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Két fontos évforduló is volt vállalatunk életében: a Beckhoff Automation idén 
nyáron lett 42 éves, a magyar leányvállalat pedig fennállásának 10. évforduló-
ját ünnepelte. Mindkét ünnepség fergeteges hangulatban telt. A magyar leány- 
vállalat eseményei két helyszínen zajlottak, az egyik a már jól ismert Öböl-
Ház Rendezvényközpont, ahol az ünneplésé volt a főszerep. Erről a helyszínről 
délelőtt és kora délután több fordulóval, szervezett buszjáratokkal utazhattak a 
vendégek a Beckhoff új irodájába, amely idén a korábban már hagyományossá 
vált szakmai nap, a Technology Day helyszíne volt.

A nürnbergi SPS szakkiállítás a világjárvány okozta több mint két év kihagyás 
után most végre ismét megrendezésre került, de most sem maradt el a korábban 
bevezetett Beckhoff Live + Interactive online élő közvetítés, ahol azok az érdek- 
lődők is követhették az eseményt, akiknek nem volt lehetőségük ellátogatni  
a kiállításra.

Idén is részt vettünk a folyamatirányítás és gyártásautomatizálás újdonságainak 
bemutatását megcélzó PCS Folyamatirányító Rendszerek Találkozóján, valamint 
támogattuk a hazai autóipar legnagyobb szereplőit és a kapcsolódó iparágak 
színe-javát felvonultató Automotive Foci Kupát.

A fejlesztések közül kiemelném a vezérlőszekrény nélküli automatizálást lehető-
vé tevő MX-rendszert, az ATRO moduláris robotrendszert, valamint az új Vision 
portfóliónkat, amely most már egy teljes körű képfeldolgozó rendszert jelent,  
és a szoftvertől a megvilágításig minden szükséges összetevőt tartalmaz.

Az új, CX9240 típusú beágyazott PC, valamint a CX82xx-sorozat beágyazott PC-i 
a korszerű ARM Cortex™ A53 processzornak és az alacsony energiafogyasztás-
nak köszönhetően teljesen új alkalmazási területek felé nyitnak utat.

Az ultrakompakt C60xx ipari PC-sorozat legújabb tagja, a C6040 még nagyobb 
számítási teljesítménnyel rendelkezik, ami felhasználók számára az alkalmazási 
lehetőségek teljesen új világát nyitja meg.

Jó olvasást kívánok!

Perecz Tamás, 
ügyvezető igazgató

Köszöntő

Tisztelt Partnerünk!

A Beckhoff Magazin évzáró lapszámának hasábjain áttekintjük 
az elmúlt időszak legfontosabb nemzetközi és hazai esemé-
nyeit, beszámolunk legújabb innovációinkról, valamint helyi 
híreket osztunk meg.
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A további újdonságok közül megemlítenénk még az ATRO moduláris ro-

botrendszert, az XPlanar termékcsalád legújabb innovációi közé tartozó 

könnyedén fel- és leszerelhető, azonosítóval ellátott ütközőket, az alacsony  

energiafogyasztású ARM Cortex™ A53 processzorral ellátott új CX9240 tí-

pusú beágyazott PC-t, valamint a CX82xx-sorozat beágyazott PC-it, illetve  

a C60xx ipari PC-sorozat legújabb tagját, az ultrakompakt C6040 ipari  

PC-t. A szoftverek közül kiemelnénk a redundáns vezérlés kezelésére 

szolgáló, TwinCAT Controller Redundancy szoftvert, valamint a nyílt töltő- 

eszköz-protokollal bővített TwinCAT IoT szoftvermodult.

Beckhoff Live + Interactive

A kiállítás időtartama alatt, a Beckhoff Live + Interactive élő közvetítések ke-

retében minden nap izgalmas tartalommal jelentkeztünk standunkról, ezáltal 

azok számára is lehetővé tettük azt, hogy betekintést kapjanak az általunk 

kiállított újdonságokba, akiknek nem volt lehetőségük ellátogatni a nürnbergi 

SPS szakvásárra. 

Ha lemaradt valamelyik eseményről, vagy szeretné újra megnézni, 

az alábbi linken vagy a mellékelt QK-kódot beolvasva megteheti:

  https://tinyurl.com/yusdfpak

Az SPS 2022 kiállítás és  
Beckhoff Live + Interactive 

PC- és EtherCAT-alapú automatizálási megoldásaink teljes kínálatán túl-

menően 1771 négyzetméteres standunkon bemutattuk a nagyközönség 

számára legújabb innovációinkat is: az MX-rendszert, valamint az új Vision 

portfóliónkat. A vezérlőszekrényeket kiváltó, akár decentralizált gépelren-

dezés kialakítására is alkalmas, moduláris MX-rendszerrel megkönnyíthető  

a tervezés, az összeszerelés, a telepítés, valamint a karbantartás folyamata.  

A Beckhoff Vision egy a gépgyártók és a végfelhasználók számára kifejlesztett, 

teljes körű képfeldolgozó rendszer, amely a szoftvertől a megvilágításig min-

den szükséges komponenst tartalmaz. 

