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Technika pro automatizaci
v automobilovém průmyslu

Katalog



Spolehlivé řešení
pro Vaše aplikace

Automobilový průmysl patří mezi nejvíce inovativní a rozvíjející se průmyslová
odvětví na celém světě. Vždy byl důležitou hnací silou ekonomiky. Pro zajištění
požadované kvality, spolehlivosti a ekonomické efektivnosti, je výroba vozidel 
a automobilových komponentů možná pouze na plně automatizovaných výrobních
linkách. 

Hlavním cílem skupiny společností ifm je zvýšit spolehlivost a použitelnost výrobních
zařízení. Kromě osvědčené senzorové techniky nabízíme širokou škálu speciálně
přizpůsobených senzorů pro náročné průmyslové aplikace. 

A tak ifm zůstává spolehlivým a inovativním partnerem pro automobilový průmysl 
i do budoucna. ifm – close to you!
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Podnik ve Vaší blízkosti

Nejmodernější komunikace.

Na správné adrese – www.ifm.com – Vás od světa automatizační techniky dělí jen 
kliknutí myší. Seznamte se s vysoce výkonnými výrobky v interaktivním grafickém 
provedení. O našich výrobcích si vytvořte svůj vlastní názor v trojrozměrném 
grafickém provedení. 

Jsme tu pro Vás.

Být blízko u zákazníka je součástí našeho úspěchu. Od počátku jsme důsledně 
vytvářeli naši distribuční síť. Dnes je skupina společností ifm zastoupena ve více než
70 zemích – close to you! Péče o Vás a osobní poradenství jsou středem našeho
zájmu. Při uvádění nových výrobků a technologií na trh Vám představíme tyto výrobky
v našem školicím středisku nebo přímo u Vás. 

Jistota díky úspěchu.

Od založení v roce 1969 společnost ifm neustále roste a v roce 2014 dosáhla s více
než 5200 spolupracovníky na celém světě obratu kolem 663 miliónů EUR. To Vám
poskytuje záruku, že budete mít při realizování Vašich automatizačních projektů 
spolehlivého partnera. Kvalitní servis a 5 let záruky na standardní přístroje jsou jen
dva příklady z mnoha.
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Nejen komponenty.

ifm má k dispozici širokou paletu nejrůznějších senzorů a systémů pro automatizaci.
Nabídka 8000 druhů výrobků Vám garantuje flexibilitu a kompatibilitu. Díky tomu
máte vždy k dispozici spolehlivá řešení pro Vaše automatizační projekty – od jednot-
livých senzorů s praktickým příslušenstvím až po kompletní systémy.

Zaručená dostupnost výrobků.

Vámi požadované termíny dodávek jsou pro nás velmi důležité, a abychom byli
schopni rychle, pružně a s vysokou kvalitou vyrábět stále větší počty požadovaných
výrobků, tak neustále optimalizujeme výrobu. Našim logistickým centrem jsou Vaše
objednávky okamžitě zpracovány a zboží neprodleně expedováno. 

Kvalita je součástí naší filozofie.

Vysoká kvalita našich výrobků je součástí naší firemní filozifie. A za to ručíme! 
To je pro Vás jako uživatele zárukou vysoké kvality našich výrobků: vlastní výrobní 
ifm film technologie, rozsáhlá kontrola výroby, stejně jako 100% výstupní kontrola.
Pod kvalitou rozumíme např. také výrobu šetrnou k životnímu prostředí – 
Made in Germany!

years

W

ARRANTY

on ifm product
s

Vývoj inovativních výrobků
je jednou z našich 
základních priorit. Zahrnují
výrobky s vysokým 
standardem kvality 
a výrobky, které jsou
přizpůsobeny
požadavkům jednotlivých
odvětví – od mobilních
pracovních strojů 
až po potravinářský
průmysl.



www.ifm.com
Informace na internetu po celých 
24 hodin a na celém světě v 23 jazycích.

• Informace

- Výrobní novinky
- Firemní zprávy
- Termíny veletrhů
- Nabídka prac. míst

• Dokumentace

- Datové listy
- Návody k obsluze
- Manuály
- Osvědčení

• Komunikace*

- Poradenství
- Informační bulletin

• Hledání výrobku

- Interaktivní pomoc s výběrem výrobků
- Konfigurační nástroje
- Vyhledávání datového listu

• Animace

- Virtuální animace výrobků
- Flash-Movie (video sekvence)

• Aplikace

- Případy použití
- Doporučení výrobků
- Pomoc při propočtu

*některé nabízené služby jsou závislé na konkrétním zastoupení

Internetový servis
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Internetový servis
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Praktické zpracování objednávek
prostřednictvím e-shopu** na internetu.

Zabezpečené ověřování

Informace o ceně pro jednotlivé
zákazníky

Kontrola dostupnosti v reálném
čase

Vaše osobní oblíbené produkty

Sledování zásilky

Individuální historie objednávek

Rychlý a pohodlný vstupní formulář

Jednoduché zpracování objednávek

Správa doručovacích adres

Potvrzení e-mailem

Databáze ifm aplikací

Automatizační technika od ifm 
se používá v mnoha různých typech
zařízení téměř ve všech průmyslových
odvětvích. Podívejte se, jak můžete 
s naší pomocí zefektivnit Vaši výrobu.

Příklady použití naleznete na našich
webových stránkách, na adrese:
www.ifm.com/cz/applications

** již dostupné v řadě zemí.
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Zkouška tepelným šokem

V prostředí tlakového čištění jsou
senzory vystaveny extrémním teplotním
podmínkám. To je důvod, proč ifm
podrobuje senzory zkoušce tepelným
šokem – cyklické střídání teploty mezi
0 a 100 ˚C v krátkých časových
intervalech. Po zkoušce jsou jednotlivé
vlastnosti senzorů pro zajištění vysoké
spolehlivosti testovány.

250300 500
0

Acceleration (g)

ifm
sensor

Industry
standard

Odolnost vůči rázům

V průmyslovém prostředí mohou být
senzory vystaveny velkému množství
nárazů a otřesů. Z tohoto důvodu jsou
senzory ifm testovány na nárazy o síle
500 g. Tato zkušební norma stanovuje
nový standard pro rozvoj induktivních
senzorů.
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IP 69K – zkouška vysokotlakým
čištěním

ifm induktivní senzory jsou testovány
v souladu s normou IP 69K. Cílem 
je zdvojnásobit podmínky
vysokotlakého čištění během výrobního
provozu.

Během testu jsou senzory vystaveny
proudu vody o síle 80 - 100 bar
a teplotě 80˚C. Doba trvání každého
čistícího cyklu je 30 sekund. 
Test se provádí, ve stanovených úhlech,
pomocí trysky umístěné ve vzdálenosti
10 - 15 cm od senzoru. ifm induktivní
senzory snáší zkušební podmínky 
a jsou i nadále provozuschopné 
se 100% snímací vzdáleností.
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Industry standard

ifm sensor

Testování vibrací

Vibrační zkouška senzorů je prováděna
o síle 40 g s frekvencí kmitání mezi
0 a 2 000 Hz. Tento test kontroluje
celistvost elektronickeho obvodu
a povrchovou montáží připojených
komponentů. Vibrační zkouška
simuluje mnohonásobně horší
podmínky, než kterým jsou stroje
vystaveny během výroby.

Testování v parním kotli

Pro simulaci procesu stárnutí jsou
omyvatelné senzory umístěny
do parního kotle.

Pro induktivní senzory: zkouška
simuluje, zda mohou pronikající
molekuly vody narušit funkci senzoru.
To lze rozeznat na základě změny
spínací vzdálenosti.

Pro optické senzory: test simuluje, 
zda může voda proniknout do optiky
senzoru. Náhlé ochlazení v ledové 
vodě může způsobit zamlžení objektivu
na vnitřní straně.

Certifikáty
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Certifikáty
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Mnoho senzorů ifm je určeno 
pro výrobce automobilů a jejich dodavatele

Certifikáty a osvědčení z oblasti automobilového průmyslu

V automobilovém průmyslu je v mnoha případech vyžadováno specifické použití
produktů a technologií na základě projektových požadavků a výrobních zařízení.
Přístroje a aplikace uvedené v tomto katalogu jsou navrženy jako řešení.
Velké množství produktů ifm je uvedeno na seznamu renomovaných výrobců. 
Pro tvorbu projektů jsou k dispozici v sekci Download projekty významných
světových automobilek.



3A 3A Sanitary Standards Inc. (3 A SSI) je nezávislá a obecně prospěšná organizace,
která se zabývá hygienicky orientovaným uspořádáním zařízení v potravinářském 
a farmaceutickém průmyslu.

AS-i Aktuator Senzor Interface (AS-i). Sběrnicové systémy pro nejnižší úroveň řízení.

ATEX Explozivní atmosféra. ATEX zaujímá směrnici Evropské unie v oblasti ochrany proti
explozi. To je zaprvé výrobní směrnice ATEX 94/9/EG, a za další provozní směrnice
ATEX 1999/92/EG.

CCC Organizace CCC (China Compulsory Certification) je předepsaná čínská certifikace
pro určité výrobky, které jsou v Číně uvedeny do provozu. Kterých výrobků se toto
týká, je stanoveno v katalogu, vyhotoveném čínskými úřady.

cCSAus Prověřování výrobku pomocí CSA podle platných bezpečnostních standardů 
v Kanadě a USA.

CE Conformité Européenne. Umístěním označení CE potvrzuje výrobce skutečnost, 
že výrobek odpovídá výrobně specifickým platným evropským směrnicím.

cRUus Prověřování komponent pomocí UL podle platných bezpečnostních standardů 
v Kanadě a USA. Komponenty mohou být při zohlednění  “Condition of
Acceptability”, použity jako koncový výrobek.

CSA Asociace “Canadian Standards Association”. Nestátní kanadská organizace, 
která zavádí normy a standardy, stejně jako prověřuje výrobky na jejich bezpečnost 
a certifikuje je. Je celosvětově činná.

cULus Prověřování výrobku pomocí UL podle platných bezpečnostních standardů 
v Kanadě a USA.

DIBt (WHG) Německý institut pro stavební techniku (zákon vodního hospodářství). Zákon
vodního hospodářství (WHG) tvoří hlavní část německého vodního práva. Obsahuje
stanovení, týkající se ochrany a využívání povrchových vod a spodních vod, stejně
jako předpisy pro výstavbuv vodních zdrojů, pro vodohospodářské plánování 
a pro ochranu proti povodním.

Certifikáty

www.ifm.com/cz
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DKD Deutsche Kalibrierdienst (DKD) je sdružení kalibračních laboratoří průmyslových
podniků, výzkumných ústavů, technických orgánů, inspekčních a zkušebních ústavů.
DKD kalibrační certifikáty navazují na národní normy podle požadavků ISO 9001 
a ISO / IEC 17025. Slouží také jako metrologický základ pro měřící a testovací
zařízení v rámci managementu kvality.

e1 Schválení Spolkovým úřadem pro motorová vozidla. Typové povolení e1 Spolkovým
úřadem pro motorová vozidla potvrzuje skutečnost, že přístroje dodržují normy 
pro motorová vozidla (KFZ). Přístroje s tímto označením mohou být montovány 
na vozidla, aniž by tím jejich povolení k provozu zaniklo.

EG 1935/2004 Procesní senzory ifm, které přicházejí do styku s potravinami, jsou v souladu 
s nařízením EG 1935/2004. Seznam odpovídajících produktů a podrobné informace
jsou k dispozici na vyžádání.

EHEDG European Hygienic Engineering & Design Group. Evropský dohlížecí úřad 
pro průmysl potravin a léků. Úřad uděluje uvolňování a schvalování výrobků 
a surovin, které jsou používány v potravinářství a farmacii.

FDA Food and Drug Administration. Americký dohlížecí úřad pro potravinářský průmysl 
a průmysl léků. Tento úřad uděluje uvolňování a schvalování výrobků a surovin, které
jsou používány v potravinářském a farmaceutickém průmyslu.

