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Uvedená data a údaje byly pečlivě zkontrolovány. 

Technické změny a omyly vyhrazeny.

Již více než dvě desetiletí zastupujeme na českém a slovenském trhu 
světového lídra v oblasti strojní bezpečnosti – firmu Schmersal. Mezi naše 
silné stránky patří znalosti, zkušenosti, soulad našich produktů s 
evropskými i mezinárodními zákony a standardy, ale i nevšední péče o 
potřeby klientů. 

K našim zákazníkům patří nejen globální hráči v oblasti výroby a konstrukce 
strojů a výrobních linek, ale také provozovatelé a uživatelé strojních 
zařízení. Všichni profitují z rozsáhlého know-how firmy Schmersal 
a zkušeností našich techniků, kteří Vám navrhnou a připraví řešení tak, aby 
splňovalo veškeré zákonné bezpečnostní požadavky a současně vyhovělo 
potřebám vašich strojů, robotů a výrobních zařízení. Navíc disponujeme 
specifickými znalostmi a zkušenostmi z různých průmyslových oborů. 
Mezi ně patří výroba a zpracování potravin, balení a balící technika, 
konstrukce obráběcích a tvářecích strojů, výtahy a zdvihací technika, 
těžký a důlní průmysl a v neposlední řadě automobilový průmysl.

Do naší nabídky významně přispívá také akademie tec.nicum, s rozsáhlým 
výběrem služeb v oblasti bezpečnosti strojních zařízení. Certifikovaní 
bezpečnostní technici poradí výrobcům strojů i jejich provozovatelům ve 
všech aspektech strojní bezpečnosti. Kromě toho, v úzké spolupráci se 
zadavateli a výrobci, navrhují a realizují komplexní bezpečnostní řešení 
strojů a strojních provozů.

Těšíme se na spolupráci – váš tým MERCOM COMPONENTA.

SKUPINA SCHMERSAL
OCHRANA PRO ČLOVĚKA I STROJ

■ Bezpečnostní spínače, snímače 
a bezpečnostní zámky

■ Bezpečnostní PLC, bezpečnostní 
reléové moduly a bezpečnostní 
sběrnicové systémy

■ Optoelektronická a doteková  
bezpečnostní zařízení

■ Automatizační technologie: 
polohové, přibližovací a speciální 
spínače

■ Kompletní řešení pro zajištění 
nebezpečných oblastí

■ Individuální nastavení a 
programování bezpečnostních 
řídicích jednotek

■ Bezpečnostní technika na míru 
– ať pro jednotlivé stroje nebo 
komplexní výrobní linky 

■ Specifická bezpečnostní řešení 
vhodná pro dané průmyslové 
odvětví

PRODUKTY SYSTÉMY SLUŽBY
■ tec.nicum academy – 

školení a semináře

■ tec.nicum consulting – 
poradenské služby

■ tec.nicum engineering – 
koncepce a technické plánování

■ tec.nicum integration – 
provedení a montáž

NOVINKA

Operating Time

48 h.

Supply Voltage

24.0 V

OSSD Switching Counter

185

OSSD Status

ONField Status

FREE

Beam Signal Level

Protective Field

Operating Mode

Automatic

Protection Field Height

330 mm

Field Resolution

14 mm

Serial Number

2018229000

Type

SLC440COM-R-0330-14

Device Status

Device Data



DIAGNOSTICKÉ ÚDAJE VE VAŠEM SMARTPHONU
INOVATIVNÍ KOMUNIKACE A DIAGNOSTIKA PRO AOPD

S Bluetooth® LE máte k dispozici inovativní komunikační 
rozhraní pro diagnostiku a inspekci optoelektronických 
ochranných zařízení (AOPD).

V kombinaci s aplikací Schmersal "SLC Assist" můžete 
tento diagnostický nástroj používat pro bezpečný provoz, 
nastavení a dokumentaci pouze s tabletem či chytrým 
telefonem. Aktuální údaje z AOPD se zobrazují v reálném 
čase bez potřeby dalšího příslušenství. Tato nová 
diagnostická aplikace SCHMERSAL byla vyvinutá, aby 
umožnila sledovat stav AOPD přístroje bez potřeby laptopu 
nebo speciálního softwaru.

Aplikace Schmersal "SLC Assist" je k dispozici pro přístroje 
Android nebo iOS.

www.schmersal.cz

Type SLC440COM-R-0490-14

Serial Number 2018118002

Field Resolution 14 mm

Protection Field Height 490 mm

Number of Beams 48

Firmware Version v1.6.07

Floating Blanking 1 beam

Fixed Blanking

Fixed Blanking with edges

Contactor Control (EDM)

Beam Coding

Turned Display

Operating Mode
Automatic

Device Status

Device Configuration

Device Data



App Store and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

APLIKACE "SLC ASSIST"
Aplikace zobrazuje údaje:
■  Provozní režim
■  Síla signálu paprsků
■  Stav OSSD výstupů
■  Stav ochranného pole
■  Počet spínacích cyklů OSSD výstupů
■  Napájecí napětí
■  Ukazatel provozního času

Síla signálu paprsků:
★★★ = perfektní seřízení
✩✩✩ = nutný zásah – seřízení

Prostřednictvím počítadla sepnutí výstupů OSSD můžete 
naplánovat servisní cyklus pro bezpečnostní relé.

Informace o celkovém čase provozu je základem pro 
plánování pravidelné inspekce zařízení.

INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE
Světelný závěs s rozhraním Bluetooth® a aplikací Schmersal 
nabízí optimální podporu pro:
■  Sledování stavu světelné clony
■  Optimální nastavení
■  Preventivní údržbu a servis
■  Dokumentaci podle požadovaných bezpečnostních 

předpisů

CHYTRÁ BEZPEČNOSTNÍ SVĚTELNÁ CLONA
DĚLÁ UVEDENÍ DO PROVOZU A SERVIS JEDNODUCHÝ

"SLC Assist"  
pro Android

"SLC Assist"  
pro iOS

Video k 
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