A világjárvány okozta több mint két év kihagyás után november 8–10. között most végre ismét hagyományos formában került meg- 
rendezésre a nürnbergi SPS kiállítás, amely az automatizálási technológia legnagyobb – és számunkra legfontosabb – kiállítása. 
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Idén nyáron 42 éves lett a Beckhoff Automation
is nehezen érthető, mivel maga a kérdés korántsem világos. Úgy tűnik, hogy 

nincs egyértelmű válasz arra, hogy mit is jelent a 42-es szám valójában, vagy 

talán csak nem a megfelelő kérdést tesszük fel. Minden, amit tudunk az az, hogy 

válasznak tűnik egy az élet értelmét kutató mélyreható filozófiai kérdésre. Ha 

a Google keresőjébe beírjuk azt, hogy „a válasz az életre, a világmindenségre, 

meg mindenre“, automatikusan a 42 fog megjelenni. 

Fizikusként és a regény rajongójaként ez a szám mindig is különleges volt az 

ügyvezető igazgató és tulajdonos, Hans Beckhoff számára. A verli központ 

parkolójában sétálva nem nehéz kitalálni, hogy kié lehet a 4242 rendszámú 

autó. Mivel a vállalat 40. évfordulója a koronavírus járvány idejére esett, Hans  

Beckhoff úgy döntött, hogy inkább a 42. évforduló alkalmával szervez egy ha-

talmas partit a közel 42 országból érkező mintegy 3500 munkatárs számára.

A különleges születésnapra egy egészen egyedülálló helyszínen – a Hermanns-

denkmal emlékműnél – került sor. A vendégeket 32 standon a világ minden 

szegletéből érkezett italok és finomságok széles választéka várta. A nemzetközi 

leányvállalatok kollégái 18 állomáson különböző vetélkedők és játékok formá-

jában igyekeztek bemutatni saját hazájuk kulturális értékeit. Négy színpadon 

összesen nyolc előadóművész, illetve zenekar biztosította a felejthetetlen zenei 

élményt. Az est fénypontja a Revolverheld együttes fellépése volt egy az erdő  

közepén felállított hatalmas színpadon. Az est fénypontján a Revolverheld 

együttes lépett fel az erdő közepén felállított hatalmas színpadon. Az esemény  

fergeteges hangulatban telt, és az időjárás is tökéletesen együttműködött a szer-

vezőkkel.

Automotive Foci Kupa

A hazai autóipar legnagyobb szereplői október 9-én mérhették össze tudásu-

kat a PromoSport Kft. által szervezett VI. Automotive Foci Kupán, amelynek  

a Beckhoff Automation Kft. idén is támogatója volt. Az Ikarus BSE sporttelepén 

a járműipar és a kapcsolódó iparágak színe-javát felvonultató amatőr fo-

cimérkőzésen 60 autóipari vállalat képviseltette magát. 

Ezúton is gratulálunk a nyertes csapatoknak: a debreceni NI Hungary Kft. csa-

patának, a szombathelyi Schaeffler Savaria Kft. együttesének, valamint az Audi 

Hungária csapatának és a focitorna minden résztvevőjének!

PCS Folyamatirányító Rendszerek Találkozója

A folyamatirányítás, a gyártásautomatizálás és a hozzá kapcsolódó informati-

ka területén megjelenő új eszközök, rendszerek és alkalmazásaik bemutatását 

megcélzó konferencia szeptember 20–22. között került megrendezésre ha-

gyományos helyszínén, a lillafüredi Palota szállóban. 

A konferencián Sebastian Böse, a Beckhoff Automation GmbH & Co. KG folya- 

matautomatizálási iparágának munkatársa „PC-alapú vezérlés a hidrogénipar-

ban“ címmel tartott előadást. A hidrogén a jövő egyre fontosabb energiaforrá- 

sává válik. Legyen szó akár ásványolaj-finomításról a vegyiparban, akár autók,  

vonatok vagy hajók részére előállított üzemanyagról, a zöld hidrogénből szárma-

zó, rugalmasan hasznosítható és környezetbarát energia új lehetőségek előtt nyit 

utat. Az említettek kiaknázásához azonban megfelelő infrastruktúrára is szük- 

ség van. Szélturbinákkal és napenergiával elektromosságot állítunk elő, elek-

trolizáló üzemekben pedig vízből hidrogént fejlesztünk, amelyet ezt követően 

speciális módon kell tárolni és szállítani. A szél- és napenergia ipar tapasztalt 

szakértőjeként a Beckhoff már a hidrogénfeldolgozási értéklánc elején megjele-

nik a megújuló energiaforrások felhasználásával előállított villamosenergia-ter-

melés területén. A Beckhoff sokéves gyakorlattal rendelkezik a folyamatautoma-

tizálás és a potenciálisan robbanásveszélyes alkalmazások automatizálása terén 

is. Amikor pedig a hidrogénhasznosítására kerül sor, a Beckhoff már számos te-

rületen sikeresen bizonyított technológiáival áll a kihívások elé.

Lennart Winkler, a Beckhoff Automation GmbH & Co. KG folyamatautomatizálási 

iparágának munkatársa „NAMUR nyílt architektúra (NOA): üzemfelügyelet és opti-

malizálás egyszerűen“ címmel tartott workshopot. Ennek keretében a NOA mögötti 

alapelképzeléseket ismertette, valamint a TwinCAT Engineering környezeten keresz- 

tül rövid betekintést adott a HART- és OPC UA-alapú kommunikációba.

A konferenciához tartozó kiállítás keretében a Beckhoff standjára látogatók  

a vállalat folyamatautomatizáláshoz kapcsolódó termékeit ismerhették meg.