FM Factory Mutual Research. Americká věcná průmyslová pojišťovna, jejímž těžištěm 
je technická podpora pojištění vlastnictví. Nabídka zaujímá mezi jiným také výzkum
surovin a certifikace v oblasti požární ochrany a ochrany proti explozi.

PROFIBUS Process Field Bus. Systém sběrnice pole pro větší datové toky. Je k dispozici 
v různých variantách, např.: Profibus FMS, DP nebo PA.  Profibus-DP může být
použit pro větší vzdálenosti, např. jako přivaděč pro AS-i.

TÜV Spolek technického dohledu. Německá instituce TÜV provádí na privátní bázi
technické bezpečnostní kontroly, které jsou předepsány státními zákony a předpisy.

UL Underwriters Laboratories. Organizace, založena v USA, která slouží k prověřování 
a certifikaci výrobků a jejich bezpečnosti.

Certifikáty
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Přístroj Použití Produktová skupina Od strany

1                Transport (dodávka) cívek

Měření výšky hladiny Kapacitní snímače 153

Čtení kódů 1D/2D čtečky kódů 309

Bezpečnostní opatření Bezpečnostní světelné závěsy 213

2                Odvíjení pásové oceli

Detekce tlaku hydraulického systému Tlakové senzory 223

Optická detekce pohybu pásu Laserové senzory / Senzory pro měření vzdálenosti 187

Optická detekce odvíjené cívky/role Laserové senzory / Senzory pro měření vzdálenosti 187

Hlášení o poloze klínu Senzory pro válce 161

3                Mycí zařízení pro čištění pásové oceli

Detekce tlaku hydraulického systému Tlakové senzory 223

Hlídání proudění Senzory proudění 251

Zjišťování polohy Laserové senzory / Senzory pro měření vzdálenosti 187

Optická detekce pohybu pásu Laserové senzory / Senzory pro měření vzdálenosti 187

4                Úprava a mazání

Optická detekce prověšení Laserové senzory / Senzory pro měření vzdálenosti 187

Zjišťování polohy Induktivní snímače 119

Optická detekce svarů Senzory pro rozpoznávání objektů 205

Monitorování rovnacích válců Tlakové senzory 223

5                Vyjmutí a transport očištěných / ošetřených polotovarů

Měření tlaku Tlakové senzory 223

Kontrola polohy vozíku Induktivní snímače 119

Bezpečnostní opatření Bezpečnostní světelné mříže 219

Sledování polohy rychloběžných vrat Bezpečnostní induktivní snímače 211

6                Dodávka materiálu

Kontrola polohy transportéru Bezpečnostní induktivní snímače 211

Monitorování tlaku přísavek Tlakové senzory 223

Kontrola funkce podávacího dopravníku Induktivní snímače 119

Optická detekce skladových zásob Optické senzory 169



Lisovna
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Přístroj Použití Produktová skupina Od strany

7                Výměna nástroje

Kontrola polohy nářadí Induktivní snímače 119

Kontrola polohy polohovacího stolu Induktivní snímače 119

Bezpečnostní opatření Bezpečnostní induktivní snímače 211

8                Soustava lisů

Kontrola polotovarů Induktivní snímače 119

Měření tlaku Tlakové senzory 223

Měření spotřeby tlakového vzduchu Senzory proudění 251

Bezpečnostní opatření Bezpečnostní induktivní snímače 211

9                Pohony lisů

Měření teploty v hydraulických agregátech Teplotní senzory 271

Oběhové olejové mazání Tlakové senzory 223

Hlídání vibrací Systémy pro hlídání vibrací 311

Hlídání hladiny v hydraulických agregátech Hladinové senzory 261

10              Odklízení hotových dílů

Optická detekce Optické senzory 169

Bezpečnostní opatření Bezpečnostní světelné mříže 219

Detekce dílů a součástek Senzory pro rozpoznávání objektů 205

Měření spotřeby tlakového vzduchu Senzory proudění 251

11              Recyklace šrotu

Optická detekce Optické senzory 169

Měření rychlosti otáček Čítače pulzů 203

Měření teploty Teplotní senzory 271

Detekce tlaku hydraulického systému Tlakové senzory 223

12              Doprava materiálu / skladování

Optická detekce Optické senzory 169

Umístění nákladu k transportu RFID UHF 307

Identifikace 1D/2D čtečky kódů 309

Potvrzení blokovacího mechanismu Senzory pro válce 161



Moderní lisovny jsou působivé 
díky vysoce automatizovaným procesům

Nejdříve jsou polotovary nařezány z pásové oceli navinuté na cívkách. V závislosti 
na požadavcích mohou být tyto základní desky/pláty olemovány a částečně
nařezány. 
V tomto procesu jsou na několika místech použity oleje a maziva. Slouží k mazání
plechů, a tak hladkému chodu během lisovacích a děrovacích operací. 
Trhliny v plechu vznikají v důsledku překročení meze pružnosti příslušného
materiálu. Tomu je zabráněno pomocí vícestupňového tváření, kde jsou jednotlivé
stroje propojeny v řetězec, v tzv. lisovací linku. 
Mezi důležité komponenty v lisovně patří hydraulika, stejně jako mazání a dodávka
tlakového vzduchu k lisům a podavačům. Odpad vzniklý v průběhu lisování 
a děrování/ražení je dále zpracováván v elektrických tavících pecích pro další použití. 
Lisovací zařízení musí pracovat spolehlivě a s velmi dlouhou provozuschopností
systémových komponent. 
Zde nachází senzory od ifm electronic uplatnění díky svým vysoko nastaveným
standardům, především co se týká spolehlivosti a odolnosti. 

Lisovna
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Transport (dodávka) cívek

Omezení přístupu 
do oblasti transportu rolí

Bezpečnostní světelné závěsy zamezují
neautorizovaný vstup do přístupných
zón, jako je například oblast transportu
rolí. V závislosti na provedení
bezpečnostní světelné závěsy odpovídají
typu 2 nebo 4, v souladu s EN 61496.

Vozík pro skladování rolí

Detekce úrovně hladiny v mobilní
hydraulice těžce naložených
zvedáků

Zde se používá hydraulická hřídel 
místo elektrických motorů. 

Hladinový senzor řady KQ detekuje
úroveň hladiny v nádrži.

f = vazební / nf = nevazební

Lisovna

17

Bezpečnostní světelné závěsy pro zamezení přístupu · další produkty naleznete od strany 213

Typ Délka
senzoru

[mm]

Rozlišení /
možnosti detekce

[mm]

Výška
ochranného

pásma
[mm]

Šířka ochranného
pásma

[m]

Doba
odezvy

[ms]

Ub

[V]

Objednací
číslo

1563 30 1510 0...4 / 3...12 18,5 24 OY050S

Čtečka čárových kodů pro identifikaci cívek · další produkty naleznete od strany 309

Typ Rozměry

[mm]

Max. velikost
obrazové

plochy
[mm]

Druh
světla

LED

Rychlost pohybu
při interním /

externím osvětlení
[m/s]

Procesní
rozhraní

Objednací
číslo

60 x 42 x 53,5 132 x 94 červené světlo 3 / 5
Ethernet TCP/IP,

EtherNet/IP, RS-232
O2I102

Kapacitní senzory pro detekci úrovně hladiny · další produkty naleznete od strany 153

Typ Rozměry

[mm]

Spínací
vzdálenost

[mm]

Materiál Ub

[V]

Krytí Spín. fr.

[Hz]

I zátěž

[mA]

Objednací
číslo

20 x 14 x 48 12 nf PBT 10...30 IP 65 / IP 67 10 100 KQ6005

http://www.ifm.com/products/cz/ds/OY050S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O2I102.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/KQ6005.htm


Běh pásu

Běh ocelového pásu řezačkou 
a odvíječ cívky

Senzory O1D PMD sledují správný 
běh ocelového pásu a odvíjení role. 

Jakmile bude dosaženo určitého
poloměru, výměna role začne
automaticky.

Odvíjení role

Systémový tlak vždy pod dohledem

Elektronický kontaktní manometr PG
kombinuje jasně viditelný displej 
s výhodnými vlastnostmi elektronického
tlakového senzoru. Na kontrolní konzoli
se vždy zobrazje výše tlaku pro kontrolu
obsluhou.

Lisovna
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Optické distanční senzory PMD s měřením průběhové doby světla · další produkty naleznete od strany 187

Pouzdro Funkce Dosah / Snímací
vzdálenost

Měřící
frekvence

[Hz]

Ø skvrny
při max.
dosahu
[mm]

Ub

[V]

Objednací
číslo

Optický distanční senzor 0,2...10 m 1...50 < 15 x 15 18...30 O1D100

Induktivní válcové senzory · další produkty naleznete od strany 161

Typ Rozměry

[mm]

Materiál Ub

[V]

b

[Hz]

Krytí Proudová
zatíži-
telnost
[mA]

Ta

[°C]

Objednací
číslo

25 x 5 x 6,5 PA (polyamid) 10...30 6000 IP 65 / IP 67 100 -25...85 MK5159

Tlakové senzory pro monitorování systémového tlaku · další produkty naleznete od strany 223

Typ Procesní
připojení

Displej

LED

Měřící
rozsah

[bar]

Ppřetlak

max. [bar]

Ptrhací

min. [bar]

Ub
DC

[V]

Objednací
číslo

G ½ zobrazovací jednotka -1...25 100 300 18...32 PG2453

http://www.ifm.com/products/cz/ds/O1D100.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/MK5159.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PG2453.htm


Mycí zařízení pro čištění pásové oceli

Ocelový pás se omývá olejem 
s výsokou viskozitou.

Zde senzory proudění SI kontrolují
průtok speciálního oleje. 

Mazací jednotka

Kontrola posunu 
kontaktních maznic

Induktivní senzor v celokovovém
provedení, je ideální pro použití 
v náročném prostředí.

f = vazební / nf = nevazební

Lisovna
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Senzory proudění · další produkty naleznete od strany 251

Typ Nastavitelná oblast
kapaliny / plyny

[cm/s]

Materiál
špičky senzoru

Teplota
média

[°C]

Odolnost
proti tlaku

[bar]

Doba
odezvy

[s]

Ub

[V]

Objednací
číslo

3...300 / 200...3000 3...100 / 200...800 -25...80 300 1...2 / 1...10 18...36 SI5010

Kompaktní teplotní senzory · další produkty naleznete od strany 271

Typ Měření

[°C]

Procesní
připojení

Displej

LED

Ub

[V]

Proudový
odběr

[mA]

Proudová
zatížitelnost

[mA]

Objednací
číslo

-40...150 M18 x 1,5 zobrazovací jednotka 18...32 50 250 TN2531

Celokovové induktivní senzory · další produkty naleznete od strany 119

Typ Rozměry

[mm]

Spínací
vzdálenost

[mm]

Materiál Ub

[V]

Krytí Spín. fr.

[Hz]

I zátěž

[mA]

Objednací
číslo

M12 / L = 60 3 f V4A 10...36 IP 67 / IP 68 100 100 IFC258

http://www.ifm.com/products/cz/ds/SI5010.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/TN2531.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IFC258.htm


Smyčkový zásobník

Řízení průvěsu pomocí PMD
senzorů s měřením průběhové 
doby světla

Senzory O1D pro měření vzdálenosti
nepřetřžitě měří průvěs smyčky role.

Rovnací stroj

Analogové tlakové senzory 
pro kontrolu rolí na rovnacích válcích

Pás několikrát prochází přes rovnací
válce s cílem odstranění napětí 
při ohybu. Kontrolní systém získává
zpětnou vazbu pro další zpracování
prostřednictvím analogových hodnot.

