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Firma TERM  
na Targach AUTOMATICON 
w Warszawie 
W związku ze zbliżającymi się Międzynarodowymi Targami Automatyki  
i Pomiarów AUTOMATICON, które odbędą się w Warszawie w dniach  
23–26 marca br., chcielibyśmy za pośrednictwem miesięcznika  

„Napędy i Sterowanie” zaprosić Państwa na nasze stoisko nr G9,  
które znajduje się w hali nr 3. Na naszym stoisku znajdą Państwo produkty firm,  
z którymi współpracujemy od wielu lat. Poniżej dokonujemy prezentacji firm.

Firma Schleicher Electronic należy 
do grona producentów sterowników 

PLC/CNC. W ofercie firmy znajdują się 
ekonomiczne sterowniki serii XCx Micro, 
kompaktowe serii RIO, sterowniki prze-
znaczone do prostych zadań serii XCx 
300, do bardziej skomplikowanych prze-
znaczone są XCx500/540 oraz sterowniki 
do najbardziej skomplikowanych zadań 
serii XCx 700 oraz XCx 1100. W 2010 r. 
firma wprowadzi na rynek nową serię 
sterowników XCx 800 i XCx 400. Do 
standardowego wyposażenia należy in-
terfejs SERCOS III. Ponadto w ofercie 
firmy pojawią się nowe wyświetlacze 
operatorskie i panele dotykowe.

Kolejną firmą jest światowy lider 
w produkcji solidnych enkoderów – fir-
ma Baumer Hubner. Ponad 70-letnie do-
świadczenie gwarantuje wyroby z naj-
wyższej półki. Z nowych produktów 
chcielibyśmy wspomnieć o modyfikacji 
sprawdzonych w najtrudniejszych warun-
kach enkoderach serii HOG 9 i HOG 10. 
Urządzenia są dostępne z nowym syste-
mem diagnostycznym  EMS – Enhanced 
Monitoring System. System EMS na bie-
żąco analizuje sygnały wyjściowe z en-
kodera i w przypadku pojawienia się nie-
prawidłowości w ich przebiegu, natych-
miast je sygnalizuje.

Na naszym stoisku znajdą Pań-
stwo również produkty firmy Baumer  
Thalheim. Oprócz enkoderów inkremen-
talnych i absolutnych, firma ma w swo-
jej ofercie również resolwery oraz bogaty 

wybór akcesoriów. Firma opatentowała 
nowy sposób mechanicznego połącze-
nia enkodera z napędem – technologia 
V-lock.

Efektem poszerzenia naszej oferty jest 
podjęcie współpracy z firmą Fotoelek-
trik Pauly, producentem barier świetl-
nych i optoelektroniki. W ofercie firmy 
znajdziemy m.in:
l  bariery świetlne typu nadajnik/odbior-

nik;
l  bariery refleksyjne;
l  skanery refleksyjne;
l  głowice optyczne;
l jednostki kontrolne;
l bariery samokontrolujące;
l bariery świetlne w wykonaniu Ex;
l elementy techniki światłowodowej;
l akcesoria.

Ostatnią firmą jest producent wy-
trzymałych enkoderów Leine & Linde. 
Oprócz bardzo popularnych enkoderów 
serii 500/600 oraz 800, zaprezentujemy 
serię 1000 przeznaczoną do ekstremal-
nie trudnych warunków pracy.
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