Hans Beckhoff aki egy a technológia iránt szenvedéllyel rajongó fizikus, mindig 

is minden kérdésre választ keresett, ezért ez a szám tökéletes okot adott egy 

felejthetetlen parti megszervezésére is.

A szoftverfejlesztés világában a programozók gyakran tekintenek a 42-es szám-

ra mágikus számként. Hans Beckhoff meg van győződve arról, hogy a 42-es 

szám különleges jelentéssel bír a mérnökök többsége számára. 

A 42-es szám eredete Douglas Adams „Galaxis útikalauz stopposoknak” című 

legendás sci-fi történetében rejlik, amelyben a 42 „a válasz az életre, a világ-

mindenségre, meg mindenre”. Bár ez a válasz egyértelműnek tűnik, továbbra 

Hazai eseménybeszámolók
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A Beckhoff Automation Kft. 
fennállásának 10. évfordulóját 
ünnepelte

A Beckhoff új székhelyre költözött 

Június 1-jén a Beckhoff új helyre költözött. A székhelyváltást a Beckhoff ma-

gyarországi leányvállalatának alapítása óta végbement folyamatos és stabil 

növekedés tette szükségessé. Az előzőnél jelentősen nagyobb, 645 négyzetmé-

teres új iroda lehetőséget biztosít az üzletmenet optimalizálására és a további 

bővülésre. A budapesti oktatóközpont kapacitása is 50 százalékkal növekedett, 

továbbá az új központ lehetőséget biztosít a nagyobb méretű ügyféltalálkozók 

lebonyolítására is.

A magyar leányvállat tizedik születésnapi ünnepsége

A magyar leányvállalat több mint 100 partnere körében egy nagyszabású 

esemény keretében október 6-án ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját. 

A korábban évente megrendezett Beckhoff Technoly Day konferencia célja 

a jelentős technológiai újdonságok, a fejlesztési trendek és esettanulmányok 

bemutatása volt. Bár idén az ünneplésen volt a hangsúly annak érdekében, 

hogy ez a nagy népszerűségnek örvendő rendezvény se hiányozzon, a vállalat 

munkatársai egy a technológiai újdonságokat bemutató rövid előadássorozattal 

is készültek, amelyre a korábbiaktól eltérően az új székhelyre több turnusban 

szervezett irodalátogatások keretében került sor. Az esemény hangsúlyos  

része volt az új Vision hardver bejelentése is. Az előadások mellett a résztvevők 

számos Beckhoff terméket és technológiát ismertető bemutatóalkalmazást is 

megtekinthettek. A különleges alkalomra való tekintettel a Beckhoff munkatár-

sai egy az XTS lineáris szállítórendszerre épülő szerencsekerék-alkalmazást is 

építettek. A résztvevők a Beckhoff hajtástechnikai eszközeinek megismerése 

mellett az alkalmazás kipróbálásával ajándékokat is nyerhettek.

Mindeközben az elmúlt évek Beckhoff Technology Day konferenciájának hely- 

színéül szolgáló ÖbölHáz Rendezvényközpontban az ünneplésen volt a hang-

súly. A vendégek a finomabbnál finomabb ételek és italok mellett, számos 

szórakoztató programon vehettek részt – beleértve a különféle VR-játékokat, 

csocsóbajnokságot –, vagy megörökíthették az ünnepi hangulatot egy Selfie 

Droid segítségével. Az ünnepélyes köszöntő során Robin Fleiter, az anyavállalat 

területi értékesítési képviselője a Beckhoff Automation kezdetek óta fennálló 

globális helyzetéről és a nemzetközi mérföldkövekről beszélt, Perecz Tamás  

a magyar leányvállalat ügyvezető igazgatója pedig a hazai leányvállalat kezde-

teire emlékezett vissza. Az egész napot Szujó Zoltán szenzációs műsorvezetése 

kísérte végig. Az esti programok hangulatát Kovács András Péter fantasztikus 

előadása alapozta meg, de fellépet egy kiváló jazz-zenekar is, az Antal Gábor 

Trió, valamint egy lenyűgöző fényshow zárta az ünnepséget.

Fotók: CNCMedia

Az esemény videóbeszámolója megtekinthető az alábbi linken, 

vagy a mellékelt QR kódot beolvasva:

  https://tinyurl.com/yckk35ct

Idén már 10 éve annak, hogy a Beckhoff Automation hazai leányvállalata meg-

kezdte működését. A jubileumi évforduló alkalmából egy ünnepi rendezvénnyel 

készültek a vállalat munkatársai, amelynek célja az elmúlt 10 év megünneplése 

volt mindazok körében, akik az évek során részesei voltak a közös üzleti sikerek- 

nek. Az események két helyszínen zajlottak, az egyik a már jól ismert ÖbölHáz 

Rendezvényközpont volt, ahol az ünneplésé volt a főszerep. Erről a helyszínről 

délelőtt és kora délután több fordulóval, szervezett buszjáratokkal utazhattak a 

vendégek a Beckhoff új irodájába, amely idén a korábban már hagyományosá 

vált szakmai nap, a Technology Day helyszíne volt.