Lisovna
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Optické distanční senzory PMD s měřením průběhové doby světla · další produkty naleznete od strany 187

Pouzdro Funkce Dosah / Snímací
vzdálenost

Měřící
frekvence

[Hz]

Ø skvrny
při max.
dosahu
[mm]

Ub

[V]

Objednací
číslo

Optický distanční senzor 0,2...10 m 1...50 < 15 x 15 18...30 O1D100

Tlakové senzory · další produkty naleznete od strany 223

Typ Procesní
připojení

Displej

LED

Měřící
rozsah

[bar]

Ppřetlak

max. [bar]

Ptrhací

min. [bar]

Ub
DC

[V]

Objednací
číslo

G ¼ I zobrazovací jednotka -1...25 100 350 18...32 PN2023

Optické distanční senzory pro detekci pruhu · další produkty naleznete od strany 187

Pouzdro Funkce Dosah / Snímací
vzdálenost

Měřící
frekvence

[Hz]

Ø skvrny
při max.
dosahu
[mm]

Ub

[V]

Objednací
číslo

Optický distanční senzor 0,2...10 m 1...50 < 15 x 15 18...30 O1D100

http://www.ifm.com/products/cz/ds/O1D100.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN2023.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O1D100.htm


Vyjmutí a transport očištěných / ošetřených polotovarů

Omezení přístupu 

Odstranění polotovaru

Bezpečnostní světelné závěsy OY
zamezují neautorizovaný vstup 
do přístupných oblastí jako 
je přemisťování polotovarů. 
V závislosti na provedení, 
bezpečnostní světelné závěsy 
odpovídají typu 2 nebo 4, 
v souladu s EN 61496.

Sledování polohy rychloběžných vrat

Hlídání dveří

Iduktivní bezpečnostní senzory
kategorie 4 a SIL 3 bezkontaktně 
a bez nutnosti speciálního protikusu
detekují koncový doraz rychloběžných
vrat.

f = vazební / nf = nevazební

Lisovna
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Bezpečnostní světelné závěsy pro zamezení přístupu · další produkty naleznete od strany 213

Typ Délka
senzoru

[mm]

Rozlišení /
možnosti detekce

[mm]

Výška
ochranného

pásma
[mm]

Šířka ochranného
pásma

[m]

Doba
odezvy

[ms]

Ub

[V]

Objednací
číslo

1413 50 1360 0...4 / 3...12 10 24 OY089S

Bezpečnostní induktivní snímače · další produkty naleznete od strany 211

Typ Délka

[mm]

Uvolňovací
zóna

[mm]

Materiál
pouzdra

Ub
DC

[V]

Krytí Doba odezvy v případě
bezpečnostního požadavku /

uběhlá doba
[ms]

Objednací
číslo

66 10...15 nf PPE 24 IP 65 / IP 67 ≤ 50 / ≤ 200 GM701S

http://www.ifm.com/products/cz/ds/OY089S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/GM701S.htm


Transportní vozíky

Kontrola polohy 
transportních vozíků

Iduktivní bezpečnostní senzory
kategorie 4 a SIL 3 bezkontaktně 
a bez nutnosti speciálního 
protikusu detekují bezpečnou 
polohu transportních vozíků.

f = vazební / nf = nevazební

Dopravníkové pásy

Detekce dílu 
na dopravníkových pásech

Celokovové induktivní senzory řady “R”
jsou určeny pro těžký provoz v lisovně.
Zde senzor detekuje umístění
polotovaru na dopravníkovém pásu.

f = vazební / nf = nevazební

Lisovna
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Bezpečnostní induktivní snímače · další produkty naleznete od strany 211

Typ Délka

[mm]

Uvolňovací
zóna

[mm]

Materiál
pouzdra

Ub
DC

[V]

Krytí Doba odezvy v případě
bezpečnostního požadavku /

uběhlá doba
[ms]

Objednací
číslo

66 4...20 nf PPE 24 IP 65 / IP 67 ≤ 50 / ≤ 200 GM705S

Induktivní snímače · další produkty naleznete od strany 119

Typ Rozměry

[mm]

Spínací
vzdálenost

[mm]

Materiál Ub

[V]

Krytí Spín. fr.

[Hz]

I zátěž

[mA]

Objednací
číslo

M12 / L = 60 4 f V4A 10...36 IP 67 2 100 IFR200

M12 / L = 40 4 f V4A 10...36 IP 67 75 100 IFR203

http://www.ifm.com/products/cz/ds/GM705S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IFR200.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IFR203.htm


Nosič pro výměnu nářadí

Induktivní senzory detekují 
polohu nářadí při jeho výměně

Induktivní senzory v kvádrovém
provedení mohou být zabudovány 
přes vazební montáž. Takto může 
být určena poloha nástroje 
pro automatické zablokování 
na polohovacím stole.

f = vazební / nf = nevazební

Polohování nosiče pro vyměnitelný svěrák

Induktivní senzory detekují 
polohu nosiče

Induktivní senzory v kvádrovém
provedení mohou být zabudovány 
přes vazební montáž. Tímto způsobem
může být určena poloha polohovacího
vozíku k automatickému blokování.

f = vazební / nf = nevazební
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23

Induktivní snímače · další produkty naleznete od strany 119

Typ Rozměry

[mm]

Spínací
vzdálenost

[mm]

Materiál Ub

[V]

Krytí Spín. fr.

[Hz]

I zátěž

[mA]

Objednací
číslo

92 x 80 x 40 50 f PPE 10...36 IP 67 70 250 ID5058

Induktivní snímače · další produkty naleznete od strany 119

Typ Rozměry

[mm]

Spínací
vzdálenost

[mm]

Materiál Ub

[V]

Krytí Spín. fr.

[Hz]

I zátěž

[mA]

Objednací
číslo

92 x 80 x 40 50 f PPE 10...36 IP 67 70 250 ID5055

http://www.ifm.com/products/cz/ds/ID5058.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/ID5055.htm


Měření spotřeby tlakového vzduchu

Snímač spotřeby tlakového vzduchu
pro měření spotřeby energie

Hlídač spotřeby tlakového vzduchu řady
SD neustále zaznamenává spotřebu
tlakového vzduchu přísavkami.

Monitorování vakua

Vakuové senzory monitorují přísavky

Vakuové senzory řady PN7 detekují
požadované vakuum pro provoz
přísavek.

Lisovna
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Přístroj pro měření spotřeby tlakového vzduchu  · další produkty naleznete od strany 251

Typ Procesní
připojení

Nastavitelná
oblast

[Nm3/h]

Odolnost
proti tlaku

[bar]

Doba
odezvy

[s]

Ub

[V]

Objednací
číslo

R1 (DN25) 1,8...225,0 16 < 0,1 18...30 SD8000

R2 (DN50) 5...700 16 < 0,1 18...30 SD2000

Vakuové senzory · další produkty naleznete od strany 223

Typ Procesní
připojení

Displej

LED

Měřící
rozsah

[bar]

Ppřetlak

max. [bar]

Ptrhací

min. [bar]

Ub
DC

[V]

Objednací
číslo

G ¼ I zobrazovací jednotka -1...1 20 50 18...36 PN7009

http://www.ifm.com/products/cz/ds/SD8000.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/SD2000.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN7009.htm


Hydraulika

Monitorování hydraulických 
agregátů

Senzory řady LK a TR detekují úroveň
hladiny a teplotu v hydraulických
agregátech.

Mazání

Systémový tlak vždy pod dohledem

Elektronický kontaktní manometr PG
kombinuje dobře viditelný displej 
s výhodami elektonického tlakového
senzoru. Obsluhující personál má vždy
na očích správný tlak.

Lisovna
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Hladinové senzory LK · další produkty naleznete od strany 261

Typ Délka tyče

[mm]

Aktivní
rozsah

[mm]

Neaktivní
oblast

[mm]

Ub

[V]

Teplota
média
voda
[°C]

Teplota
média

olej
[°C]

Proudová
zatížitel-

nost
[mA]

Objednací
číslo

472 390 53 / 30 18...30
0...35 

(LK1023 + E43101:
0...60) 

0...70 200 LK1023

Teplotní senzory · další produkty naleznete od strany 271

Typ Měření

[°C]

Procesní
připojení

Displej

LED

Ub

[V]

Proudový
odběr

[mA]

Proudová
zatížitelnost

[mA]

Objednací
číslo

-40...300 G ½ A zobrazovací jednotka 18...32 50 250 TR7432

Tlakové senzory v oběhu mazání olejem · další produkty naleznete od strany 223

Typ Procesní
připojení

Displej

LED

Měřící
rozsah

[bar]

Ppřetlak

max. [bar]

Ptrhací

min. [bar]

Ub
DC

[V]

Objednací
číslo

G ½ zobrazovací jednotka -1...25 100 300 18...32 PG2453

http://www.ifm.com/products/cz/ds/LK1023.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/TR7432.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PG2453.htm


Monitorování náhonu

Monitorování stavu čerpadel

Snímače řady VSA zaznamenávají
úroveň vibrací pohonů, což umožňuje
včasné provedení údržby.

Přenos signálů a dat

Kontrolery a brány

Kontroler řídí komunikaci v AS-i sítích.

Brány poskytují propojení mezi AS-i 
a sběrnicovým systémem vyšší úrovně.

Lisovna
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Systémy pro hlídání vibrací · další produkty naleznete od strany 311

Typ Označení Objednací
číslo

Akcelerometr · k připojení na externí diagnostickou elektroniku typu VSE · Konektorové provedení · pouzdro: V4A VSA001

Diagnostická elektronika pro snímače vibrací typu VSA / VSP · 4 senzorové vstupy 0...10 mA nebo IEPE · 
rozhraní Ethernet TCP/IP · Frekvenčně-selektivní monitorování až 4 měřících bodů na stroji · 

Interní paměť s hodinami reálného času · Čítací funkce · přípoj Combicon · PA
VSE100

Kontrolery a brány · další produkty naleznete od strany 287

Typ Počet modulů
AS-i

Master

Označení Objednací
číslo

2
AS-i Ethernet / IP Controller E · plná funkčnost Masteru · Grafický displej · 

Materiál pouzdra: Hliník / Ocelový plech Pozinkovaný
AC1337

2
AS-i kontroler E. · AS-i řízení volně programovatelné · rozhraní Profibus-DP · 
Ethernet programovací rozhraní · plná funkčnost Masteru · Grafický displej · 

Materiál pouzdra: Hliník / Ocelový plech Pozinkovaný
AC1356

http://www.ifm.com/products/cz/ds/VSA001.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/VSE100.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC1337.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC1356.htm


Detekce součástek na dopravníkových pásech

Detekce součástek pomocí 
jednocestných světelných závor

Optické senzory O5E / O5S spolehlivě
detekují plechové díly umístěné 
na dopravníku.

Ukládání plechových dílů do stojanů

Omezení přístupu 

Ukládání plechových dílů

Bezpečnostní světelné závěsy řady OY
omezují neoprávněný přístup 
do nebezpečných oblastí jako je místo 
pro manipulaci s plechovými díly. 
V závislosti na provedení bezpečnostní
světelné závěsy odpovídají typu 2 
nebo 4, v souladu s EN 61496.

Lisovna
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Infračervené senzory / senzory s červeným světlem pro rozpoznávání součástí · další produkty naleznete od strany 169

Pouzdro Funkce Dosah / Snímací
vzdálenost

Druh
světla

Ø skvrny
při max.
dosahu
[mm]

Výstup
H = světlo
D = tmu

Objednací
číslo

Přijímač 25 m červená – H/D PNP O5E500

Vysílač 25 m červená 625 – O5S500

Bezpečnostní světelné závěsy pro zamezení přístupu · další produkty naleznete od strany 213

Typ Délka
senzoru

[mm]

Rozlišení /
možnosti detekce

[mm]

Výška
ochranného

pásma
[mm]

Šířka ochranného
pásma

[m]

Doba
odezvy

[ms]

Ub

[V]

Objednací
číslo

1563 30 1510 0...4 / 3...12 18,5 24 OY050S

http://www.ifm.com/products/cz/ds/O5E500.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O5S500.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OY050S.htm


Lisování šrotu

Zbytkové části jsou sešrotovány

Prázdné odřezky jsou ve vysokotlakém
lisu zkomprimovány do balíků šrotu.

