P3DWA odolné magnetickému poli

Upínací válce s brzdou
Řada CLK2

Průměr pístu (mm): 32 až 63 mm 
Možnost použít snímače polohy odolné magnetickému poli ( montáž na svorník)
S nastavitelným tlumením krajní polohy (zadní strana). 2 řady, 4 velikosti a 3 standardní 
šířky vidlice
Široké uplatnění v různých typech zařízení
S krytem chránícím ventily

Upínací válce

Polohovací válce
Two-Speed-Valve
VZM5-300-CEW20057 Series

Ventil pro přepínání rychlostí pohybu válce při běžném provozu a pří instalaci, 
údržbě nebo ladění. Ventil  VZM5-300-CEW20057 zajišťuje přepínání rychlostí 
pohybu válce, nastavených nezávislými škrticími ventily, pomocí vestavěného 
3/2 přepínacího ventilu s přímou diagnostikou polohy šoupátka. Toto řešení je 
vhodné pro implementaci požadavků na bezpečností funkci pomalého pohybu 
válce podle ISO13849-1, resp. 2.

Běžný chod a pomalý chod válce 
pří údržbě jedním ventilem

4
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3

2

1 3

2

1

12

2

1

12

IN

Pneumatický výkres

VZM5-300-CEW20057 VZM5-300-CEW20057

SMC řešení pro robotické aplikace
Přehled produktů - prvky pro robotické svařování

https://www.smc.eu/cs-cz/produkty-a-podpora/c-l-ku32-upinaci-valec-s-vodicim-cepem-ploche-provedeni~55020~cfg
https://www.smc.eu/cs-cz/produkty-a-podpora/ckq-clkq~35129~nav
https://www.smc.eu/cs-cz/produkty-a-podpora/ck-z~125636~nav
https://www.smcworld.com/products/en/s.do?ca_id=1086#rp
https://www.smc.eu/cs-cz/produkty-a-podpora/c-l-kg-p-x2095~72934~nav
https://www.smc.eu/cs-cz/produkty-a-podpora/clk2~35665~nav
https://www.smc.eu/cs-cz/produkty-a-podpora/ckzt~41907~nav
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Další podrobnosti a dostupné řady válců najdete na www.smc.cz.

Dosáhněte dlouhé životnosti použitím stíracích kroužků pístnice, které slouží i pro plynulé roztírání maziva a 
zabraňuje jejich úniku z válce. Vyberte řešení, které nejlépe vyhovuje svařovacím podmínkám a prostředí.

#4 Válce pro specifické aplikace

Válce pro specifické aplikace

Kompaktní válce
Řada CQ2 -XC88, -XC89, -XC91, -XC3

Kompaktní válce s vedením
Řada CQ2 -XC88, -XC89, -XC91, -XC35

Upínací válce
Řada MK2T -XC89, -XC91

Pneumatické válce
Řada -XC88, -XC89, -XC91, -XC35

Stírací kroužek

Kroužek pro plynulé
roztírání maziva

Mazivo pro svařovny

Pístnice

Válce odolné okujím

Standardní
produkt

Standardní produkt +
stírací kroužek

(-XC35)

Válce odolné okujím
pro obloukové svařování

-XC91

Daleko BlízkoVzdálenost od místa svařování
O

do
ln

os
t

Malé VelkéMnožství jisker a okují

-XC88/89
(včetně MGPM-XC91(W))

Válce odolné okujím
pro obloukové svařování

Bodové svařování Obloukové svařování

Objednací 
kód

Materiál pístnice/ vodicí tyče  
(tvrdé chromování)

Stírací kroužek
Kroužek pro plynulé 

roztírání maziva
Mazivo  

pro svařovny
S45C

Korozivzdorná ocel 
304

-XC88 - • • • •

-XC89 • - • • •

-XC91 • - • - •

-XC35 • - • - - Stírací kroužek 
Zbavte se rozstřiku přilepeného na pístnici.

