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Уважаеми госпожи и господа,
В интернет страницата ни www.perun-bg.com ще намерите богата информация за фирмите, чиито
дистрибутори сме за България.

DATALOGIC AUTOMATION e водещ производител на средства за автоматизация и идентификация. Ние
предлагаме в България продуктите на неговите фирми DATASENSOR, INFRA, EMS.

DATASENSOR произвежда висококачествени оптоелектронни защитни (предпазни) завеси и бариери от
категория 2 и 4 по БДС EN 954-1-серии SE2/SF2/SE4/SG2; оптоелектронни завеси за измерване и
контрол-AS1/DS1/DS2/DS3; видеосензори за контрол и инспекция- SCS1, SVS1,SVS2; изключително
богата гама от фотосензори за детекция и измерване на размери, терморегулатори. DATASENSOR е
най-големият производител на фотосензори с корпус М18 в Европа и втори по произведени
оптоелектронни предпазни завеси и бариери.

INFRA INTERNATIONAL (част от DATASENSOR) произвежда богата гама от магнитни, индуктивни и
капацитивни сензори. Фотосензорите и оптичните бариери на INFRA са предназначени за индустриални
цели, за портална автоматика ( врати, бариери) и асансьори.

Чрез своето поделение EMS, DATALOGIC AUTOMATION предлага изключително богата гама от
радиочестотни устройства и принадлежности за идентификация (RFID) .Индустриалните радиочестотни
(RFID) системи за идентификация са алтернатива на използуването на баркодове в промишлеността и
складовите стопанства. Те са особено подходящи за тежки условия на експлоатация, при които
оптичните баркод скенери не могат да работят удовлетворително или даже са напълно неприложими.
Използуват се в роботизирани и конвеерни линии, в машиностроенето, металургията,
металообработването, леярството, производството на строителни материали, линии за боядисване,
складови стопанства, автоматични машини, настройка и тестване, пакетиране на стоки.
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Индустриалните лазерните устройства на LOKE се използуват за безконтактни измервания с висока
точност на разстояния, преместване, размери и форма на профили, позициониране на подвижни части
от производствено оборудване- например кранове, както и на предмети и детайли с температура до
1200 Сº като блуми, сляби и прътове, нива на течности в резервоари ( вариант в Ех изпълнение).
Усилената конструкция на корпусите, специалните защитни кожуси, системи за охлаждане и оптичните филтри
гарантират работата на сензорите на LOKE в условията на високи околни температури, вибрации и
запрашеност в металургичната и металообработваща промишлености, леярството, производството на

строителни материали и други индустрии. Работният обхват е от 0,2 до 150, а на LMC0310 до 3000м.
Точността на измерване e ± 2мм ( ± 5мм. за LMC0310).

Висококачествените и прецизни ултразвукови сензори на Microсоnic са подходящи за широк кръг
индустриални приложения, свързани с детекция и измерване на разстояния, нива, размери.Работните
обхвати са от 150 до 6000мм, а разрешаващата способност е 0,10/0,18/0,20мм в зависимост от модела.
Настройката се извършва както с бутони и LED дисплей, така и с адаптер Link Control и персонален
компютър. Програмата за настройка е много лесна за използуване и предлага вградени
филтри.Сензорите могат да работят в режими на мултиплексиране или синхронизация, което позволява
монтажа на 10 сензора в непосредствена близост един до друг.

Микро-Епсилон е фирма, специализирана в разработката и производството на изключително прецизни
индустриални оптични(триангулачни), индуктивни(включително и за вграждане в хидро и пневмо
цилиндри), капацитивни и жични сензори за измерване на разстояния с разрешаваща способност,
започваща от 0,03µм., 2D и 3D скенери за профил, оптични микрометри.