Dopravník šrotu – sledování běhu pásu

Odstranění balíků šrotu

Kompaktní monitor rychlosti otáček
DIA detekuje impulsy vycházející 
z dopravníkové hnací hřídele.

f = vazební / nf = nevazební

Lisovna
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Tlakové senzory řady PN7 až do 600 bar · další produkty naleznete od strany 223

Typ Procesní
připojení

Displej

LED

Měřící
rozsah

[bar]

Ppřetlak

max. [bar]

Ptrhací

min. [bar]

Ub
DC

[V]

Objednací
číslo

G ¼ I zobrazovací jednotka 0...600 800 1200 18...36 PN7060

Kompaktní hlídač rychlosti otáček pro sledování dopravníku · další produkty naleznete od strany 203

Typ Rozměry

[mm]

Spínací
vzdálenost

[mm]

Elektrické
provedení

Ub

[V]

Nastavitelná
oblast

[puls. / min.]

Přemostění
rozběhu

[s]

Objednací
číslo

M30 / L = 82 10 f DC PNP 10...36 DC 5...300 15 DI5009

http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN7060.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/DI5009.htm


Doprava materiálu / skladování

Sledování plechových dílů

Sledovatelnost hraje v automobilovém
průmyslu velmi důležitou roli. 

RFID systém od ifm electronic 
se používá pro identifikaci výlisků.

Zamykání přepravních rámů

Monitorování zamykání 
přepravních rámů

Magnetické senzory pro válce řady MK
detekují zdvih v zamykacím válci.

Lisovna
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RFID systémy pro čtení kódů z kovu · další produkty naleznete od strany 307

Typ Popis Objednací
číslo

ID-TAG · ID-TAG/D55x13/04 · Ø 55 x 13 mm · Materiál pouzdra: PA 6 E80351

Antény RFID-UHF · další produkty naleznete od strany 307

Typ Popis Objednací
číslo

Antény RFID-UHF · Materiál pouzdra: pouzdro: Hliník / Ochranný kryt: Plast / Zásuvka TNC: Mosaz / PTFE · 
Pracovní frekvence 865...870 MHz

ANT830

Induktivní válcové senzory · další produkty naleznete od strany 161

Typ Rozměry

[mm]

Materiál Ub

[V]

b

[Hz]

Krytí Proudová
zatíži-
telnost
[mA]

Ta

[°C]

Objednací
číslo

25 x 5 x 6,5 PA (polyamid) 10...30 10000 IP 65 / IP 67 200 -25...85 MK5108

http://www.ifm.com/products/cz/ds/E80351.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/ANT830.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/MK5108.htm
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Přístroj Použití Produktová skupina Od strany

1                Dopravníkový systém

Detekce polohy lyžiny Induktivní snímače 119

Detekce polohy karoserie Optické senzory 169

Detekce polohy karoserie Laserové senzory / Senzory pro měření vzdálenosti 187

2                Kontrola přístupu / zabezpečení prostoru

Zabezpečení prostoru Bezpečnostní světelné závěsy 213

Ochranné zařízení Bezpečnostní světelné závěsy 213

Bezpečná detekce kovů Bezpečnostní induktivní snímače 211

Sledování polohy rychloběžných vrat Bezpečnostní induktivní snímače 211

3                Hlídání rozsahu pohybu os

Detekce rozsahu Osa 1 Bezpečnostní induktivní snímače 211

Detekce rozsahu Osa 2 Bezpečnostní induktivní snímače 211

Detekce rozsahu Osa 3 Bezpečnostní induktivní snímače 211

Rozsah snímání s omezením Bezpečnostní induktivní snímače 211

4                Otočné stoly

Kontrola nakládání Optické senzory 169

Kontrola součástek Induktivní snímače 119

Detekce dílů a součástek Senzory pro rozpoznávání objektů 205

Bezpečné polohování Bezpečnostní induktivní snímače 211

5                Manipulace

Detekce prázdného přepravního vozíku Laserové senzory / Senzory pro měření vzdálenosti 187

Detekce vakua v přísavkách Tlakové senzory 223

Detekce dílů a součástek Senzory pro rozpoznávání objektů 205

Měření spotřeby tlakového vzduchu Senzory proudění 251

6                Uchopení / svírání

Kontrola uzamčení svorek Induktivní snímače 119

Připojení senzorů Zásuvky 319 

Přenos signálu Zásuvkové rozdělovače 331 
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Přístroj Použití Produktová skupina Od strany

7                Chladící voda a průmyslové plyny

Chladící voda ve svařovacích pistolích Senzory proudění 251

Monitorování tlaku svařovacích pistolí Tlakové senzory 223

Měření spotřeby tlakového vzduchu Senzory proudění 251

Monitorování ochranného plynu Senzory proudění 251

8                Lepení / těsnění

Hlídání teploty mixovacích hlav Teplotní senzory 271

Hlídání teploty trysek Teplotní senzory 271

Monitorování tlaku lepidla Tlakové senzory 223

9                Rozpoznávání typů a částí

Detekce typů karoserií Senzory pro rozpoznávání objektů 205

Kontrola kvality komponentů Senzory pro rozpoznávání objektů 205

Detekce lepících polštářků Senzory pro rozpoznávání objektů 205

Detekce matic a šroubů Laserové senzory / Senzory pro měření vzdálenosti 187

10              Manipulátory

Monitorování tlaku pneumatických systémů Tlakové senzory 223

Připojení ventilů AS-i sběrnice AirBoxy 297

Detekce pneumatických válců Senzory pro válce 161

Měření spotřeby tlakového vzduchu Senzory proudění 251

11              Čištění karoserie

Detekce úrovně hladiny Hladinové senzory 261

Měření tlaku čerpadel Tlakové senzory 223

Hlídání proudění Senzory proudění 251

Zjišťování polohy Induktivní snímače 119

12              Skladování karoserií

Monitorování stavu čerpadel Systémy pro hlídání vibrací 311

Hlídání kabelů výtahů Bezpečnostní induktivní snímače 211

Detekce stavu “Prostor obsazen” Optické senzory 169

Identifikace karoserií 1D/2D čtečky kódů 309



Spolehlivost senzorů 
zvyšuje provozuschopnost zařízení

Samonosná karoserie se skládá až z 200 jednotlivých dílů a montážních modulů. 
Kromě známého odporového svařování, jež je známé také pod pojmem “bodové
svařování”, je využívána celá řada spojovacích metod v závislosti na kombinaci
použitých materiálů. 
U lehkých materiálů, jako je hliník a hořčík, jsou vhodnější spojovací postupy jako 
je laserové svařování, obrubování nebo nýtování.
V dnešní době jsou k dispozici také vhodná lepidla. Tato lepidla také přispívají 
k tlumení hluku, jakož i k utěsnění švů a spojů. 
Požadavky na spolehlivost a odolnost všech dílů jsou velmi vysoké, protože 
je tok materiálu při následném lakování nesmí odtrhnout. 
Senzory ifm electronic pomáhají k trvalému dosažení těchto cílů především 
díky jejich vysoké spolehlivosti a robustnosti.

Karosárna
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Monitorování polohy skidu

Monitorování polohy skidu

Induktivní senzory typu IDC spolehlivě
detekují polohu skidu (kluzné lišty).

f = vazební / nf = nevazební

Monitorování polohy karoserie

Detekce polohy karoserie

Díky měření průběhové doby světla,
optické senzory spolehlivě detekují
polohu karoserie na skidu pro řízení
následujícího procesu svařování.

Karosárna
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Induktivní snímače · další produkty naleznete od strany 119

Typ Rozměry

[mm]

Spínací
vzdálenost

[mm]

Materiál Ub

[V]

Krytí Spín. fr.

[Hz]

I zátěž

[mA]

Objednací
číslo

92 x 80 x 40 50 f PPE 10...36 IP 67 70 250 ID5059

Optické senzory PMDLine s měřením průběhové doby světla · další produkty naleznete od strany 187

Pouzdro Funkce Dosah / Snímací
vzdálenost

Měřící
frekvence

[Hz]

Ø skvrny
při max.
dosahu
[mm]

Ub

[V]

Objednací
číslo

Vyclonění pozadí 0,03...2 m 33 < 5 10...30 O5D100

http://www.ifm.com/products/cz/ds/ID5059.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O5D100.htm


Ochrana výrobních úseků

Zamezení přístupu 

Odstranění plechových dílů

Bezpečnostní světelné závěsy 
řady OY omezují neoprávněný přístup
do přístupných oblastí jako je místo 
pro manipulaci s plechovými díly. 
V závislosti na provedení bezpečnostní
světelné závěsy odpovídají typu 2 nebo
4, v souladu s EN 61496.

Ochrana dveří v oblasti transportu

Kontrola zavření v oblasti transportu

Induktivní bezpečnostní senzory
kategorie 4 a SIL 3 bezdotykově zjišťují
bezpečnou polohu rychloběžných vrat
bez nutnosti speciálního protikusu.

f = vazební / nf = nevazební

Karosárna
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Bezpečnostní světelné závěsy pro zamezení přístupu · další produkty naleznete od strany 213

Typ Délka
senzoru

[mm]

Rozlišení /
možnosti detekce

[mm]

Výška
ochranného

pásma
[mm]

Šířka ochranného
pásma

[m]

Doba
odezvy

[ms]

Ub

[V]

Objednací
číslo

1563 90 1510 0...4 / 3...12 6,5 24 OY110S

Bezpečnostní induktivní snímače · další produkty naleznete od strany 211

Typ Délka

[mm]

Uvolňovací
zóna

[mm]

Materiál
pouzdra

Ub
DC

[V]

Krytí Doba odezvy v případě
bezpečnostního požadavku /

uběhlá doba
[ms]

Objednací
číslo

66 10...15 nf PPE 24 IP 65 / IP 67 ≤ 50 / ≤ 200 GM701S

66 4...20 nf PPE 24 IP 65 / IP 67 ≤ 50 / ≤ 200 GM705S

http://www.ifm.com/products/cz/ds/OY110S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/GM701S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/GM705S.htm


Zjišťování dosahu os na referenčních kruzích

Rozsah skenování Osa 1 kolem
robotů

Induktivní bezpečnostní senzory
kategorie 4 a SIL 3 bezdotykově zjišťují
bezpečný pracovní rozsah robotů, 
bez nutnosti speciálního protikusu.

f = vazební / nf = nevazební

Zjišťování dosahu os s omezením oblasti

Rozsah skenování Osa 1 kolem
robotů

Induktivní bezpečnostní senzory
kategorie SIL 2 bezdotykově detekují
přítomnost kovů, bez nutnosti
speciálního protikusu. Což minimalizuje
mechanické náklady.

f = vazební / nf = nevazební

Karosárna
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Bezpečnostní induktivní snímače · další produkty naleznete od strany 211

Typ Délka

[mm]

Uvolňovací
zóna

[mm]

Materiál
pouzdra

Ub
DC

[V]

Krytí Doba odezvy v případě
bezpečnostního požadavku /

uběhlá doba
[ms]

Objednací
číslo

35 1...8 nf V4A 24 IP 65 / IP 67 ≤ 1 / ≤ 1 GG711S

Induktivní bezpečnostní senzory pro spolehlivou detekci kovů · další produkty naleznete od strany 211

Typ Délka

[mm]

Uvolňovací
zóna

[mm]

Materiál
pouzdra

Ub
DC

[V]

Krytí Doba odezvy v případě
bezpečnostního požadavku /

uběhlá doba
[ms]

Objednací
číslo

53 > 10 f Mosaz 24 IP 65 / IP 67 ≤ 5 / ≤ 5 GG851S

http://www.ifm.com/products/cz/ds/GG711S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/GG851S.htm


Kontrola založení na otočné stoly

Optické senzory detekují 
díly na otočném stole

Všechny části musí být správně
umístěny v upínacím rámu. 