Mazivo pro svařovny 
Zabraňte adhezi a rozstřiku na pístnici, více tím 
vylepšete životnost válce.

Kroužek pro plynulé roztírání maziva 
Zabraňte vniknutí prachu do válce.

Pneumatický válec
Řada CG1 -XC35

SMC řešení pro robotické aplikace
Přehled produktů - prvky pro robotické svařování

https://www.smcworld.com/products/subject/en-jp/arc/arc_spatter.html
https://www.smcworld.com/products/subject/en-jp/arc/arc_spatter.html
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#5 AirServo systém

INA-11-559-F3 

Ausgleichszylinder 

Pmax：1.0MPa

SERVO-P 
Zylinder 

SERV-P Box

Luftanschlussleiste

Steuereinheit

PROFINET

SERVO-P Zylinder- sensoren M12x8 pin
Transformator 

Temperaturschalter 

Ausgleichs- 
system 

U
P

U
P

US2 
US2 

US2 

AirServo systém pro ovládání svařovacích kleští

AirServo Systém
Řada XT581

Inline filtrAirServo řídicí jednotka
Energeticky úsporné a rychlé 
ovládání AirServo systému

AirServo válec
Vysoká síla, nevídaná přesnost

Vyvažovací válec
Měkké dosednutí svařovacích ramen na plech

Řídicí jednotka permanentně vysílá kompletní 
procesní i diagnostická data nadřazeným sys-
témům pomocí komunikačních sběrnic, např. 
Profinet s fyzickou vrstvou pomocí optických 
vláken. Jednotka ovládá současně AirServo 
válec i vyvažovací válec. 

AirServo systém je určený pro ovládání svařovacích kleští 
pro bodové svařování plechových dílů.

Řídicí jednotka permanentně vysílá kompletní procesní i diagnostická data nad-
řazeným systémům a okamžitě reaguje na jejich příkazy pro plnou kontrolu v 
každém okamžiku svařování. S pomocí AirServo systému se svařovací kleště 
stávají další osou robota.

SMC řešení pro robotické aplikace
Přehled produktů - prvky pro robotické svařování
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Uchopení a manipulace
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Workpiece

Magnet

Piston

Adjustment bolt 
for adjusting the 
holding force

Adjustment range

Holding force: Small Holding force: Large

Workpiece
holding

Workpiece

Magnet

Piston

chopeníu

Pneumatické úchopé hlavice
Řada JMHZ2/MHZ/MHF/MHS/MHK/MHR/MHC/MHY/MHW
Průměr pístu (mm): 8, 12, 16, 20, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
Zdvihy od 4 do 200 mm
Různé typy úchopných hlavic, provedení čelistí, paralelní / úhlové, kloubový mechanismus

Pneumatické úchopné hlavice pro kolaborativní roboty
Řada JMHZ2-X7400B *
S vestavěným elektromagnetickým ventilem, škrticím ventilem a snímačem polohy
Vysoká tuhost a vysoká přesnost díky konstrukci integrovaného vedení
Zprovoznění jednoduchým připojením 1 přívodu vzduchu a zapojením M8 konektoru

Elektrické úchopné hlavice
Řada LEH
Úchopné hlavice se  2, 3 čelistmi pro I/O řízení nebo pro sběrnici
Uzamykací mechanismus proti pádu předmětu
Energy saving, kompaktní těleso a dlouhý zdvih

Magnetická úchopná hlavice
Řada MHM
Průměry pístu (mm) 16,25,32,50
Upínací síla až 1000 N, předmět je držen i při výpadku tlaku vzduchu
Upínací síla může být nastavena, zbytková přídržná síla  0,3 N a méně

Reverzační jednotka dvou úchopných hlavic
Řada MHS
Namontujte SMC úchopnou hlavici se třemi čelistmi na reverzační jednotku 
a pracujte i v omezeném prostoru
Je nutno zmenšit poloměr otáčení paralelním umístěním úchopných hlavic
Zmenšete své stroje
Zdvih zařízení může být zkrácen Magnetická úchopná 

hlavice

Pro přenos ocelových desek 
bez vakua, přídržná síla až 
1  000 N. Manipulace s před-
měty s otvory a nerovnými 
povrchy. Zabraňuje pádu, drží 
předmět i při vypnutí stlačené-
ho vzduchu.

