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Výrobky Lütze
Společnost Friedrich Lütze (dále Lütze) byla založena roku 1958 a sídlí ve
Weinstadtu, 20 km od hlavního města Bádenska-Württemberska Stuttgartu.
Společnost v několika výrobních závodech (jeden z nich je i v ČR) vyrábí
širokou škálu komponent pro výrobce nízkonapěťových rozvaděčů a strojů.
Vyrobené komponenty nesou buď značku Lütze, mnoho z nich je však
vyráběno i pod značkou dalších renomovaných výrobců, např. SIEMENSu.
A naopak, někteří výrobci vyrábí své výrobky pod značkou Lütze, díky
čemuž společnost Lütze můžeme vnímat jako jakýsi „hub“, z něhož
můžeme v každém okamžiku očekávat extrakt moderních technologií.

Počátek spolupráce s námi, tedy českou pobočkou OEM Automatic, se datuje
do roku 2006, kdy jsme započali s distribucí části výrobního portfolia,
především převodníků signálů, vazebních relé, nadproudových ochran,
odrušovacích členů, aj. Postupem času se naše nabídka rozšířila o další
komponenty, např. datové zásuvky, kabely, DC/DC konvertory, aj. Jelikož
šíře nabídky firmy Lütze již přesahuje prostorové možnosti našeho katalogu,
vydáváme tuto publikaci, jejímž cílem je představit některé dosud málo
propagované komponenty a poskytnou alespoň základní přehled o šíři nabídky.

Nadproudové ochrany LOCC-Box a LCOS-CC
Stávající jistící prvky (pojistky, jističe) pracují na principu ohřívání materiálu
vlivem vyššího procházejícího proudu, postižené zátěže jsou tedy odpínány
za ne zcela přesně definovaných podmínek. Dalším problémem je
spouštění kapacitních zátěží, které mohou být chybně vyhodnoceny
jako neakceptovatelné přetížení a odepnuty. Tradiční nevýhodou
klasických jistících prvků je i fakt, že v případě jejich vybavení je většinou
nemožné po odstranění závady obnovit napájení zátěží externě.
Moderním způsobem řešení je nastavitelná
proudová ochrana LOCC-Box, která je určena
pro obvody 24 VDC (max. 10 A), resp. 48 VDC
(max. 6 A). Na čelní straně modulu lze nastavit
hodnotu hlídaného proudu a druh ampér-sekundové
charakteristiky (rychlá / středně rychlá / pomalá).
Procházející proud je měřen přesnou elektronikou
(nejedná se tedy o tepelný efekt), spínacím prvkem
je Mosfet, odepnutí zátěží je tedy velice přesně
716400
definované. Přesné určení úrovně proudu a času
vybavení je důvodem, proč použití LOCC-Boxu doporučit mj. v aplikacích
s pulzními zdroji. Určité typy zdrojů při přetížení a zkratu dodávají do
zátěží proud sice vyšší než jmenovitý, ale nedostatečně vysoký pro rychlé
vybavení klasických jistících prvků. Nelze tak rychle identifikovat možný
problém se zátěžemi a zaručit selektivitu.

Jednotlivé LOCC-Boxy (1 LOCC-Box = 1 kanál) lze velmi snadno propojovat
pomocí hřebenů a připojovat k napájecí liště (max. 40 A) pomocí koncových
distribučních svorek.

Sestava 5 modulů 716400 a
distribučních svorek 716425

Pomocí komunikační brány lze LOCCBox použít i v průmyslových sběrnicích
CANopen, PROFINET-IO, PROFIBUSDP, EtherCAT.

Distribuční svorka pro připojení
napájecí lišty (max. 40 A)
716421

Nadproudová ochrana může být i
v provedení LCOS-CC, což ocení
uživatelé tohoto systému.
Více o systému LCOS na straně
4 této publikace.

LOCC-Box navíc upozorňuje na odepnutí zátěží poklesem napětí na
0 V na signalizačním výstupu, funkci LOCC-Boxu lze znovu aktivovat
buď resetem na čelní straně modulu nebo dálkově signálem 24 VDC.
Provedení s komunikací přináší možnost ovládat a monitorovat systém
prostřednictvím volně sířeného software LOCC-Pad instalovaného v PC,
navíc lze „vymodelovat“ vlastní ampérsekundovou charakteristiku.

Kabely
-

Modul LCOS-CC
779000.2111

Komunikační brána pro Profinet-IO
716457

Materiál pláště PVC (standardní) nebo PUR (odolný proti agresivnímu prostředí)
Soulad se směrnicí RoHS
Určité typy jsou bezhalogenové, s nízkou kapacitou, dle standardu DESINA
Flexibilní (umožňující jednorázový ohyb při instalaci) - řada SILFLEX, ELECTRONIC
Vysoce flexibilní (pro systémy C-track a energetické řetězy, umožňující až 20 mil. ohnutí ve
vodorovné ose) - řada SUPERFLEX, SUPERFLEX TRONIC

Připojovací a ovládací kabely
Lütze SILFLEX

100363

Lütze SUPERFLEX

Lütze SUPERFLEX TRONIC

Lütze ELECTRONIC

110600

110774

Pozn. Z důvodu limitovaného prostoru v tomto materiálu
uvádíme pro ilustraci zpravidla jen jeden typický výrobek
dané řady.