Фирмата е част от групата MICRO- EPSILON, а дейността и е свързана с производството на
инфрачервени устройства и системи за измерване на температура. Те намират широко приложение в
металургичната, металообработващата, леярската и стъкларска индустрии, преработката на пластмаси,
контрол на състоянието на електроапаратура, двигатели, лагери, редуктори, отоплителни и климатични
съоръжение- навсякъде, където бързо и точно трябва да се измери температурата без контакт с
работната среда. Устройствата на OPTRIS позволяват измерване на температури на движещи се обекти,
а също и в трудно достъпни и опасни места.
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MTS Sensors е водещата световна фирма в прoизводството на изключително прецизни, програмируеми
безконтактни магнитострикционни сензори за измерване на премествания, включително и за вграждане в
хидро и пневмо цилиндри. Постоянен магнит служи за активатор и създава магнитно поле, движейки се
концентрично на измервателния елемент.Изходният електрически сигнал е във функция от положението
на активиращия магнит. Произвеждат се сензори с аналогов изход ( 0-10V, ± 10V, 0/4-20mA) и цифров
интерфейс (CAN, Profibus, EtherCAT, SSI). Измервателният диапазон за различните модели е от 25мм до
7600мм.

К.А.SCHMERSAL GmbH произвежда индустриални превключватели за положение; крайни
изключватели, безконтактни и магнитни сензори за контрол на състоянието на предпазни (защитни)
врати и подвижни части от промишлено оборудване;соленоидни блокировки за защитни (предпазни )
врати; електронни контролни защитни релета и модули; оптоелектонни защитни (предпазни) завеси;
бариери и лазерни скенери. Непрекъснато се разширява гамата на предлаганата апаратура с AS
интерфейс.
Устойствата, произведени от Schmersal са предпочитани за тежки производствени условия.
Отличават се със здравина, прецизност и
много дълъг експлотационен живот. Фирмите
К.А.SCHMERSAL GmbH , STEUTE SCHALTGERATE GmbH и ELAN SCHALTELELEMENTE GmbH са
част от групата SCHMERSAL .

Steute произвежда индустриални превключватели за положение, крайни изключватели, аварийни
въжени изключватели, изключватели за контрол на положението на транспортни ленти, богата гама от
педали за управление- индустриални и за медицински цели, бутони за управление, магнитни сензори за
контрол на състоянието на предпазни (защитни) врати и подвижни части от промишлено оборудване,
дръжки за предпазни врати с вградени бутони за управление и индикатори, безжични устройства.
Предлаганата апаратура е както в нормално, така и във взривозащитено (Ех) изпълнение. Устойствата,
произведени от steute SCHALTGERATE са предпочитани за тежки производствени условия и се
отличават със здравина, прецизност и много дълъг експлотационен живот.

Elan произвежда командни устройства- индустриални бутони, режимни превключватели, аварийни стоп
бутони, джойстикове, RFID режимни ключове, устройства за управление с две ръце и устройства за
управление на подвижно оборудване (кранове, телфери). Командните устройства от серия N са
предназначени за хранителната промишленост, а тези от серии R и E – за много тежки условия на
експлоатация. В програмата на Elan са включени и блокиращи соленоиди. В рамките на групата
SCHMERSAL фирмата е специализирана в производството на електронни релета и контролери за
безопасност
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PIZZATO ELETTRICA е сред големите европейски ( и най-голям в Италия) производител на позиционни
и крайни изключватели, електромеханични устройства за безопасност, контролни модули за
безопасност; превключватели за асансьори. Производствената програма включва над 6000
модификации. Благодарение на големия опит в конструирането и производството, както и използуването
на най-новите научни и технологични разработки, продуктите на PIZZATO ELETTRICA се отличават с
високо качество, надеждност при експлоатация и добра цена.

MEYER INDUSTRIE-ELECTRONIC GMBH произвежда голяма гама от висококачествени устройства за
автоматизация. Фирмата е водеща в производството на прецизни абсолютни и инкрементални енкодери,
подходящи за широк кръг приложения и тежки условия на експлоатация. Линейните безконтактни
магнитни енкодери се използуват за измерване на премествания с точност до микрони при
металорежещи и други машини. Детекторите за горещ метал намират приложение в металургичната и
металообработваща промишлености и превключват своите изходи, когато „засекат” метал с определена
температура. Фирмата предлага и специализирана апаратура за кранове- микровълнови системи и
бариери, предназначени за предотвратяване на сблъсък и инциденти, специални превключватели с
кръстати активатори и ролки за контрол на движението, както и редукторни гърбични превключватели.
Ще предизвикат интерес и индуктивните сензори с висока работна температура и апаратурата за
гуменолентови транспортьори- датчик за скоростта на въртене, датчик за скоростта на гумената лента,
детектор за наличие на материал върху лентата.

Инж. Пеню Йорданов
Управител
София