Beckhoff Magyarországon – a kezdetek 

A Beckhoff Automation disztribútoron keresztül 2005 óta képviselteti magát 

Magyarországon, azonban a folyamatos és dinamikus forgalomnövekedésnek 

köszönhetően 2012-től már szükségessé vált a magyarországi leányvállalat 

létrehozása is. A Beckhoff Automation Kft. központja Budapesten található, és 

a vállalat munkatársai kereskedelmi és marketing tevékenységeket látnak el, 

valamint műszaki támogatást nyújtanak az ügyfeleknek. Ezen felül többnapos 

szakmai képzéseket és tanfolyamokat is biztosítanak a partnerek számára. 

A Beckhoff a kezdetektől a helyi oktatási intézményekben való jelenlétre 

törekedett, ennek a következménye az is, hogy 2016 óta szoros kapcsola-

tot ápol a Debreceni Egyetemmel. A vállalat 2018 óta a Debreceni Egyetem 

Műszaki Karának kihelyezett tanszékeként működik. Az intézménnyel való 

szoros együttműködésnek köszönhetően 2019-ben a Beckhoff saját forrás-

ból kialakított egy Beckhoff-eszközökkel felszerelt referencialaboratóriumot, 

ahol a hallgatók ipari eszközökön sajátíthatják el az ipari automatizálás té-

makörét. Ugyanebben az évben Debrecenben egy műszaki irodát is létreho-

zott a vállalat, ahol egy támogató mérnök a környéken található partnerek 

számára nyújt műszaki támogatást és tart képzéseket, valamint részt vesz  

a Debreceni Egyetem Műszaki Karának Mechatronikai Tanszékén tanuló 

hallgatók képzésében. 

Az elmúlt tíz évben az értékesítés is dinamikusan fejlődött, 2012 és 2021 között  

a magyar leányvállalat átlagos éves növekedése 47 százalék volt. 
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ATRO robotrendszer: új szemlélet-
mód a robotikában 
Az ATRO robotrendszer kidolgozásával a Beckhoff új szemléletmódot hozott a robotika világába. Ez egy moduláris rendszer, amelyből 
bármilyen alkalmazáshoz rendkívül rugalmasan összeállítható a megfelelő robotkinematika. Külön említést érdemel az adatátviteli 
vonalak és a tápellátó rendszer sínjeinek elvezetésére, valamint különféle közegek áramoltatására szolgáló belső vezetőcsatorna, 
amely kialakításánál fogva az összes tengely végtelenített forgatását is lehetővé teszi. 

építve mérsékelhető az egy ipari PC-re jutó vezérlések száma, még akár több 

robot kezelése esetén is.  

Az ATRO kinematikai rendszere öt aktív csuklópontot tartalmaz. Ezek a mo-

tormodulok, amelyek ötféle kivitelben készülnek egyenes vagy L-alakú kiala- 

kítással, öt különböző teljesítményosztályban. Minden motormodul a robot egy 

tengelyének teljes hajtásrendszerét képezi. Kiegészítő elemként mindössze egy 

tápegységet és egy vezérlőt kell még csatlakoztatni, ami jelentős helymegta-

Az ATRO rendszer elemeiből szinte bármilyen felépítésű robot összeállítható, 

az egyszerű, egytengelyes forgóasztaloktól és párhuzamos (delta) kinematikai 

elrendezésektől egészen a többtengelyes csuklókaros robotokig. A Beckhoff 

minden részletre kiterjedő megközelítése döntő jelentőségű a könnyű üzembe 

helyezés és az egyszerű kezelhetőség szempontjából, ugyanis egy gép vagy üzem 

esetében csak a robotrendszer és a PC-alapú vezérlés közvetlen összeépítésével 

alakíthatók ki teljes körű, ténylegesen optimalizált megoldások. Ezen alapokra 

A belső vezetőcsatorna az alaptól a robotkar végéig

A belső vezetőcsatorna lehetővé teszi az összes tengely végtelenített forgatását 

mozgatás vagy elemzések és karbantartás támogatása céljából felhőalapú 

rendszerekbe történő közvetlen integrálhatóság. Az ATRO nyílt, univerzális  

szabványokra épül, ami megkönnyíti a tervezést, és a segítségével létrehozott 

robotalkalmazás „azonnal használható” lesz. Ezek a sokrétű képességek egyet- 

len vezérlőrendszeren belül történő egyesítésével minimalizálhatók a felhasz-

nált eszközök, az egységek költségei, valamint tökéletesen összeszinkronizál-

hatók az egyes részelemek és kis adatátviteli késleltetés érhető el. Az ATRO  

által nyújtott további fontos előny, hogy közvetlenül összekapcsolható intelli-

gens szállítórendszerekkel, például az XTS lineáris szállítórendszerrel vagy az 

XPlanar síkmotorrendszerrel. Más funkciók beágyazása – mint például a kom-

munikáció vagy a funkcionális biztonság – kis erőfeszítéssel megvalósítható. Ez 

nemcsak egy rendkívül hatékony átfogó műszaki megoldás konfigurálását teszi 

lehetővé maximalizált rendszerteljesítménnyel, hanem korábban soha nem ta-

pasztalt mértékben csökkenthető a gépek által elfoglalt alapterület is. 

 www.beckhoff.com/atro

karítást jelent a vezérlőszekrényen belül. Az aktív modulok mellett hajtással  

nem rendelkező összekötő egységek is a rendszer részét képezik, úgymint:  

– a belső vezetőcsatornát is magukba foglaló alapmodulok;

– I-, L- vagy Y-alakú idomelemek, amelyekkel egyedi robotfelépítés alakítható ki;  

– járulékos funkciókat, berendezéseket (például kamera) biztosító rendszermo-

dulok. 