Zde optické senzory řady OGH500
zajišťují spolehlivou detekci.

Kontrola součástek ve svařovacím nářadí

Induktivní senzory kontinuálně
detekují komponenty svařovacího
zařízení

Senzory pro detekci součástek, odolné
vůči magnetickému poli, mohou být
instalovány přímo do svařovacího
nářadí. Povrchová úprava chrání
senzory proti přilnavosti okují.

f = vazební / nf = nevazební

Karosárna
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Optické senzory · další produkty naleznete od strany 169

Pouzdro Funkce Dosah / Snímací
vzdálenost

Druh
světla

Ø skvrny
při max.
dosahu
[mm]

Výstup
H = světlo
D = tmu

Objednací
číslo

Vyclonění pozadí 15...300 mm červená 25 H/D PNP OGH500

Odolnost vůči eletromagnetickému poli s korekčním faktorem K = 1  · další produkty naleznete od strany 119

Typ Rozměry

[mm]

Spínací
vzdálenost

[mm]

Materiál Ub

[V]

Krytí Spín. fr.

[Hz]

I zátěž

[mA]

Objednací
číslo

M12 / L = 65 3 f Mosaz 10...30 IP 67 4000 200 IFW200

M12 / L = 65 8 nf Mosaz 10...30 IP 67 4000 200 IFW201

http://www.ifm.com/products/cz/ds/OGH500.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IFW200.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IFW201.htm


Odstranění součástek přepravních vozíků

Detekce prázdného vozíku

Optický distanční senzor využívá
analogový výstup pro detekci naplnění
vozíku.

Monitorování tlaku přísavek

Měření tlaku přísavek

Vakuové senzory detekují, zda existuje
dostatečný podtlak pro bezpečné
přichycení.

Karosárna
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Optické distanční senzory PMD s měřením průběhové doby světla pro detekci stavu nakládání · 
další produkty naleznete od strany 187

Pouzdro Funkce Dosah / Snímací
vzdálenost

Měřící
frekvence

[Hz]

Ø skvrny
při max.
dosahu
[mm]

Ub

[V]

Objednací
číslo

Optický distanční senzor 0,2...10 m 1...33 < 15 x 15 18...30 O1D105

Vakuové senzory · další produkty naleznete od strany 223

Typ Procesní
připojení

Displej

LED

Měřící
rozsah

[bar]

Ppřetlak

max. [bar]

Ptrhací

min. [bar]

Ub
DC

[V]

Objednací
číslo

G ¼ I zobrazovací jednotka -1...1 20 50 18...36 PN7009

http://www.ifm.com/products/cz/ds/O1D105.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN7009.htm


Upínací příslušenství

Robustní celokovové senzory

Celokovové induktivní senzory řady “R”
jsou určeny pro náročný provoz ve
svařovacím zařízení. Nepřilnavý povrch
zajišťuje dlouhodobé použití.

f = vazební / nf = nevazební

Propojovací technika pro upínací příslušenství a senzory

Všechno závisí na kabelu

Signály od upínacího příslušenství 
a senzorů musí být předány kontoleru
bez přerušení. 

Zde nabízí ifm electronic velký výběr
PUR kabelů s šedivým nebo oranžovým
pláštěm.

Karosárna
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Senzory s celokovovým pouzdrem s vrstvou na níž neulpívají okuje při svařování · další produkty naleznete od strany 119

Typ Rozměry

[mm]

Spínací
vzdálenost

[mm]

Materiál Ub

[V]

Krytí Spín. fr.

[Hz]

I zátěž

[mA]

Objednací
číslo

M18 / L = 70 6 f V4A 10...36 IP 67 2 100 IGR200

Konektorové propojení odolné proti okujím vznikajícím při svařování · další produkty naleznete od strany 319 

Typ Popis Objednací
číslo

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · Pro aplikace ve svařovacích zařízeních · 
M12 konekt. připojení · 2 m · Materiál pouzdra: pouzdro: TPU Černá, transparentní / těsnění: FKM

EVW007

Propojovací kabel odolný proti okujím při svařování · další produkty naleznete od strany 319 

Typ Popis Objednací
číslo

Spojovací kabel · přímý / přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 
Pro aplikace ve svařovacích zařízeních · 1 m · Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVW024

http://www.ifm.com/products/cz/ds/IGR200.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVW007.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVW024.htm


Monitorování chladící vody ve svařovacích pistolích

Monitorování chladících obvodů
svařovacích robotů

Magneticko-induktivní průtokový
senzor SM detekuje objem chladící
vody v systému. Tlakový senzor PK
rozpoznává náhlý pokles tlaku 
v obvodu, např. při změně čepiček.

Monitorování chladící vody v úseku svařování

Monitorování chladící vody 
v úseku svařování

Mechatronický senzor proudění řady
SBY se v případě poklesu úrovně pod
minimální hranici rychle spíná, čímž
chrání výrobní zařízení.

Karosárna
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Magneticko-induktivní senzory proudění · další produkty naleznete od strany 251

Typ Procesní
připojení

Nastavitelná
oblast

[Nm3/h]

Odolnost
proti tlaku

[bar]

Doba
odezvy

[s]

Ub

[V]

Objednací
číslo

G½ 0,25...25,00 16 < 0,150 19...30 SM6000

Tlakové senzory v chladícím obvodu s tlakovým senzorem PK · další produkty naleznete od strany 223

Typ Procesní
připojení

Displej

LED

Měřící
rozsah

[bar]

Ppřetlak

max. [bar]

Ptrhací

min. [bar]

Ub
DC

[V]

Objednací
číslo

G¼ A (vnější závit) /
M5 I (vnitřní závit)

Provoz 0...10 25 300 9,6...32 PK6524

Mechatronické senzory proudění  · další produkty naleznete od strany 251

Typ Procesní
připojení

Měření

[l/min]

Teplota
média

[°C]

Odolnost
proti tlaku

[bar]

Doba
odezvy

[s]

Ub

[V]

Objednací
číslo

Rp ¾ 1...25 0...85 25 < 0,01 24 SBY333

http://www.ifm.com/products/cz/ds/SM6000.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PK6524.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/SBY333.htm


Měření spotřeby tlakového vzduchu

Monitorování tlakového vzduchu 
v zařízení a robotických panelech

Zde hlídače spotřeby tlakového
vzduchu SD8000 detekují jak spotřebu
při normálním tlaku (6 bar), tak 
v systému s vysokým tlakem (12 bar).
Spotřeba se ukládá a zjišťuje se únik.

Monitorování ochranného plynu ve svařovacím zařízení

Monitorování ochranného plynu 
ve svařovacích procesech

Hlídač spotřeby tlakového vzduchu
SD6100 spolehlivě detekuje přítomnost
a spotřebu argonu, oxidu uhličitého
nebo dusíku.

Karosárna
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Hlídače spotřeby tlakového vzduchu pro měření spotřeby a detekci úniku · další produkty naleznete od strany 251

Typ Procesní
připojení

Nastavitelná
oblast

[Nm3/h]

Odolnost
proti tlaku

[bar]

Doba
odezvy

[s]

Ub

[V]

Objednací
číslo

R1 (DN25) 1,8...225,0 16 < 0,1 18...30 SD8000

Hlídač spotřeby tlakového vzduchu · další produkty naleznete od strany 251

Typ Procesní
připojení

Nastavitelná
oblast

[Nm3/h]

Teplota
média

[°C]

Odolnost
proti tlaku

[bar]

Doba
odezvy

[s]

Ub

[V]

Objednací
číslo

G ¼ (DN8)
N2: 0,04...15,00 | 
Ar: 0,08...24,04 | 

CO2: 0,04...14,36 |
0...60 16 < 0,1 18...30 SD5100

R½ (DN15)
N2: 0,2...75,0 | 
Ar: 0,4...122,0 | 
CO2: 0,2...74,7 |

0...60 16 < 0,1 18...30 SD6100

http://www.ifm.com/products/cz/ds/SD8000.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/SD5100.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/SD6100.htm


Komponenty pro lepení karoserie

Hlídání teploty mixovacích hlav

Teplota lepivých komponentů nesmí
klesnout pod předdefinované hodnoty.
Teplotní senzor TN předává analogové
signály do ovladače čerpadla.

Těsnění spojů

Aplikace tekutého PVC

Pro zlepšení akustiky vozidla a ochranu
před korozí, je na složené a ohnuté
okraje aplikováno tekuté PVC. 

Teplotní senzor TR2432 detekuje
správnou teplotu a ihned informuje 
o chybách. 

Správný tlak čerpadla je kontrolován
pomocí analogového tlakového
senzoru.

Karosárna
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Kompaktní teplotní senzory · další produkty naleznete od strany 271

Typ Měření

[°C / °F]

Procesní
připojení

Instalační
délka

[mm]

Ub

[V]

Dynamika reakce
T05 / T09

[s]

Objednací
číslo

-40...150 / -40...302 M18 x 1,5 45 18...32 1 / 3 TN2531

Teplotní senzory · další produkty naleznete od strany 271

Typ Měření

[°C]

Procesní
připojení

Displej

LED

Ub

[V]

Proudový
odběr

[mA]

Proudová
zatížitelnost

[mA]

Objednací
číslo

-40...300 G ½ A zobrazovací jednotka 18...32 50 250 TR2432

Tlakové senzory s analogovým výstupem pro ovládání čerpadla · další produkty naleznete od strany 223

Typ Procesní
připojení

Displej

LED

Měřící
rozsah

[bar]

Ppřetlak

max. [bar]

Ptrhací

min. [bar]

Ub
DC

[V]

Objednací
číslo

G ¼ I zobrazovací jednotka 0...250 400 850 18...36 PN3001

http://www.ifm.com/products/cz/ds/TN2531.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/TR2432.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN3001.htm


Identifikace typu karoserie a komponentů

Detekce skladby součástí

Složitost a rozmanitost komponentů
klade vysoké nároky na logistiku 
a výrobní proces. 

Zde kamerové senzory řady O2D
pomáhají kontrolovat proces 
a zajišťovat kvalitu.

Detekce lepících polštářků pro snížení hluku

Lepící polštářky pro snížení hluku

Stále více jsou lepící polštářky
používány mezi svařenými částmi 
za účelem snížení hluku. 

Zde kamerové senzory O2V detekují
přítomnost těchto polštářků, čímž
zajišťují kvalitu procesu.

Karosárna
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Senzory pro rozpoznávání objektů · další produkty naleznete od strany 205

Typ Funkce Max. velikost
obrazové plochy

[mm]

Rozlíšení

[mm]

Rychlost
detekce

[Hz]

Druh
světla

Okolní
teplota

[°C]

Objednací
číslo

CMOS obrazový senzor S/W,
VGA-rozlišení 640 x 480

400 x 300 0,02 10
Infračervené

světlo
-10...60 O2D224

Senzory pro rozpoznávání objektů · další produkty naleznete od strany 205

Typ Funkce Max. velikost
obrazové plochy

[mm]

Rozlíšení

[mm]

Rychlost
detekce

[Hz]

Druh
světla

Okolní
teplota

[°C]

Objednací
číslo

CMOS obrazový senzor S/W,
VGA-rozlišení 640 x 480

1320 x 945 0,075 10 bílé světlo -10...60 O2V102

http://www.ifm.com/products/cz/ds/O2D224.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O2V102.htm


Manipulátory pro montáž doplňkových dílů

Manipulátory podporují obsluhu
montážní dílny

Velké náklady a soubory komponentů
jsou zvedány a montovány pomocí
manipulátorů. 

Zde tlakový senzor typu PK monitoruje
správný provozní tlak v přívodu
tlakového vzduchu.

Propojení ventilů pomocí AS-i AirBoxů 

AS-i AirBoxy minimalizují složitost
propojení

Pohyby válců musí být kontrolovány.
Současně válce potřebují tlakový
vzduch. 

Zde AS-i AirBoxy ifm electronic spojují
kompaktní ventily s digitálními vstupy
pro zpětnou vazbu.