Plug & play konfigurace pro 
okamžité použití

K dodání pro různé značky robotů - MITSUBISHI, OMRON, YASKAWA, UR, …

Typ cobota 
MITSUBISHI, OMRON, YASKAWA, FANUC, UR, …

PARALELNÍ 
PROVEDENÍ

ÚHLOVÉ
PROVEDENÍ

Provedení s výměnou čelistí

SMC řešení pro robotické aplikace
Přehled prvků - pro manipulaciMechanické, magnetické úchopné hlavice

https://www.smc.eu/cs-cz/produkty-a-podpora/uchopne-hlavice~164449~nav
https://www.smc.eu/en-eu/products/grippers-escapements~17408~nav#s
https://www.smc.eu/cs-cz/produkty-a-podpora/jmhz2~163595~nav
https://www.smc.eu/cs-cz/produkty-a-podpora/uchopne-hlavice-a-oddelovace-vyrobku~17408~nav
https://www.smc.eu/cs-cz/produkty-a-podpora/mhm~138777~nav
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mvakuuVakuové ejektory
Řada ZU/ZH/ZK2/ZL
Samostatné nebo do bloku, jedno až 3-stupňové ejektory
Energy saving funkce, kompaktní s nízkou hmotností
Sací výkon 2 až 600 Nl/min

SMC řešení pro robotické aplikace
Přehled prvků - pro manipulaciTransfer pomocí vakua

Ventil k udržení vakua
Řada ZP2V
Zamezuje poklesu vakua pokud není předmět přítomen
Při výměně předmětů není třeba vypínat obvod

Přísavky s vestavěným ejektorem
Řada ZHP
Ejektor a přísavka v jedné jednotce
Prostorově úsporné a nižší náklady na připojení
Výkonnější 2-stupňový ejektor, průměry přísavek 93, 80 mm

Vakuová jednotka pro kolaborativní roboty
Řada ZXP-X1
Vestavěný ejektor, vakuový a uvolňovací ventil, snímač vakua, přísavky
Plug & play konfigurace pro okamžité použití
YASKAWA, OMRON, UR a další kompatibilní coboty

Snímače vakua
Řada ZSE20
3-řádkový, 3-barevný displej, 3 současně zobrazované hodnoty
Jednoduché nastavení, vysoká opakovatelná přesnost, úsporný provoz
Digitální / analogové výstupy, volitelně: IO-Link

Přísavky
Řada ZP
Průměr přísavek: 2 až 200 mm
Různé materiály
Ploché, ploché se žebry, hluboké, s měchem

PLUG & PLAY ŘEŠENÍ PRO 
KOLABORATIVNÍ ROBOTY

Filtry pro vakuum
Řada AFJ
Zabraňuje problémům ve vakuových zařízeních
Odstraňuje kapky vody
Velký průtok až 660 Nl/min

Blok s vakuovými ejektory s komunikační jednotkou
Řada ZKJ
Plné ovládání a parametrizace všech funkcí online pomocí komunikační jednotky  EX260-VPN1 (PROFINET)
90% snížení spotřeby s funkcí pro odpínání přívodu stlačeného vzduchu při dosažení potřebné hladiny vakua
Až 16 ejektorů v bloku, průměr trysky ejektoru: 0,7; 1,0; 1,2; 1,5 mm
Max. sací výkon 31 až 68 Nl/min (ANR), Max. hladina vakua -89 kPa, Max. hodnota napájecího tlaku 0,4 MPa