A belső vezetőcsatorna által nyújtott előnyök

Az ATRO robotrendszer elemei stabil kapcsolódást biztosító, ugyanakkor min-

den belső közegvezetőt átengedő mechanikai csatlakozási felülettel rendel-

keznek. Az adatátviteli vonalak, a tápsínek és a különféle közegek – sűrített 

levegő, vákuum vagy folyadék – így az ATRO kinematikai modulok belsejében 

vezethetők el. A hagyományos robotikai rendszerekben ezeket külsőleg vezették 

el, ami a forgatási tartományt és a kihasználható munkaterületet is bekorlátozta.  

A Beckhoff újonnan kifejlesztett rendszerében ilyen problémákkal nem kell 

számolni, bármelyik tengely végtelenítetten forgatható, hatékonyabb derékszö- 

gű mozgatást és rövid pozicionálási utakat eredményezve. Mindezeken felül,  

a belső közegáramoltatás alkalmazásával elkerülhetők a külső vezetékek okoz-

ta akadályok, vagy kollaborítv robotok (ún. cobot-ok) esetében fellépő nemkí-

vánt nyomatékhatások. A különféle műszaki alkalmazásokhoz szállított közeg  

az ATRO-interfészeken áramlik keresztül, és ezzel együtt természetesen bármi- 

lyen robotikai szerszám – mint például a kifinomult megfogómechanikák – egy- 

szerűen integrálható.  

Rendszerintegrálás korlátlan lehetőségekkel 

A Beckhoff által kifejlesztett ATRO robotrendszer rendkívül rugalmas, minden 

lényeges gépi funkcióval rendelkező megoldás, ami többek között a TwinCAT 

automatizálási szoftverbe történő mély beágyazottságának köszönhető. Ezen 

képességek közé tartozik például a kifinomult műveletekhez (tárgyak „fel-

kapásához”) szükséges képfeldolgozás, gépi tanulási módszerekkel feljavított 

Az ATRO moduláris robotrendszer egyik előnye, hogy a felhasználók egyetlen forrásból szerezhe-
tik be a hardver- és szoftverelemeket
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Beckhoff Vision: hardverelemekkel 
egészül ki a TwinCAT Vision szoftver 

Fókuszálható optikájú, teljes körű összeállítás

A kamerából, világítóegységből, valamint fókuszálható folyadéklencsés 

optikából álló kompakt Vision Unit Illuminated (VUI) összeállítás más el-

rendezésekhez képest jelentősen könnyebben telepíthető és helyezhető 

üzembe, gyártás közben állítható fókusztávolságának köszönhetően pedig 

különösen alkalmas változó méretű tárgyak vizsgálatára, például a logisz-

tika területén. Minden funkcionális egysége tetszetős, IP65/IP67 védettsé-

gi fokozatú, eloxált alumínium házzal rendelkezik. Tükröződésmentes, ed-

zett üvege használat és tisztítás közben egyaránt jól ellenáll a mechanikai 

és vegyi igénybevételnek. EtherCAT P csatlakozója az oldalán található, 

ezért csak kis szerelési mélységet igényel az optikai tengely mentén, nagy 

beépítési felületei pedig jó hőleadást biztosítanak. Ugyancsak az oldallap-

ján található egy külön földelő csatlakozó, amely megkönnyíti a földelési 

és elektromágneses összeférhetőségi (EMC) szempontból optimalizált el-

rendezések kialakítását.

 www.beckhoff.com/vision 

Optimális kialakítás és koncepció ipari képfeldolgozáshoz

A Beckhoff az ipari felhasználásra való optimális alkalmasság biztosításá-

ra összpontosított a fejlesztésének legelső pillanatától kezdve, mind a 

gépi látás egyes elemei, mind a teljes képfeldolgozó rendszer terén. Ezt 

a célt szolgálják többek között az IP65/IP67 védettségi fokozatú, eloxált 

alumíniumból és edzett üvegből készült készülékházak, a tisztítószerekkel 

és egyéb vegyszerekkel szemben rendkívül ellenálló sima üvegfelületek, a 

rugalmas rögzítési és alkalmazási lehetőségek, valamint a külön választ-

ható, törés elleni védelem.

Pontos kiértékelések kifinomult kamerákkal

A VCS2000-sorozatú területpásztázó kamerák akár 24 megapixel fel-

bontású, kiváló minőségű színes vagy monokróm adatokat szolgáltatnak 

ipari képfeldolgozáshoz. A Sony elterjedten használt 3,45 µm és 2,74 

µm képponttávolságú érzékelőinek széles választéka áll rendelkezésre 

különféle gépi látási és képelemzési funkciók megvalósításához. A gyors 

képváltási sebességnek és nagy, 2,5 Gb/s-os képadatátviteli sebességnek 

köszönhetően ezek a kamerák kiválóan használhatóak automatizált képi 

ellenőrzési műveletekhez, valamint termékek pontos nyomonkövetésére. 