)
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Kabely pro elektroniku a sdělovací kabely

RoHS
OEM Automatic, spol. s r.o.
Pražská 239, 250 66 Zdiby

halogen free
flame retardant

117096

Low Capacitance
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Kabely pro průmyslové sběrnice
Profibus

AS-Interface

InterBus

DeviceNet

104216

104207

104288

104293

Ethernet

104338

Pozn.: Vyobrazeny jsou kabely řady Lütze ELECTRONIC. S výjimkou kabelů pro sběrnici AS-Interface všechny existují i v provedení Lütze SUPERFLEX.

Kabely pro motory, frekvenční měniče, enkodéry, servopohony
Kabely pro servopohony Lütze SUPERFLEX PLUS

Kabely pro motory Lütze SILFLEX

Dle standardů Siemens, Bosch Rexroth, Lenze, SEW, Allen Bradley.

116194

111459

Kabelová konfekce

Pro resolvery a enkodéry

Dle standardů :
- SIEMENS 6FX5002, 6FX8002
- Bosch Rexroth INDRAMAT IKG/ RKL/ IKS/ RKG
- Lenze
- SEW
- Allen Bradley

Siemens 6FX8002

SEW

Lenze

198110.1000

193741.1000

193910.1000

Bosch Rexroth
(INDRAMAT IKG)

Lenze

Siemens 6FX5002

SEW

193040.1000

193900.1000

198731.1000

193728.1000

Pro servopohony
Bosch Rexroth
(INDRAMAT IKS)

193164.1000

Odrušovací členy
Diody, varistory a RC-členy v pouzdrech mnoha provedení,
umožňujících přímou či dodatečnou montáž na hlídaný komponent.

Pro přímou montáž na stykače

Pro univerzální montáž

700956

700445

)
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Konfigurovatelné převodníky signálů LCON
Kromě klasických převodníků standardních a nestandardních signálů uvedených níže je třeba
občas provést úpravu signálů uživatelsky či zálohovat data. Pro ten případ je zde řada LCON
s interfacem 750894 pro připojení převodníků k USB portu PC.

Pro standardní a nestandardní signály

Pro standardní signály z teplotních snímačů

750320

Interface pro připojení převodníku
k PC prostřednictvím portu USB

750340

750894

Konstrukční moduly LCOS se sběrnicovým připojením
data

šířkách (22,5 a 30 mm). Kromě připojení
na sběrnici lze samozřejmě každý modul
rozšířit o dva samostatné 8-pinové
konektory.

napájení

Pro všechny, kdo hledají snadno
připojitelné pouzdro pro vlastní
elektronické obvody. Moduly jsou
koncipovány tak, že každý z nich lze
snadno připojit na průchozí sběrnice.
Jedna z nich může např. sloužit pro
napájení (typicky 24 VDC = napájecí
sběrnice), jiná např. jako datová (nebo
obecně slaboproudá) sběrnice. Napájecí
sběrnice je dimenzována na max. 3x 400
VAC/ 500 VDC, 16 A; datová na 24 VAC/
DC, 3 A, přičemž je 12-pinová. Variabilita
je dosažena tím, že lze vybrat mezi
čtyřmi základními uspořádáními sběrnice
(kombinace napájecích a datových
sběrnic). Moduly se vyrábí ve dvou

LCOS - ukázka konfigurace napájecí a datové sběrnice

Pro účely tohoto konstrukčního systému vyrábí firma
Lütze zdroje a nadproudové ochrany LCOS-CC
(více na str. 2), další komponenty budou následovat.
Příklad modulů systému LCOS

Stručný přehled dalšího sortimentu firmy Lütze
-

Oddělovací relé – elektromagnetická

-

Oddělovací relé – SSR

-

Převodníky standardních i nestandardních signálů

-

Převodníky signálů z teplotních snímačů

-

Ethernetové přepínače bez správy

-

Ochranné kabelové hadice a příslušenství2)

-

Kabelové průchodky, vývodky a další příslušenství3)

-

Prázdné montážní moduly Varioprint4)

1)

772000

2)

272160

3)

600347

4)

710620

1)

Detailní informace o oddělovacích relé a převodnících signálů vám zašleme na vyžádání – vzhledem ke změně ve
výrobě nebyl do uzávěrky této publikace znám aktuální design výrobků.

OEM Automatic, spol. s r.o., Pražská 239, 250 66 Zdiby
Tel.: +420 241 484 940, Fax: +420 241 484 941
info@oem-automatic.cz, www.oem-automatic.cz
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V případě, že jste v této nabídce nenašli to, co hledáte, kontaktujete nás – neustále se rozšiřuje jak nabídka firmy
Lütze, tak nabídka ostatních dodavatelů OEM Automatic.