https://www.smc.eu/cs-cz/produkty-a-podpora/prisavky~28921~nav
https://www.smc.eu/cs-cz/produkty-a-podpora/ejektory~29029~nav
https://www.smc.eu/cs-cz/produkty-a-podpora/prisavka-s-vestavenym-ejektorem~138809~nav
https://www.smc.eu/cs-cz/produkty-a-podpora/ventily-k-udrzeni-vakua~135161~nav
https://www.smc.eu/cs-cz/produkty-a-podpora/vakuove-filtry~28915~nav
https://www.smc.eu/cs-cz/produkty-a-podpora/vakuova-uchopna-jednotka-pro-kolaborativni-roboty~165591~nav
https://static.smc.eu/binaries/content/assets/smc_global/product-documentation/installationmaintenance-manuals/en/im_zkj_tf2z005en.pdf
https://www.smc.eu/en-eu/products/zse20-f~138880~nav
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SMC řešení pro robotické aplikace
Přehled prvků - pro manipulaci

Bernaulliho a cyklonové přísavky

Možné i v bezkontaktním provedení

Přenos předmětů, kde není žádoucí přímý kontakt 
s uchopovačem.

Pro uchopení a přenos tenkých, poddajných, 
porézních předmětů, desek plošných spojů a dal-
ších citlivých dílů.

 uchopit &

Adsorption, Conveyors 

Zesilovač průtoku a ejektor
Řada ZH*-X185
Zvýšení výkonu při čištění, sušení, chlazení, přenosu nebo odsávání par pomocí 
stlačeného vzduchu. Jednotka využívá Coandův efekt. Jejím použitím je možné 
dosáhnout úspory stlačeného vzduchu až 70% oproti běžnému ofuku stlačeným 
vzduchem. Bezúdržbový provoz, velmi snadná instalace, tichý chod. 

Vysoko výkonné ejektory, ofukovací jednotky
Řada ZH-X226/-X249/-X338
Ejektor, nebo ofukovací jednotka, podle toho, zda využijete sací vstup, či výstup s 
ofukem. Široké použití jako výkonný ejektor s vysokým průtokem, zesilovač průtoku 
chladicí / řezné kapaliny, suché i mokré odsávání, odstranění kondenzátu a další.

Bezkontaktní přísavky
Řada ZNC, XT661
Bernoulliho přísavky ZNC: Průměr 20, 40, 60 mm, Síla uchopení až 28 N
Bernoulliho přísavky XT661 (bezkontaktní): Průměr / Velikost tělesa 39 až 150 mm, Síla uchopení až 16 N
Cyklonové přísavky XT661 (bezkontaktní): Průměr 20 až 100 mm, Síla uchopení až 44 N

TRANSFER POMOCÍ STLAČENÉHO VZDUCHU

Zastavení zátěže

Transport sypkých materiálů, např. zrní, pelet, nebo granulátů. 
Odsávání kouře, prachu, par, suchých i mokrých pevných částic. 
Využitím výstupu vznikne výkonná ofukovací jednotka. 

Středicí jednotka
Řada MACM

K ustředění, polohování a transportu těžkých předmětů
Přispívá k úspoře místa na dopravních linkách
Max. dovolená hmotnost zátěže: 1000 kg
Centrovaný předmět může být přesouván ve všech směrech
Kuličkové ložisko pro plynulý pohyb
Přesné ustředění zátěže s tolerancí: ± 1 mm (bez zátěže)
Rozsah vyosení: max. ø100 mm

Zarovnání a umístění předmětů 
a palet

Narážkový válec, konstantní montážní výška
Řada RS(D)Q-Z
Narážkový válec pevné výšky, dvojčinný, jednočinný
Průměry pístu (mm): 16 až 50
Zdvih: 10 mm až 30mm
Možnost použití snímačů polohy