Karosárna
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Tlakové senzory · další produkty naleznete od strany 223

Typ Procesní
připojení

Displej

LED

Měřící
rozsah

[bar]

Ppřetlak

max. [bar]

Ptrhací

min. [bar]

Ub
DC

[V]

Objednací
číslo

G¼ A (vnější závit) /
M5 I (vnitřní závit)

Provoz 0...10 25 300 9,6...32 PK6524

AS-i Airboxy · další produkty naleznete od strany 297

Typ Označení Objednací
číslo

AS-i AirBox · 5/2-cestný bistabilní šoupátkový ventil · plochý kabel je možno nasměrovat do tří směrů · 
AS-i plochý kabel přímo propojitelný · verze 2.11 a 3.0 s rozšířeným adresovacím módem · Adresovací zdířka · 

PA / POM / Prostupující kontakty: CuSn6 vrchní plocha niklovaná a pozinkovaná
AC5253

http://www.ifm.com/products/cz/ds/PK6524.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC5253.htm


Sledování hladiny náplně čistících prostředků

Detekce mezních úrovní náplně
pomocí hladinových senzorů

Pro optimální proces mytí je zapotřebí
speciální čistící roztok pro odmašťování.
Snímač řady LK81 sleduje automatické
plnění zásobníku.

Monitorování tlaku v mycím zařízení

Měření tlaku v mycím zařízení 
pro karoserie

Tlak je generován pomocí vysokotlakého
čerpadla. Tlakový senzor řady PK
kontroluje optimální pracovní tlak 
v mycím zařízení.
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Hladinové senzory · další produkty naleznete od strany 261

Typ Délka tyče

[mm]

Aktivní
rozsah

[mm]

Neaktivní
oblast

[mm]

Ub

[V]

Teplota
média
voda
[°C]

Teplota
média

olej
[°C]

Proudová
zatížitel-

nost
[mA]

Objednací
číslo

728 585 102 / 40 18...30
0...35 

(LK8124 + E43102:
0...55) 

0...70 200 LK8124

Tlakové senzory · další produkty naleznete od strany 223

Typ Procesní
připojení

Displej

LED

Měřící
rozsah

[bar]

Ppřetlak

max. [bar]

Ptrhací

min. [bar]

Ub
DC

[V]

Objednací
číslo

G ¼ A / M5 I Provoz 0...400 600 1600 9,6...32 PK6520

http://www.ifm.com/products/cz/ds/LK8124.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PK6520.htm


Monitorování pohonů ve výtazích

Monitorování stavu čerpadel

Vibrační sezory typu VSA kontrolují stav
hnacího motoru. To umožňuje snadnější
zjišťování chyb.

Zjišťování polohy / vychýlení lana na vodícím válečku

Zjišťování polohy / vychýlení 
lana na vodícím válečku

Induktivní bezpečnostní senzory
kategorie SIL 2 a PL d detekují polohu
kabelu na vodícím válečku ve výtahu.

f = vazební / nf = nevazební

Karosárna
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Systémy pro hlídání vibrací · další produkty naleznete od strany 311

Typ Označení Objednací
číslo

Akcelerometr · k připojení na externí diagnostickou elektroniku typu VSE · Konektorové provedení · pouzdro: V4A VSA001

Diagnostická elektronika pro snímače vibrací typu VSA / VSP · 4 senzorové vstupy 0...10 mA nebo IEPE · 
rozhraní Ethernet TCP/IP · Frekvenčně-selektivní monitorování až 4 měřících bodů na stroji · 

Interní paměť s hodinami reálného času · Čítací funkce · přípoj Combicon · PA
VSE002

Bezpečnostní induktivní snímače · další produkty naleznete od strany 211

Typ Délka

[mm]

Uvolňovací
zóna

[mm]

Materiál
pouzdra

Ub
DC

[V]

Krytí Doba odezvy v případě
bezpečnostního požadavku /

uběhlá doba
[ms]

Objednací
číslo

35 1...8 nf V4A 24 IP 65 / IP 67 ≤ 1 / ≤ 1 GG711S

http://www.ifm.com/products/cz/ds/VSA001.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/VSE002.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/GG711S.htm
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Přístroj Použití Produktová skupina Od strany

1                Dopravníková technika

Detekce polohy lyžiny Induktivní snímače 119

Umístění lyžin RFID UHF 307

Detekce polohy karoserie Optické senzory 169

Identifikace karoserií 1D/2D čtečky kódů 309

2                Předběžná úprava (čištění, ošetření)

Regulace tlaku čerpadla Tlakové senzory 223

Přítok vody Senzory proudění 251

Detekce úrovně hladiny Hladinové senzory 261

Zjišťování polohy Induktivní snímače 119

3                Katoforézní lakování (KTL)

Měření teploty Teplotní senzory 271

Měření tlaku Tlakové senzory 223

Detekce úrovně hladiny Kapacitní snímače 153

Zjišťování polohy Senzory pro rozpoznávání objektů 205

4                Těsnění / ochrana před korozí

Měření tlaku Tlakové senzory 223

Měření teploty Teplotní senzory 271

Zjišťování polohy Induktivní snímače 119

Optická detekce Senzory pro rozpoznávání objektů 205

5                Úprava vody

Zpětné hlášení polohy Induktivní snímače 119

Měření tlaku Tlakové senzory 223

Hlídání proudění Senzory proudění 251

6                Čerstvý vzduch / Odpadní vzduch

Hlídání proudění vzduchu Senzory proudění 251

Měření rychlosti otáček Čítače pulzů 203

Hlídání tlakového vzduchu Senzory proudění 251

Hlídání vibrací Systémy pro hlídání vibrací 311
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Přístroj Použití Produktová skupina Od strany

7                Recyklace nátěru

Měření teploty Teplotní senzory 271

Detekce hladiny Hladinové senzory 261

Měření rozdílového tlaku Tlakové senzory 223

Hlídání proudění Senzory proudění 251

8                Lakovací roboty

Měření teploty Teplotní senzory 271

Měření průtoku Senzory proudění 251

Optická detekce Laserové senzory / Senzory pro měření vzdálenosti 187

Zjišťování polohy Induktivní snímače 119

9                Lakování doplňkových dílů

Identifikace částí 1D/2D čtečky kódů 309

Hlídání vibrací Systémy pro hlídání vibrací 311

Kontrola poškození řemenu ventilátorů Optické senzory 169

Měření průtoku Senzory proudění 251

10              Výroba a distribuce tepla

Sledování polohy rychloběžných vrat Bezpečnostní induktivní snímače 211

Kontrola ventilátoru Optické senzory 169

Měření teploty Teplotní senzory 271

Hlídání vibrací Systémy pro hlídání vibrací 311

11              Montáž doplňkových dílů / výstupní prohlídka

Identifikace 1D/2D čtečky kódů 309

Detekce dílů a součástek Senzory pro rozpoznávání objektů 205

Identifikace RFID UHF 307

12              Skladování karoserií

Identifikace 1D/2D čtečky kódů 309

Hlídání vibrací Systémy pro hlídání vibrací 311

Zaplnění skladovacího prostoru Optické senzory 169

Zpětné hlášení polohy Induktivní snímače 119



Polohové a fluidní senzory zvyšují 
kvalitu procesu

Nyní vstupují do hry barvy! 
Nejprve je zapotřebí karoserii odmastit a zbavit nečistot. Poté jsou hliníkové plechy 
a jiné části lehce zbroušeny, aby byl umožněn dokonalý nátěr. V KTL lázni (katofrézní
lakování KTL) získá karoserie svoji první ochranu proti korozi. Pak se nanáší základní
nátěr. Ten vyhlazuje veškeré nerovnosti. Po aplikaci základního a vrchního nátěru 
je nanášen bezbarvý lak, aby dodal karosériím jejich lesk. 
Lakovny jsou vybaveny dopravníkovou technikou, různými nádržemi a velkým
množstvím robotů pro aplikaci jednotlivých nátěrů. Mezi nimi jsou odpařovací zóny
a sušící komory. Výroba tepla, úprava vody, údržba nádrží s barvou, odvod
odpadního vzduchu a přívod čerstvého vzduchu jsou naprosto nezbytné 
pro spolehlivý provoz. 
Senzory od ifm electronic poskytují díky svým vysokým standardům, především 
co se týče opakovatelnosti měření či přesnosti spínacího bodu, podporu provozní
obslužnosti a zajišťují vysokou kvalitu lakování v sériové výrobě.

Lakovna
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Podlahové dopravníky

Monitorování polohy skidu

Induktivní senzory řady ID spolehlivě
detekují polohy skidů (kluzných lišt)
podlahových dopravníků.

f = vazební / nf = nevazební

Válečkové dopravníkové systémy

Monitorování polohy skidu

Induktivní senzory řady IMC spolehlivě
detekují polohy skidů válečkových
dopravníků.

f = vazební / nf = nevazební

Lakovna
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Induktivní snímače · další produkty naleznete od strany 119

Typ Rozměry

[mm]

Spínací
vzdálenost

[mm]

Materiál Ub

[V]

Krytí Spín. fr.

[Hz]

I zátěž

[mA]

Objednací
číslo

92 x 80 x 40 50 f PPE 10...36 IP 67 70 250 ID5055

92 x 80 x 40 50 f PPE 10...36 IP 67 70 250 ID5058

105 x 80 x 40 60 nf PPE 10...36 IP 65 100 250 ID5005

Induktivní snímače · další produkty naleznete od strany 119

Typ Rozměry

[mm]

Spínací
vzdálenost

[mm]

Materiál Ub

[V]

Krytí Spín. fr.

[Hz]

I zátěž

[mA]

Objednací
číslo

40 x 40 x 54 40 nf PA (polyamid) 10...36 IP 67 60 200 IM5117

40 x 40 x 54 40 nf PA (polyamid) 10...36 IP 67 60 200 IM5136

http://www.ifm.com/products/cz/ds/ID5055.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/ID5058.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/ID5005.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IM5117.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IM5136.htm


Dopravníková technika

Detekce polohy karoserie

Optické senzory spolehlivě detekují
polohu karoserie na skidu, za účelem
řízení dalších procesů.
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Optické senzory pro určování polohy · další produkty naleznete od strany 169

Pouzdro Funkce Dosah / Snímací
vzdálenost

Druh
světla

Ø skvrny
při max.
dosahu
[mm]

Výstup
H = světlo
D = tmu

Objednací
číslo

Vyclonění pozadí 50...1800 mm červená 50 H/D PNP O5H500

Optické senzory PMDLine s měřením průběhové doby světla · další produkty naleznete od strany 187

Pouzdro Funkce Dosah / Snímací
vzdálenost

Měřící
frekvence

[Hz]

Ø skvrny
při max.
dosahu
[mm]

Ub

[V]

Objednací
číslo

Vyclonění pozadí 0,03...2 m 33 < 5 10...30 O5D100

Flexibilní montážní systém · další produkty naleznete od strany 335 

Typ Popis Objednací
číslo

Montážní set · Montáž svorkového válce · Plocha M10 · pro typ O5 · 
Materiál pouzdra: V4A / svorkový válec: litý zinek

E21083

Montážní set · Montáž svorkového válce · s ochranou senzoru · tyčový profil Ø 12 mm · pro typ O5 · 
Materiál pouzdra: V4A / svorkový válec: litý zinek

E21210

Ochranný držák · další produkty naleznete od strany 335 

Typ Popis Objednací
číslo

Montážní set · Montáž svorkového válce · s ochranou senzoru · Plocha M10 · pro typ O5 · 
Materiál pouzdra: V4A / svorkový válec: litý zinek

E21084

http://www.ifm.com/products/cz/ds/O5H500.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O5D100.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E21083.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E21210.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E21084.htm


Čištění karoserie

Měření tlaku v mycím zařízení 
pro karoserie

Tlak je generován pomocí
vysokotlakého čerpadla. Zde tlakový
senzor řady PG s analogovým výstupem
kontroluje optimální pracovní tlak
čerpadla.