A PC-alapú vezérléstechnikára szakosodott Beckhoff vállalat folyamatosan arra törekszik, hogy az összes gépi funkciót egységes 
módon, egyetlen vezérlőkörnyezetbe integrálja. Ez a TwinCAT Vision szoftver 2017-es megjelenése óta, a képek szoftverben történő 
feldolgozását is magába foglalja. A sokrétű Vision eszközcsalád ezt a termékterületet teljesíti ki.

monokróm CMOS-érzékelőket tartalmaznak 2,5 Gb/s átviteli sebesség mellett;

– objektívek: a masszív kivitelű, ipari „C”-csatlakozóval rendelkező objektívek 

könnyen kezelhetők, rendelkezésre állási idejük nagy, burkolatuk reflexiómentes 

(AR) a VIS és NIR hullámhossz-tartományban, felbontásuk akár 2 μm is lehet, 

valamint 11 mm (2/3“), illetve 19,3 mm (1,2“) méretű látókörrel rendelkeznek;

– megvilágítás: a háromféle kialakítású – terület-, gyűrű- és sávvilágítású – 

többszínű LED-es világítótestek stabil fényviszonyokat teremtenek, folyamato- 

san kiváló minőségű képeket eredményezve, továbbá a lehető legjobb kont- 

rasztkülönbséget hozzák létre a vizsgált terület és a környezete között, még 

spektrálisan állítható impulzusüzemmódban is;

– kamerából, világítóelemekből és fókuszálható lencsékből álló teljes egységek.

Masszív, C-foglalattal ellátott, könnyen rögzíthető objektívek

Kétféle objektívcsaládot kínál a Beckhoff: a VOS2000-sorozat a 11 mm (2/3 

hüvelyk) méretű, míg a VOS3000-sorozatú lencsék 19,3 mm-es (1,2 hüvely-

kes) képterületig biztosítanak maximális képfelbontást. A VOS3000-soro- 

zat az alapkínálatba tartozó, látható (VIS) tartománytól infravörös-közeli 

(NIR) hullámhosszokig használható, szélessávú tükröződésmentes bevona- 

tú eszközök mellett 850 nm-ig kiváló kromatikusaberráció-korrekcióval 

rendelkező, nagy területet lefedő elemeket is tartalmaz.

Rugalmas, nagypontosságú és energiahatékony megvilágítás 

A területi (VIB2000), sávos (VIP2000) vagy gyűrűs megvilágítást (VIR2000) 

biztosító, többszínű LED-es egységekkel stabil fényviszonyok biztosíthatók, 

egyenletesen kiváló minőségű képeket eredményezve.

A Beckhoff Vision egy a gépgyártók és a végfelhasználók számára kifejlesztett, 

teljes körű képfeldolgozó rendszer, amely a szoftvertől a megvilágításig minden 

szükséges összetevőt tartalmaz. Az EtherCAT-alapú vezérléstechnikába tökéle-

tesen integrált rendszerrel jelentős versenyelőny érhető el – ilyen többek között 

az összes gépi folyamattal történő nagypontosságú szinkronizálás, az alacso-

nyabb tervezési- és eszközköltség, valamint az egyszerűsített üzembe helyezés 

és támogatás.

A TwinCAT Vision szoftveren kívül a Vision termékcsoport részét az alábbiak 

képezik:

– kamerák: a kiváló minőségű képadatokat előállító területpásztázó kamerák 

akár 24 megapixel felbontású, 3,45 µm és 2,74 µm képponttávolságú, színes és 

Az objektívek mozgatására két kis állítónyél, a fókusz és a rekesz beállítására két forgatható 
állítógyűrű, a biztonsági rögzítésre pedig két M3-as méretű csavar szolgál

A masszív, ipari kamerák rugalmasan használhatók széles hőmérséklettartományban, továbbá 
rendelhetők IP65/67 védettségi fokozatú készülékházban és lencsevédő csővel is

A gépi látáshoz kapcsolódó új termékpaletta részét képezi a „mindent egyben” összesítő VUI-mo-
dul is, amely egyetlen egységben tartalmaz egy 2,5 Gb/s sebességű kamerát, egy többszínű LED-
es megvilágító elemet és az optikát
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C6040 ultrakompakt ipari PC: új 
mérce a számítási teljesítményben  

CX82xx és CX9240 beágyazott PC-k 
ARM Cortex™ A53 processzorral  

A Beckhoff ultrakompakt C60xx ipari PC-sorozat legújabb tagjaként a C6040 még nagyobb teljesítményt nyújtó modellje  
a felhasználók számára az alkalmazási lehetőségek teljesen új világát nyitja meg. Példátlan erejét többek között 12. generációs, akár 
16 maggal is rendelkező Intel® Core™ processzorainak köszönheti. 

A Beckhoff beágyazott PC-inek új, CX82xx-sorozata korszerű, ARM Cortex™ A53 típusú kétmagos processzort tartalmaz, így na-
gyobb számítási teljesítményt nyújt kompakt vezérlőkben. A processzor négymagos változatával szerelt CX9240 még ennél is nagyobb 
számítási teljesítménnyel rendelkezik. Az előző típusváltozatokhoz képest kétszeres RAM és az 1 Gbit/s sebességű interfészek szintén 
hozzájárulnak a teljesítőképesség jelentős növekedéséhez.

kony magokon számos további szál futtatható valós időben vagy a felhasználó 

által ütemezett módon. Mindezeken felül minden egyes mag órafrekvenciája 

külön-külön, egyedileg állítható be. Az alaplapba integrált tápegység elegendő 

energiatartalékot biztosít a processzorok számítási teljesítményének teljes 

mértékű kiaknázásához. 