Narážkový válec pro vyšší zátěž
Řada RS2H
Narážkový válec pro vyšší zátěž
Průměry pístu (mm): 50, 63, 80
Volitelně připojovací závity ze 2 stran
Způsob montáže: příruba
K dispozici různá provedení

Stopper Cylinder, Adjustable Mounting Height
Řada RS(D)G
Narážkový válec, nastavitelná montážní výška
Dvojčinný, jednočinný
Průměry pístu (mm): 40, 50
Zdvih: 20mm až 30mm
Možnost použití snímačů polohy

přenést

https://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=ZH-X2-X3-E&show_page=true
https://www.smc.eu/en-eu/products/zh-x185-air-amplifier~134726~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/vacuum-pads-suction-cups~28921~nav
https://prd-hippo.smcaws.eu/en-eu/products/macm-centring-unit~161029~cfg?partNumber=MACM
https://www.youtube.com/watch?v=K85PYJ_DTIg
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Lehké a 
kompaktní

Kompaktní s nízkou hmotností

PROSTOROVĚ ÚSPORNÉ
PRO ZVÝŠENÍ PRODUKTIVITY
Řady J, nově uvolněné výrobky

Kompaktní elektromagnetický nepřímo ovládaný 
5-cestný ventil
Řada JSY

Bezdrátový systém sériového přenosu dat
Řada EX600-W

Kompaktní válec
Řada JCQ

Kompaktní suport, přesné valivé vedení
Řada MXZ

Kompaktní úchopná hlavice, paralelní pohyb, 2 
čelisti
Řada JMHZ2

Kompaktní válec s vedením
Řada JMGP

Vakuová jednotka
Řada ZK2-A

Kompaktní miniaturní škrticí ventil
Řada JAS

Kyvný pohon
Řada CRB

Kompaktní kompresor
Již brzy

Vysoce účinné, energeticky efektivní, pro vaši absolutní volnost

SMC řešení pro robotické aplikace
Přehled prvků - pro manipulaci

https://www.smc.eu/cs-cz/produkty-a-podpora/jsy~163773~nav
https://www.smc.eu/cs-cz/produkty-a-podpora/jc-d-q-miniaturni-kompaktni-valec-dvojcinny-jednostranna-pistnice~139043~cfg?partNumber=JCQ
https://www.smc.eu/cs-cz/produkty-a-podpora/jmhz2~163595~nav#s
https://www.smc.eu/cs-cz/produkty-a-podpora/jmgp-miniaturni-dvoupistovy-valec-s-vedenim~139036~cfg?partNumber=JMGP
https://www.smc.eu/cs-cz/produkty-a-podpora/mxz-kompaktni-suport-vysoce-presne-valive-vedeni~159232~cfg?partNumber=MXZ
https://www.smc.eu/cs-cz/produkty-a-podpora/ejektory~29029~nav#s
https://www.smc.eu/en-eu/products/jas-speed-controller-with-one-touch-fitting-compact-push-lock-type~163464~cfg
https://www.smc.eu/en-eu/products/crb~163997~nav
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Výměna

Výměna koncových členů robota nebyla nikdy jednodušší
Pokud je nutné ve stejné robotické aplikaci použít několik nástrojů, neváhejte a podívejte se na náš další produkt.

Výměna koncových členů

Bezdrátový systém EX600-W
Vhodné i pro svařovací aplikace

Max. 1280 vstupů/1280 výstupů (max. 128 vstupů/128 výstupů na modul).

Vysokorychlostní připojení - doba potřebná od zapnutí napájení  
do zahájení komunikace: min. 250 ms.

Krátká reakční doba: 5ms.

