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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Leinfelden, prosinec 2018 

 

NOVÝ VŠESTRANNÝ TALENT PRO VAŠE OCHRANNÉ DVEŘE 

Zvětšující se míra propojení a specializace moderních výrobních zařízení vyžadují stále 

inteligentnější a flexibilnější komponenty. To ve zvláštní míře platí pro bezpečnostní 

techniku. Vyšší laťku v této oblasti nasazuje společnost EUCHNER se systémem MGB2 

Modular, který představuje další vývojový stupeň celosvětově úspěšného systému 

Multifunctional Gate Box MGB. Jedná se o skutečně všestranný talent pro ochranné dveře: 

Díky nové konstrukci systému, který sestává z modulu pro jištění ochranného krytu, 

submodulů s ovládacími a indikačními funkcemi, které se do něj zasouvají, a sběrnicového 

modulu k napojení na sítě PROFINET/PROFISAFE, je možné systém MGB2 Modular 

dokonale přizpůsobit individuálním požadavkům. 

 

 

Víc než pouhé zabezpečení ochranných dveří – nový systém MGB2 Modular 

 

Přepracovaný design, nové a rozšířené funkce 

a modulární konstrukce – nový systém MGB2 

Modular je víc než pouhé zabezpečení ochranných 

dveří. Díky modulární konstrukci je možné systém 

MGB2 Modular flexibilně přizpůsobit požadavkům 

konkrétních ochranných dveří. Pomocí dvou 

submodulů je možné do vyhodnocovacího modulu 

s jištěním ochranného krytu integrovat až celkem 

šest různých ovládacích prvků.  

Systém MGB2 Modular podporuje tzv. hot plugging, 

takže je možné submoduly kdykoli vyměnit i za 

provozu. V případě stísněných prostorových 

podmínek lze kompaktní sběrnicový modul (MBM) 

s rozhraním PROFINET/PROFISAFE zcela 

jednoduše namontovat na vhodné oddělené místo.  
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Při této oddělené montáži lze k jednomu sběrnicovému modulu MBM připojit až šest 

vyhodnocovacích modulů s jištěním ochranného krytu MGB2 Modular. 

 

Rozšiřující modul MCM – ještě víc prostoru pro funkce 

 

Rozšiřující modul MCM umožňuje výrazně 

rozšířit funkcionalitu systému Multifunctional 

Gate Box MGB2 Modular. Pokud by vám 

nedostačovalo maximálně možných šest 

ovládacích prvků ve vyhodnocovacím modulu 

s jištěním ochranného krytu MGB2 Modular 

nebo byste potřebovali přidat popis, máte 

k dispozici čtyři další submoduly, které se 

jednoduše zasouvají do rozšiřujícího modulu 

MCM. 

Modul MCM se připojuje buď ke sběrnicovému modulu, nebo k vyhodnocovacímu modulu 

s jištěním ochranného krytu. Alternativně lze rozšiřující modul MCM propojit také přímo 

s řídicím systémem.  

 

EUCHNER – More than safety. 

[Počet znaků s mezerami: 2.288] 

 

Stručný profil: O společnosti EUCHNER GmbH + Co. KG 

Společnost EUCHNER GmbH + Co. KG z německého Leinfeldenu je mezinárodně působící 

rodinná firma, s více než 750 pracovníků po celém světě. Její globální distribuční síť sestává 

z 18 dceřiných prodejních společností (deset v Evropě, čtyři v Asii a čtyři v Severní a Jižní 

Americe) a 22 prodejních kanceláří. Výkonným společníkem švábského podniku je pan 

Stefan Euchner. Společnost EUCHNER vyvíjí už déle než 60 let různé spínací přístroje, 

které využívají zejména zákazníci z oblasti strojírenství. Špičkovou pozici zaujímá firma 

zejména v segmentu bezpečnostní techniky. Bezpečnostní spínače EUCHNER spolehlivě 

elektromechanicky a elektronicky monitorují polohu ochranných dveří strojů a zařízení.  

 

Další informace o společnosti najdete na webu  
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www.euchner.com 

 

EUCHNER GmbH + Co. KG  

Kohlhammerstraße 16 

70771 Leinfelden-Echterdingen 

Německo 

Tel. +49 711 7597- 0 

Fax +49 711 753316 

www.euchner.com 

info@euchner.de 

press@euchner.de  
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