
Usłysz niewidzialne! 
Czujniki ultradźwiękowe 

firmy ifm electronic.
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Trwałość:
Odporna obudowa z wysokiej 
jakości stali nierdzewnej dla 
wymagających aplikacji.

Duże osiągi:
Zasięg działania do 1,20 m –
czujniki w obudowie M18-cube 
i 2,20 m w wykonaniu M18.

Nieprzywieralność:
Wibrujący transduktor redukuje
zaleganie pyłów.

Niezależność:
Czujnik typu odbicie-od-reflektora
do wykrywania obiektów nieza-
leżnie od orientacji.

Łatwość obsługi:
Łatwa nastwa za pomocą wbu-
dowanego przycisku, przewodu
programującego lub IO-link.

Czujniki ultradźwiękowe 
serii UG

Detekcja 
ultradźwiękowa

Czujniki ultradźwię -
kowe wysyłają 
i odbierają fale
dźwiękowe 
w paśmie ultra -
dźwięków.
Wykrywane 
obiekty odbijają 
fale dziwiękowe 
i na podstawie
czasu przelotu 
fali określana jest 
informacja o 
odległości.

Do zastosowań przemysłowych

Brak wpływu zanieczyszczeń

Wibrujący transduktor redukuje 
zaleganie pyłów.
Mogą również stabilnie pracować 
w środowisku silnie zanieczyszczonym
w aplikacjach, gdzie czujniki optyczne
napotykacją na granicę swoich możli-
wości.

Obiekty przeźroczyste

Blistry, butelki PET lub transparentne
opakowania plastikowe w przemyśle
spożywczym można pewnie wykrywać
za pomocą czujników ultradźwięko-
wych serii UG.

Szerokie pole 
detekcji

Szeroka wiązka
pozwala na pewne
wykrywanie 
nawet obiektów 
z otworami.



Detekcja obiektów o trudnych 
powierzchniach i z dużej odległości

www.ifm.com/pl/ug

Więcej informacji dotyczących danych technicznych, 
akcesoriów oraz cen można odnaleźć pod adresem

Obudowa Ustawianie
za pomocą

Zasięgu 
maksymalnego

[mm]

Wyjście

M18 plastikowe lub ze stali
kwasoodpornej; M18 cube

ze stali kwasoodpornej

przewodu 
lub przycisku; 

IO-Link
300...2200 PNP lub NPN 

4...20 mA lub 0...10 V

Duży zasięg 
do 2.2 m

Wysoka wydajność

Nawet w trudnych aplikacjach – od
monitorowania wysokości partii opa-
kowań kartonowych i monitorowania
odległości do wykrywania “pustych”
błyszczących plastikowych etykiet –
nowy czujnik pewnie wystawia
właściwą wartość na wyjście analo-
gowe.

Trudne powierzchnie

W przeciwieństwie do czujników op-
tycznych kolor obiektu, przeźroczystość
lub błyszcząca powierzchnia nie
wpływają na pewność detekcji.



Odwiedź naszą stronę:

www.ifm.com/pl
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Ponad 70 lokalizacji na całym świecie – 
Na pierwszy rzut oka na www.ifm.com

Przegląd 
produktów ifm:

Polska
ifm electronic sp. z o.o.
ul. Węglowa 7
40-105 Katowice
Tel. +48 32 7056454
Faks+48 32 7056455
E-mail: info.pl@ifm.com

Czujniki 
do pozycjonowania

Czujniki 
kontroli ruchu

Systemy 
przetwarzania obrazu

Technika 
bezpieczeństwa

Czujniki procesowe

Systemy 
monitorowania 
warunków pracy

Sieci 
przemysłowe

Systemy 
identyfikacji

Systemy 
do maszyn mobilnych

Technika 
łączeniowa

Akcesoria