Bezdrátový systém
Řada EX600-W

Méně kabelů & konektorů, méně instalace & údržby, menší riziko poškození & 
odpojení. Zvyšení flexibility (vylepšení OEE)
 Dosáhněte naprosto spolehlivé komunikace bez rušení
Přepínání frekvencí a šifrování dat v pásmu ISM 2,4 GHz

Automatický výměnný systém
Řada MA

Automatická výměna koncového člena robota bez nutnosti seřizování nebo učení
Vestavěný zabezpečovací mechanismus pro prevenci pádu při ztrátě tlaku vzduchu
Max. zátěž: 3 kg (MA2), 5 kg (MA3)

Úchopná hlavice s výměnnými čelistmi
Řada MHF2-X7076A

Automatický výměnný systém pro koncové členy robotů
Kabeláž a hadice jsou spojeny dohromady v tělese úchopné hlavice (strana robota)
Zlepšuje elektrický kontakt při výměně nástroje, omezuje únik stlačeného vzduchu vzdu-
chu, a pod. 
Jediným robotem lze manipulovat s různými předměty

Vícenásobné spojky
Řada DM,DMK,KDM

Jednoduchá spojení a rozpojení více hadic
S vestavěnými nástrčnými spojkami
Automatická výměna bez zámku

Vysoká opakovatelná přesnost:  
±0.01 mm

Počet pneumatických připojení:  
4 (MA2) / 6 (MA3)

Počet elektrických připojení:  
8 (MA2) / 12 (MA3) kontakty

Max. zátěž: 3 kg (MA2) / 5 kg (MA3)

Celková délka: zkrácena o 82% nebo více 
Hmotnost: snížena o 69% nebo více

A  F    C
auto

inger
hange

A  H    C
auto

and

  (s adaptérem)

AHC jednotka

Adaptér robota

Těleso jednotky

Adaptér nástrojů

Volitelné příslušenství: držák

SMC část
Uživatelská část

hange
Automatická 
výměna čelistí
úchopné hlavice Automatická 

výměna úchopné hlavice

SMC řešení pro robotické aplikace
Přehled prvků - pro manipulaci

https://www.smcworld.com/products/en/get.do?type=GUIDE&id=MA-E
https://www.smc.eu/cs-cz/produkty-a-podpora/system-serioveho-prenosu-dat~25334~nav#s
https://www.smc.eu/cs-cz/produkty-a-podpora/rozdelovaci-listy-s-nastrcnymi-spojkami~20875~nav
https://www.smcworld.com/newproducts/en-jp/mhf2-x/
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Lakování
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Lakování
SMC řešení pro robotické aplikace

Přehled prvků pro lakování

Ventil pro vodu a chemické kapaliny
Řada VCC
 Prostorově úsporné a lehké ventily s plastovým tělesem se sníženým usazo-
váním barvy
Antistatické rozvody vhodné pro základní nátěr na bázi vody nebo chemikálií 
a čištění rozpouštědlem / vzduchem
Vysoká spolehlivost a dlouhá životnost (2 miliony cyklů).

Fluoropolymerové hadice
Řada TH
Ideální pro použití v extrémních podmínkách. Vysoce odolný vůči agresivním 
kapalinám a rozpouštědlům do 200 °C, možnost použití při vysokých provoz-
ních tlacích

Fluoropolymerová šroubení pro čistá prostředí
Řada LQ
Zabraňuje nečistotám v lakovacích obvodech karosérií na lakovacích linkách 
v automobilovém průmyslu.  
Nový materiál PFA eliminuje tvorbu částic a TOC (celkový organický uhlík), 
což umožňuje použití v nejnáročnějších aplikacích.
Odolný vůči agresivním kapalinám a rozpouštědlům do 200 °C

Modulární jednotka úpravy vzduchu s vysoušečem
Řada AF + AFM/AFD + IDG
Zajistěte kvalitní lakování dodáním kvalitního stlačeného vzduchu do robota 
použitím filtru, odlučovače oleje a sušičky stlačeného vzduchu