Sledování hladiny náplně čistících prostředků

Hladinové senzory detekují
optimální úroveň hladiny v nádrži

Speciální čistící roztok pro odmaštění 
je nezbytný pro optimální čistící proces. 

Zde senzory řady LK31 s analogovým
výstupem kontrolují optimální úroveň
naplnění v zásobníkové nádrži.
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Monitorování tlaku ve vysokorychlostním čerpadle · další produkty naleznete od strany 223

Typ Procesní
připojení

Displej

LED

Měřící
rozsah

[bar]

Ppřetlak

max. [bar]

Ptrhací

min. [bar]

Ub
DC

[V]

Objednací
číslo

G ½ zobrazovací jednotka 0...400 800 1200 18...32 PG2450

Magneticko-induktivní senzory proudění pro monitorování přítoku vody · další produkty naleznete od strany 251

Typ Procesní
připojení

Měření

[l/min]

Teplota
média

[°C]

Odolnost
proti tlaku

[bar]

Doba
odezvy

[s]

Ub

[V]

Objednací
číslo

G½ 0,25...25,00 -10...70 16 < 0,150 19...30 SM6000

Hladinové senzory · další produkty naleznete od strany 261

Typ Délka tyče

[mm]

Aktivní
rozsah

[mm]

Neaktivní
oblast

[mm]

Ub

[V]

Teplota
média
voda
[°C]

Teplota
média

olej
[°C]

Proudová
zatížitel-

nost
[mA]

Objednací
číslo

728 585 102 / 40 18...30
0...35 

(LK3124 + E43102:
0...55) 

0...70 200 LK3124

http://www.ifm.com/products/cz/ds/PG2450.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/SM6000.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/LK3124.htm


Lakování (elektroforetické nanášení – katoforézní lakování)

Zjišťování stavu dveří a klapek

Karoserie získávají svoji první ochranu
při katoforézním lakování. 

Zde, senzory řady O2D zjišťují, 
zda plastové distanční objímky udržují
dveře a klapky lehce otevřenými.

Oplachování

Detekce oplachové vody v nádrži

Pro optimální proces v předúpravě 
je nezbytná určitá teplota
oplachovacího roztoku. Tlakové senzory
řady PG kontrolují tlak v nádrži. Teplotní
senzor řady TK se aktivuje, když teplota
klesne pod minimální teplotu.

Pozor: Přístroj musí být nainstalován pouze s procesním připojením pro těsnící kužel G1! G1A těsnící kužel přístroje je vhodný
pouze pro adaptéry s kovovým koncovým dorazem!
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Kamerové senzory pro snímání polohy · další produkty naleznete od strany 205

Typ Funkce Max. velikost
obrazové plochy

[mm]

Rozlíšení

[mm]

Rychlost
detekce

[Hz]

Druh
světla

Okolní
teplota

[°C]

Objednací
číslo

CMOS obrazový senzor S/W,
VGA-rozlišení 640 x 480

1320 x 945 0,075 10
Infračervené

světlo
-10...60 O2D222

Tlakové senzory · další produkty naleznete od strany 223

Typ Procesní
připojení

Displej

LED

Měřící
rozsah

[bar]

Ppřetlak

max. [bar]

Ptrhací

min. [bar]

Ub
DC

[V]

Objednací
číslo

G 1 A těsnící kužel zobrazovací jednotka -1...10 50 150 18...32 PG2894*

http://www.ifm.com/products/cz/ds/O2D222.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PG2894.htm


Těsnění dutin

Těsnění dutin pomocí 
tekutého vosku

Pro zvýšení ochrany před korozí 
je do dutin aplikován tekutý vosk. 

Zde teplotní senzor TR zjišťuje správnou
teplotu a okamžitě předává informaci 
o chybách. 

Tlak čerpadla je kontrolován pomocí
analogového tlakového senzoru.

Těsnění

Hlídání teploty v dávkovací hlavě

Teplota těsnícího prostředku nesmí
klesnout pod definovanou hodnotu.
Teplotní senzor TN předává analogový
signál do ovladače čerpadla.
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Teplotní senzory · další produkty naleznete od strany 271

Typ Měření

[°C]

Procesní
připojení

Displej

LED

Ub

[V]

Proudový
odběr

[mA]

Proudová
zatížitelnost

[mA]

Objednací
číslo

-40...300 G ½ A zobrazovací jednotka 18...32 50 250 TR2432

Tlakové senzory s analogovým výstupem pro ovládání čerpadla · další produkty naleznete od strany 223

Typ Procesní
připojení

Displej

LED

Měřící
rozsah

[bar]

Ppřetlak

max. [bar]

Ptrhací

min. [bar]

Ub
DC

[V]

Objednací
číslo

G ¼ I zobrazovací jednotka 0...250 400 850 18...36 PN3001

Teplotní senzory pro sledování teploty · další produkty naleznete od strany 271

Typ Měření

[°C / °F]

Procesní
připojení

Instalační
délka

[mm]

Ub

[V]

Dynamika reakce
T05 / T09

[s]

Objednací
číslo

-40...150 / -40...302 M18 x 1,5 45 18...32 1 / 3 TN2531

http://www.ifm.com/products/cz/ds/TR2432.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN3001.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/TN2531.htm


Zásobování vodou

Hlídání zásobování vodou

Upravená voda je nezbytná pro různé
zóny oplachování. 

Senzor proudění SI nepřetržitě hlídá
přítok vody.

Kontrola pneumatických pohonů ventilů

Zpětné hlášení 
o poloze servopohonů

Duální senzor řady IN obsahuje 
dva induktivní senzory pro zjišťování
polohy ventilu “Otevřený / Zavřený”
pomocí řídicích vaček. Digitální výstup
ovládá elektromagnetický ventil 
pro pneumatické pohony ventilů.

f = vazební / nf = nevazební
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Senzory proudění · další produkty naleznete od strany 251

Typ Nastavitelná oblast
kapaliny / plyny

[cm/s]

Materiál
špičky senzoru

Teplota
média

[°C]

Odolnost
proti tlaku

[bar]

Doba
odezvy

[s]

Ub

[V]

Objednací
číslo

3...300 / 200...3000 3...100 / 200...800 -25...80 30 1...10 19...36 SI5000

Induktivní zdvojené senzory pro zpětné hlášení o poloze ventilů · další produkty naleznete od strany 119

Typ Rozměry

[mm]

Spínací
vzdálenost

[mm]

Materiál Ub

[V]

Krytí Spín. fr.
AC / DC

[Hz]

I zátížit.
AC / DC

[mA]

Objednací
číslo

40 x 26 x 26 4 nf PBT 10...36 IP 67 1300 250 IN5224

http://www.ifm.com/products/cz/ds/SI5000.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IN5224.htm


Přívod čerstvého vzduchu

Měření spotřeby vzduchu

Hlídač spotřeby tlakového vzduchu 
SD nepřetržitě měří přívod vzduchu.
Naměřené hodnoty jsou používány 
jako základ pro určení aktuální
spotřeby.

Odvětrání

Detekce otáček ventilátorů

Odpadní vzduch z lakovacích kabin 
je extrahován a předáván do termického
spalování. 

Senzor otáček hlídá ventilátor 
na nedosažení, příp. na blokaci vůči
nastavenému počtu otáček.

f = vazební / nf = nevazební
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Hlídače spotřeby tlakového vzduchu určují aktuální spotřebu · další produkty naleznete od strany 251

Typ Procesní
připojení

Nastavitelná
oblast

[Nm3/h]

Odolnost
proti tlaku

[bar]

Doba
odezvy

[s]

Ub

[V]

Objednací
číslo

R1½ (DN40) 3,5...410,0 16 < 0,1 18...30 SD9000

Měření rychlosti · další produkty naleznete od strany 203

Typ Rozměry

[mm]

Spínací
vzdálenost

[mm]

Elektrické
provedení

Ub

[V]

Nastavitelná
oblast

[puls. / min.]

Přemostění
rozběhu

[s]

Objednací
číslo

M30 / L = 82 10 f DC PNP 10...36 DC 5...300 15 DI5009

Snímače vibrací pro monitorování ložisek pohonů · další produkty naleznete od strany 311

Typ Označení Objednací
číslo

Akcelerometr · k připojení na externí diagnostickou elektroniku typu VSE · Konektorové provedení · pouzdro: V4A VSA001

http://www.ifm.com/products/cz/ds/SD9000.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/DI5009.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/VSA001.htm


Údržba lakovny

Ultrafiltrace

Část nátěru je neustále odstraňována 
z ponorné lázně a prochází přes ultra-
filtrační jednotku. Zbytky pevných látek
se vmíchávají zpět do lázně. Čistý filtrát
se používá jako oplachový roztok. 
Zde teplotní senzor kontroluje správnou
teplotu.

Recyklace nátěru

Detekce úrovně hladiny v nádržích

Rozprášená barva vysrážená pomocí
vody je zachycována a odfiltrována.
Lak, získaný tímto způsobem může 
být znovu přidán do směsi. 

Hladinový senzor LMT100 zjišťuje, jestli
úroveň hladiny klesá pod minimální
hodnotu.
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Teplotní senzory · další produkty naleznete od strany 271

Typ Měření

[°C]

Procesní
připojení

Displej

LED

Ub

[V]

Proudový
odběr

[mA]

Proudová
zatížitelnost

[mA]

Objednací
číslo

-40...300 G ½ A zobrazovací jednotka 18...32 50 250 TR2432

Hladinové senzory  · další produkty naleznete od strany 261

Typ Procesní
připojení

Procesní tlak
max.

[bar]

Oblast nasazení Krytí Objednací
číslo

G ½ A -1...16 voda, média na vodní bázi IP 68 / IP 69K LMT100

http://www.ifm.com/products/cz/ds/TR2432.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/LMT100.htm


Monitorování trysek lakovacího robota

Měření průtoku v lakovacích 
robotech

Aplikace nátěru vyžaduje vysoký 
stupeň provozuschopnosti systémů.
Zde, ultrazvukový senzor průtoku 
řady SU rozpoznává ucpání trysek.

Hlídání lakovacích robotů

Zjišťování počáteční polohy 
procesu lakování

Laky rozpustné ve vodě dodávají
karoseriím jejich třpytivý lesk. Optický
distanční senzor O1D102 detekuje
základní pozici pro lakování.

Lakovna

61

Průtokové senzory · další produkty naleznete od strany 251

Typ Procesní
připojení

Měření

[l/min]

Teplota
média

[°C]

Odolnost
proti tlaku

[bar]

Doba
odezvy

[s]

Ub

[V]

Objednací
číslo

G¾ 0,1...50,0 -10...80 16 < 0,250 19...30 SU7000

G1 0,2...100,0 -10...80 16 < 0,250 19...30 SU8000

Optické distanční senzory PMD s měřením průběhové doby světla · další produkty naleznete od strany 187

Pouzdro Funkce Dosah / Snímací
vzdálenost

Měřící
frekvence

[Hz]

Ø skvrny
při max.
dosahu
[mm]

Ub

[V]

Objednací
číslo

Optický distanční senzor 0,2...3,5 m 1...50 < 6 x 6 18...30 O1D102

http://www.ifm.com/products/cz/ds/SU7000.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/SU8000.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O1D102.htm


Přívod barvy

Hlídání čerpadla

Přívod barvy vyžaduje vysoký stupeň
provozuschopnosti čerpadel. Snímač
vibrací VSA monitoruje funkci motoru
čerpadla.