Méretét tekintve a C6040 csupán 132 x 202 x 76 mm-es helyet igényel. Ez a 

sokrétű, újfejlesztésű ipari PC különösen alkalmas összetett tengelyvezérlések, 

komplex HMI-megoldások, továbbá rendkívül rövid ciklusidőt igénylő, illetve 

gépi tanulásra és gépi látásra épülő alkalmazások futtatására.

 www.beckhoff.com/c6040 

val, különféle Ethernet-protokollokat támogatva.

Az új, CX9240 típusú beágyazott PC egy kompakt kivitelű, DIN-kalapsínre sze-

relhető, Ethernet csatlakozóval ellátott, szintén 1,2 GHz-es ARM Cortex™ A53 

típusú processzorral szerelt vezérlőrendszer, amely a CX9020 továbbfejlesztése 

még nagyobb számítási teljesítményű, négymagos processzorral. A CX9240 két 

független, 1 Gbit/s sebességű interfésze jelentősen megnövelt átviteli sebessé-

get biztosít. A 2 GB LPDDR4 RAM-mal a memória is megduplázódott az előd-

készülékhez képest.

 www.beckhoff.com/cx82xx   

 www.beckhoff.com/cx9240 

A 12. generációs processzorok esetében klasszikus és gazdaságos számítási tel-

jesítményű magokat különböztethetünk meg. A korábbiakhoz hasonlóan a 12. 

generációs Intel® Celeron®, Pentium®, Core™ i3 és i5 processzorok kizárólag 

klasszikus számítási teljesítményű magot tartalmaznak. A C6040 típusú PC-ben 

használt Intel® Core™ i7 és i9 processzorok különlegessége ezzel szemben, 

hogy elsőként ezek rendelkeznek hibrid architektúrával. Ez a Core™ i7 esetében 

négy, a Core™ i9 esetében pedig nyolc további gazdaságos maggal bővített 

belső elrendezést jelent. A nagy teljesítményű és energiahatékony magok ezen 

kombinációjával az alkalmazások összesen 12 vagy 16 magon futtathatók. 

Míg a nagy számítási teljesítményű magok egy szálon futó, nagy feldolgozási 

teljesítményt igénylő alkalmazások végrehajtására alkalmasak, az energiahaté-

A CX82xx-sorozatú beágyazott PC-k a CX81xx család továbbfejlesztései. Ezt 

az új termékcsaládot kis méretben, nagyobb számí tási teljesítmény jellemzi, 

így számos különféle automatizálási feladathoz kitűnően használható. Ezek a 

beágyazott PC-k egy 64 bites architektúrájú, 1,2 GHz-re növelt órafrekvenciájú, 

gyors, kétmagos ARM Cortex™ A53 processzorral rendelkeznek, amely jól illesz- 

kedik a kompakt vezérlőkhöz. A sorozat tagjai gyorsabb, 1 Gbit/s Ethernet in- 

terfésszel és a dupla 1 GB LPDDR4 RAM memóriával rendelkeznek. Az új beá- 

gyazott PC-család tagjai jelenleg az alábbiak:

– CX8200 gigabites interfésszel;

– CX8210 gigabites és EtherCAT slave interfésszel;

– CX8280 gigabites és RS232/RS485 interfésszel;

– CX8290 gigabites interfésszel és egy második, kapcsolt Ethernet-csatlakozó-
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Beckhoff képzések

Szervezett tanfolyamok keretében számos képzési és továbbképzési lehetőséget 

biztosítunk a PC-alapú vezérlések iránt érdeklődő szakemberek számára. A kép-

zéseken nemcsak a Beckhoff termékekről kaphatnak átfogó képet a résztvevők, 

hanem megismerhetik a Visual Studio-s keretkörnyezetbe beépülő TwinCAT au-

tomatizálási szoftvert is.

A tanfolyamokra az info@beckhoff.hu e-mail címen, vagy a +36-1-501-9940 

telefonszámon lehet jelentkezni, ahol a Beckhoff munkatársai örömmel vála- 

szolnak az esetlegesen felmerülő kérdésekre is!

Minden oktatási nap 9.00–16.00 óráig tart.

Ha egy meghirdetett tanfolyamra 3-nál kevesebb résztvevő jelentkezik, az 

időpontot jogunkban áll megváltoztatni, és a képzést elhalasztani! 

Helyszín:

Beckhoff Automation Kft.

Táblás utca 36–38. G ép.

1097 Budapest

Magyarország

Aktuálisan elérhető képzéseink időpontjai megtekinthetőek az alábbi linken, 

vagy a mellékelt QR-kódot beolvasva:

  www.beckhoff.com/hu-hu/support/training-dates
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Egyedi  
termékszállítás

Szabad  
elrendezés

6D  
mozgás

Skálázható  
hasznos teherkg

Lebegő lineáris 
mozgatók

2 m/s-ig terjedő 
sebesség

Tetszőleges irányú, kétdimenziós termékmozgatás 6 szabadsági fokkal

              : Lebegő,  
érintésmentes, intelligens!