Procesní čerpadla
Řada PA/PB/PAF
Bez ohledu na aplikaci, nabízí SMC vhodná řešení čerpadel přesně pro vaše potřeby
SMC jednočinná a dvojčinná procesní čerpadla poskytují díky materiálům v nich použitých řadu výhod, 
včetně zvýšené účinnosti, spolehlivosti a výkonu
Řada je konstruována pro použití s kapalinami a chemikáliemi a nabízí vysoce výkonné fluororezinové 
čerpadlo s korozivzdornými částmi tělesa, které zaručuje úplnou kompatibilitu při použití s vysoce čistými 
chemikáliemi

Elektro-pneumatický převodník
Řada ITV
Řídí tlak vzduchu v poměru k elektrickému signálu
Nízká hmotnost, jasný a snadno čitelný LED displej
Monitorovací výstup je k dispozici jako analogový výstup nebo jako spínací 
výstup
Řada ITV se stupněm krytí IP65

Šroubení z korozivzdorné oceli
Řada VCK
Odolné chemickým barvám - korozivzdorná ocel SUS316L
Zajišťuje snížení zbytkových kapalin - plastové těsnění povrchu
Snadná instalace a demontáž ve stísněných prostorech, zmenšený objem 
potrubí - koleno otočné o 40°

Filtry pro hlavní rozvody stlačeného vzduchu
Řada AFF, AM, AMD

Filtry pro hlavní rozvody stlačeného vzduchu, velký průtok
Poréznost filtrační vložky: 1 µm, 0.1 µm nebo 0.3 µm a 0.01 µm
Nízká tlaková ztráta
Filtry s aktivním uhlím
Filtrace dle ISO 8573-1:2010

Rychlospojky
Řada KK/KKA/KKH/KK130
Nástrčné rychlospojky, pro všeobecné použití, zástrčka a zásuvka
Řada KK - mechanismus zajištění objímky pouzdra (kromě KK2)
Řada KK - bez mechanismu zajištění pouzdra objímky
Řada KKA - materiál tělesa: korozivzdorná ocel SUS 304, materiál těsnění: FKM, bez maziva
Řada KK130 - energy saving, nízké náklady, síla pro spojení snížena o 22 %, kompaktní provedení 

https://www.smc.eu/cs-cz/produkty-a-podpora/vcc~134979~nav
https://www.smc.eu/cs-cz/produkty-a-podpora/th-metricka~134516~cfg
https://www.smc.eu/cs-cz/produkty-a-podpora/lq-sroubeni-vysoke-cistoty~72613~nav#s
https://www.smc.eu/cs-cz/produkty-a-podpora/vck-korozivzdorne-oceli~38471~cfg
https://www.smc.eu/cs-cz/produkty-a-podpora/idg~55003~nav
https://www.smc.eu/en-eu/products/electronic-regulator~134571~nav
https://www.smc.eu/cs-cz/produkty-a-podpora/procesni-cerpadla~134383~nav#s
https://www.smc.eu/cs-cz/produkty-a-podpora/aff~39809~nav
https://www.smc.eu/cs-cz/produkty-a-podpora/aff~39809~nav
https://www.smc.eu/en-eu/products/quick-couplers~134991~nav#s
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0dstranění statické elektřiny

Odstranění statické elektřiny
SMC řešení pro robotické aplikace

Přehled produktu - Ionizéry

Tyčový ionizér
Řada IZT40/41/42 & IZS40/41/42
Zbavte se statiky z plochých a/nebo vzdálených povrchů

Ionizační trysky
Řada IZT43 a IZN10E
Použijte tam, kde je problém s prostorem nebo když potřebujete specifické 
odstranění statické elektřiny

Ionizační ofukovací pistole
Řada IZG
Pro ofuky, k neutralizaci statického náboje z jakéhokoli povrchu

Ionizační ventilátory
Řada IZF10/21/31
Odstraňte statickou elektřinu z okolí obrobku nebo pokud není k dispozici 
přívod vzduchu

Antistatické produkty
Řada TAS / TAU - antistatické hadice
Řada TAU-X100 – antistatické hadice 
Řada KA – antistatické nástrčné spojky
Řada AS-X260 - in-line, úhlový typ
Řada ZP3 - přísavka, vodivá pryž NBR, silikon
Řada ZP2 - přísavka, vodivá pryž NBR, silikon
Řada ZP - přísavka, vodivá pryž NBR, silikon
Společnost SMC má celou řadu produktů, které zabraňují vzniku 
statické elektřiny

Rotační čisticí systém s 
ionizérem

Speciální řešení pro kolaborativní 
roboty

Iontový výboj a odstraňování 
částic rotačními tryskami stlače-
ným vzduchem

https://www.smc.eu/cs-cz/produkty-a-podpora/ionizacni-ventilatory~133571~nav#s
https://www.smc.eu/cs-cz/produkty-a-podpora/izn10e-ionizacni-tryska~160387~cfg
https://www.smc.eu/cs-cz/produkty-a-podpora/izt43-ionizacni-tryska-oddelena-ridici-jednotka-a-napajeci-zdroj~165701~cfg
https://www.smc.eu/cs-cz/produkty-a-podpora/izg10-ionizacni-ofukovaci-pistole~165862~cfg
https://www.smc.eu/cs-cz/produkty-a-podpora/tycove-ionizery~133567~nav#s


Specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění a jakýchkoli závazků ze strany výrobce

SMC Corporation
Akihabara UDX 15F, 4-14-1
Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN
Phone: 03-5207-8249
Fax: 03-5298-5362

Bez přípravy pro tisk. Design: SMC Industrial Automation CZ s.r.o.
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France  +33 (0)164761000  www.smc-france.fr  info@smc-france.fr
Germany  +49 (0)61034020  www.smc.de  info@smc.de
Greece  +30 210 2717265  www.smchellas.gr sales@smchellas.gr
Hungary +36 23513000  www.smc.hu  office@smc.hu
Ireland  +353 (0)14039000  www.smcautomation.ie  sales@smcautomation.ie
Italy  +39 0292711  www.smcitalia.it  mailbox@smcitalia.it
Latvia  +371 67817700  www.smc.lv  info@smc.lv
Lithuania        +370 5 2308118      www.smclt.lt    info@smclt.lt

Austria  +43 (0)2262622800 www.smc.at  office@smc.at
Belgium  +32 (0)33551464  www.smc.be  info@smc.be
Bulgaria  +359 (0)2807670  www.smc.bg  office@smc.bg 
Croatia  +385 (0)13707288  www.smc.hr  office@smc.hr
Czech Republic  +420 541424611  www.smc.cz  office@smc.cz 
Denmark  +45 70252900  www.smcdk.com  smc@smcdk.com 
Estonia  +372 6510370  www.smcpneumatics.ee  smc@info@smcee.ee
Finland  +358 207513513  www.smc.fi  smcfi@smc.fi

Netherlands  +31 (0)205318888  www.smc.nl  info@smc.nl
Norway  +47 67129020  www.smc-norge.no  post@smc-norge.no
Poland  +48 222119600  www.smc.pl  office@smc.pl
Portugal  +351 214724500  www.smc.eu  apoioclientept@smc.smces.es
Romania  +40 213205111  www.smcromania.ro  smcromania@smcromania.ro
Russia  +7 8123036600  www.smc.eu  sales@smcru.com
Slovakia  +421 (0)413213212  www.smc.sk  office@smc.sk
Slovenia  +386 (0)73885412  www.smc.si  office@smc.si

Spain  +34 945184100  www.smc.eu  post@smc.smces.es
Sweden  +46 (0)86031200  www.smc.nu  smc@smc.nu
Switzerland  +41 (0)523963131  www.smc.ch  helpcenter@smc.ch
Turkey  +90 212 489 0 440  www.smcpnomatik.com.tr  info@smcpnomatik.com.tr 
UK  +44 (0)845 121 5122  www.smc.uk  sales@smc.uk
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