Az XPlanar új szabadsági fokok mentén történő termékmozgatást tesz lehetővé. A lebegő lineáris mozgatók 
az egyedileg elrendezhető síklapok felett lebegnek, szabadon programozható nyomvonalakon.   
 egyedi, kétdimenziós szállítás 2 m/s-ig sebességig;
 6 szabadsági fokig feldolgozás;
 szállítás és feldolgozás egy rendszeren belül;
 kopásmentes, higiénikus és könnyedén tisztítható;
 egyedi gépkialakítás szabadon elrendezhető sík mozgatóegységek segítségével;
 párhuzamos és egyedi termékkezelés többmozgatós vezérléssel;
 tökéletesen illeszkedik a Beckhoff rendkívül hatékony, PC-alapú vezérlőrendszeréhez  

 (TwinCAT, PLC IEC 61131, mozgásvezérlés, méréstechnika, gépi tanulás, gépi látás, kommunikáció, HMI);
 minden iparágban használható: szerelőipari, élelmiszeripari, gyógyszeripari, laboratóriumi,  

 szórakoztatóipari, valamint további ágazatokban is.

Olvassa be, hogy 
működés közben 
is megtekinthesse 
az XPlanar sík- 
motorrendszert!

Megnevezés Időpont Helyszín

TwinCAT 3 Alapok 2023. február 06–08. Budapest
TwinCAT 3 NC PTP 2023. február 09–10. Budapest
TwinCAT 3 Safety 2023. február 13. Budapest
EtherCAT 2023. február 14. Budapest
TwinCAT 3 Alapok 2023. március 06–08. Budapest
TwinCAT 3 NC PTP 2023. március 9–10. Budapest
TwinCAT 3 Safety 2023. március 13. Budapest
EtherCAT 2023. március 14. Budapest
TwinCAT 3 Alapok 2023. március 27–29. Budapest
TwinCAT 3 NC PTP 2023. március 30–31. Budapest
TwinCAT 3 Safety 2023. április 3. Budapest
EtherCAT 2023. április 4. Budapest
TwinCAT 3 Alapok 2023. május 08–10. Budapest
TwinCAT 3 NC PTP 2023. május 11–12. Budapest
TwinCAT 3 Safety 2023. május 15. Budapest
EtherCAT 2023. május 16. Budapest
TwinCAT 3 HMI 2023. május 17–18. Budapest
TwinCAT 2 Alapok Kérésre, előre egyeztetett időpontban 

minimum 3 résztvevő esetén elérhető
Budapest

TwinCAT 2 NC PTP Kérésre, előre egyeztetett időpontban 
minimum 3 résztvevő esetén elérhető

Budapest

TwinCAT 2 – TwinCAT 3 
Átalakító 

Kérésre, előre egyeztetett időpontban 
minimum 3 résztvevő esetén elérhető

Budapest

TwinCAT 2 Safety Kérésre, előre egyeztetett időpontban 
minimum 3 résztvevő esetén elérhető

Budapest

NCI Kérésre, előre egyeztetett időpontban 
minimum 3 résztvevő esetén elérhető

Budapest

TwinCAT 3: TwinSAFE SC Kérésre, előre egyeztetett időpontban 
minimum 3 résztvevő esetén elérhető

Budapest

TwinCAT 3 Vision Kérésre, előre egyeztetett időpontban 
minimum 3 résztvevő esetén elérhető

Budapest

Szervorendszerek ter-
vezése és hangolása

Kérésre, előre egyeztetett időpontban 
minimum 3 résztvevő esetén elérhető

Budapest

TwinCAT 3 objektumori-
entált programozás

Kérésre, előre egyeztetett időpontban 
minimum 3 résztvevő esetén elérhető

Budapest

TwinCAT 3 Alapok Kérésre, előre egyeztetett időpontban 
minimum 3 résztvevő esetén elérhető

Debrecen

TwinCAT 3 NC PTP Kérésre, előre egyeztetett időpontban 
minimum 3 résztvevő esetén elérhető

Debrecen

TwinCAT 3 Safety Kérésre, előre egyeztetett időpontban 
minimum 3 résztvevő esetén elérhető

Debrecen

EtherCAT Kérésre, előre egyeztetett időpontban 
minimum 3 résztvevő esetén elérhető

Debrecen

TwinCAT 3 HMI Kérésre, előre egyeztetett időpontban 
minimum 3 résztvevő esetén elérhető

Debrecen

TwinCAT 2 Alapok Kérésre, előre egyeztetett időpontban 
minimum 3 résztvevő esetén elérhető

Debrecen

TwinCAT 2 NC PTP Kérésre, előre egyeztetett időpontban 
minimum 3 résztvevő esetén elérhető

Debrecen

TwinCAT 2 – TwinCAT 3 
Átalakító 

Kérésre, előre egyeztetett időpontban 
minimum 3 résztvevő esetén elérhető

Debrecen

TwinCAT 2 Safety Kérésre, előre egyeztetett időpontban 
minimum 3 résztvevő esetén elérhető

Debrecen

NCI Kérésre, előre egyeztetett időpontban 
minimum 3 résztvevő esetén elérhető

Debrecen

TwinCAT 3: TwinSAFE SC Kérésre, előre egyeztetett időpontban 
minimum 3 résztvevő esetén elérhető

Debrecen

TwinCAT 3 Vision Kérésre, előre egyeztetett időpontban 
minimum 3 résztvevő esetén elérhető

Debrecen

Szervorendszerek ter-
vezése és hangolása

Kérésre, előre egyeztetett időpontban 
minimum 3 résztvevő esetén elérhető

Debrecen

TwinCAT 3 objektumori-
entált programozás

Kérésre, előre egyeztetett időpontban 
minimum 3 résztvevő esetén elérhető

Debrecen
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