Monitorování ventilátoru

Kontrola poškození řemenu 
ventilátorů

Lakovací kabiny jsou udržovány 
v mírném přetlaku, aby bylo možné
udržet nečistoty ze vzduchu mimo ně.
V případě poruchy ventilátoru vznikají
potíže s kvalitou. Optický senzor
skenuje řemen ventilátoru.
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Systémy pro hlídání vibrací · další produkty naleznete od strany 311

Typ Označení Objednací
číslo

Akcelerometr · k připojení na externí diagnostickou elektroniku typu VSE · Konektorové provedení · pouzdro: V4A VSA001

Diagnostická elektronika pro snímače vibrací typu VSA / VSP · 4 senzorové vstupy 0...10 mA nebo IEPE · 
rozhraní Ethernet TCP/IP · Frekvenčně-selektivní monitorování až 4 měřících bodů na stroji · 

Interní paměť s hodinami reálného času · Čítací funkce · přípoj Combicon · PA
VSE002

Optické senzory · další produkty naleznete od strany 169

Pouzdro Funkce Dosah / Snímací
vzdálenost

Druh
světla

Ø skvrny
při max.
dosahu
[mm]

Výstup
H = světlo
D = tmu

Objednací
číslo

Vyclonění pozadí 50...1800 mm červená 50 H/D PNP O5H500

http://www.ifm.com/products/cz/ds/VSA001.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/VSE002.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O5H500.htm


Výroba tepla

Měření teploty v topných kanálech

Do odpařovacích zón musí být přiváděn
ohřátý vzduch. Vyhodnocovací jednotka
teploty neustále měří teplotu vzduchu.
Když teplota klesne pod minimální
úroveň, vyhodnocovací jednotka vydá
poplachový signál.

Sledování polohy rychloběžných vrat

Hlídání dveří

Iduktivní bezpečnostní senzory
kategorie 4 a SIL 3 bezkontaktně a bez
nutnosti speciálního protikusu detekují
koncový doraz rychloběžných vrat.

f = vazební / nf = nevazební

Lakovna

63

Vyhodnocovací jednotky pro teplotní senzory · další produkty naleznete od strany 271

Typ Měření

[°C]

Procesní
připojení

Displej

LED

Ub

[V]

Proudový
odběr

[mA]

Proudová
zatížitelnost

[mA]

Objednací
číslo

-40...300 G ½ A zobrazovací jednotka 18...32 50 250 TR2432

Teplotní senzory · další produkty naleznete od strany 271

Typ Měření

[°C]

Průměr

[mm]

Instalační
délka

[mm]

Senzorový
prvek

Dynamika reakce
T05 / T09

[s]

Objednací
číslo

-40...150 10 160 1 x Pt 1000 1 / 3 TT1050

Bezpečnostní induktivní snímače · další produkty naleznete od strany 211

Typ Délka

[mm]

Uvolňovací
zóna

[mm]

Materiál
pouzdra

Ub
DC

[V]

Krytí Doba odezvy v případě
bezpečnostního požadavku /

uběhlá doba
[ms]

Objednací
číslo

66 10...15 nf PPE 24 IP 65 / IP 67 ≤ 50 / ≤ 200 GM701S

http://www.ifm.com/products/cz/ds/TR2432.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/TT1050.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/GM701S.htm


Identifikace součástek

Identifikace vhodných součástek

Obarvené součásti musí být přiřazeny
odpovídající karoserii. 

Čtečka čárových kodů detekuje kódy 
na štítku, což zabraňuje nesprávné
kompletaci součástek.

Identifikace nosičů karoserií (skidu)

Zjišťování polohy skidu

Obarvené karoserie se přesouvají 
přes finální kontrolu po skidu 
do několikapatrového skladu. 
Kdykoli může systém RFID určit 
polohu skidu v každé zóně.
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Čtecí přístroj Multicode · další produkty naleznete od strany 309

Typ Rozměry

[mm]

Max. velikost
obrazové

plochy
[mm]

Druh
světla

LED

Rychlost pohybu
při interním /

externím osvětlení
[m/s]

Procesní
rozhraní

Objednací
číslo

60 x 42 x 59 400 x 300 červené světlo 3 / 5
Ethernet TCP/IP,

EtherNet/IP, RS-232
O2I104

RFID systémy pro čtení kódů z kovu · další produkty naleznete od strany 307

Typ Popis Objednací
číslo

Antény RFID-UHF · Materiál pouzdra: pouzdro: Hliník / Zakrytí: Plast / Zásuvka TNC: Mosaz / PTFE · 
Pracovní frekvence 902...928 (FCC) MHz

ANT930

ID-TAG · další produkty naleznete od strany 307

Typ Popis Objednací
číslo

ID-TAG · ID-TAG/D55x13/04 · Ø 55 x 13 mm · Materiál pouzdra: PA 6 E80351

http://www.ifm.com/products/cz/ds/O2I104.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/ANT930.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E80351.htm


Zaplnění skladovacího prostoru

Optická detekce 
obsazenosti prostoru

Po procesu lakování jsou karoserie
dočasně uloženy. 

Pomocí prizmatické odrazky, reflexní
světelná závora s polarizačním filtrem
na dopravním výtahu může zjistit, 
zda je prostor volný nebo ne.

Zpětné hlášení polohy

Detekce polohy 
regálového zakladače

Výtah s karoserií auta se pohybuje
rovnoběžně s regály. 

Induktivní senzory řady IMC detekují
vačkové spínače pro zjišťování polohy 
a zastavení regálového zakladače.

f = vazební / nf = nevazební
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Optické senzory · další produkty naleznete od strany 169

Pouzdro Funkce Dosah / Snímací
vzdálenost

Druh
světla

Ø skvrny
při max.
dosahu
[mm]

Výstup
H = světlo
D = tmu

Objednací
číslo

Polarizační filtr 0,075...10 m červená 250 H/D PNP O5P500

Příslušenství · další produkty naleznete od strany 335 

Typ Popis Objednací
číslo

Prizmatická odrazka · Ø 80 mm · kulaté · pro světelné závory s červeným světlem a infračervené světelné závory · 
Materiál pouzdra: Plast

E20005

Induktivní snímače · další produkty naleznete od strany 119

Typ Rozměry

[mm]

Spínací
vzdálenost

[mm]

Materiál Ub

[V]

Krytí Spín. fr.

[Hz]

I zátěž

[mA]

Objednací
číslo

40 x 40 x 54 20 f PA (polyamid) 10...36 IP 67 100 200 IM5123

http://www.ifm.com/products/cz/ds/O5P500.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E20005.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IM5123.htm
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Přístroj Použití Produktová skupina Od strany

1                Slévárna

Měření průtoku Senzory proudění 251

Zjišťování polohy Induktivní snímače 119

Detekce dílů a součástek Laserové senzory / Senzory pro měření vzdálenosti 187

Zabezpečení prostoru Bezpečnostní světelné mříže 219

2                Mechanické zpracování 1 (Motor / Převodovka)

Měření spotřeby tlakového vzduchu Senzory proudění 251

Měření tlaku Tlakové senzory 223

Kontrola instalace součástí Tlakové senzory 223

Zjišťování polohy Induktivní snímače 119

3                Mechanické zpracování 2 (Motor / Převodovka)

Vnitřní chlazení vrtáku Senzory proudění 251

Monitorování vřetena Systémy pro hlídání vibrací 311

Detekce hladiny Hladinové senzory 261

Hlídání filtrů Tlakové senzory 223

4                Výroba komponent

Zajištění kvality Senzory pro rozpoznávání objektů 205

Identifikace 1D/2D čtečky kódů 309

Hlídání proudění Senzory proudění 251

Detekce dílů a součástek Optické senzory 169

5                Příprava chladící kapaliny / likvidace kovových pilin

Měření rozdílového tlaku Tlakové senzory 223

Rozpoznávání úniků Hladinové senzory 261

Monitorování kovových pilin v zásobníku Laserové senzory / Senzory pro měření vzdálenosti 187

6                Mytí a čištění dílů

Detekce úrovně hladiny Hladinové senzory 261

Zjišťování polohy Induktivní snímače 119

Měření teploty Teplotní senzory 271

Rozpoznávání úniků Hladinové senzory 261
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Přístroj Použití Produktová skupina Od strany

7                Test úniku (těsnosti)

Zjišťování polohy Induktivní snímače 119

Rozpoznávání úniků Tlakové senzory 223

Detekce součástek Senzory pro rozpoznávání objektů 205

Detekce dílů a součástek Optické senzory 169

8                Montáž motoru

Zjišťování polohy Induktivní snímače 119

Měření spotřeby tlakového vzduchu Senzory proudění 251

Detekce dílů a součástek Optické senzory 169

Přenos signálu AS-i sběrnice I/O moduly 291

9                Kontrola instalace motoru

Chlazení na zkušebním zařízení Senzory proudění 251

Měření tlaku Tlakové senzory 223

Hlídání vibrací Systémy pro hlídání vibrací 311

Detekce zastavení Senzory pro válce 161

10              Montáž převodovky

Zajištění kvality Senzory pro rozpoznávání objektů 205

Identifikace částí RFID 125 kHz 303

Zjišťování polohy Induktivní snímače 119

Detekce dílů a součástek Optické senzory 169

11              Kontrola instalace převodovky

Detekce zastavení Senzory pro válce 161

Ochrana prstů Bezpečnostní světelné závěsy 213

Hlídání vibrací Systémy pro hlídání vibrací 311

Zjišťování polohy Laserové senzory / Senzory pro měření vzdálenosti 187

12              Dodávka / skladování

Identifikace 1D/2D čtečky kódů 309

Detekce typu Senzory pro rozpoznávání objektů 205

Zjišťování polohy Induktivní snímače 119



Preciznost výroby zvyšuje 
spokojenost zákazníků

Spojení motoru a převodovky, tzv. hnací ústrojí, tvoří srdce pohonné jednotky. 
Základní komponenty, jako jsou klikové skříně, hlavy válců nebo převodové skříně
jsou vyráběny ve slévárně. Tyto komponenty jsou pak dotvářeny v průběhu
obrábění. V celé řadě pracovních kroků jsou ozubená kola a hřídele postupně
zpracovány a následně smontovány převodovky. Výkonné benzínové, naftové 
nebo hybridní motory jsou vytvářeny z mozaiky vačkových hřídelí, klikové hřídele,
ojnice a mnoha dalších dílů. 
Senzory od ifm electronic poskytují díky svým vysokým standardům, především 
co se týče opakovatelnosti měření či přesnosti spínacího bodu, podporu provozní
obslužnosti a zajišťují vysokou úroveň kvality v sériové výrobě.

Hnací ústrojí
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Slévárna – hlídání chladící kapaliny

Čerpání vody z hlubokých nádrží

Tavicí pece a licí formy musí být
chlazeny. Za tímto účelem se čerpá
voda z hlubokých nádrží. 

Senzor proudění SM2000 detekuje, 
zda je s vodou nasáván i vzduch, což
pomáhá předcházet poškození zařízení.

Slévárna – licí formy

Příprava licích forem

Licí formy se spojují automaticky.
Optický senzor O1D detekuje licí 
formy pro řídicí systém.
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Měření průtoku · další produkty naleznete od strany 251

Typ Procesní
připojení

Měření

[l/min]

Teplota
média

[°C]

Odolnost
proti tlaku

[bar]

Doba
odezvy

[s]

Ub

[V]

Objednací
číslo

G2 s plochým
těsněním

8...600 -10...70 16 < 0,35 18...32 SM2000

Optické distanční senzory PMD s měřením průběhové doby světla · další produkty naleznete od strany 187

Pouzdro Funkce Dosah / Snímací
vzdálenost

Měřící
frekvence

[Hz]

Ø skvrny
při max.
dosahu
[mm]

Ub

[V]

Objednací
číslo

Optický distanční senzor 0,2...10 m 1...50 < 15 x 15 18...30 O1D100

Bezpečnostní světelné mříže · další produkty naleznete od strany 219

Typ Délka
senzoru

[mm]

Rozlišení /
možnosti detekce

[mm]

Výška
ochranného

pásma
[mm]

Šířka ochranného
pásma

[m]

Doba
odezvy

[ms]

Ub

[V]

Objednací
číslo

1053 – 910 0...4 / 3...12 3 24 OY116S

http://www.ifm.com/products/cz/ds/SM2000.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O1D100.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OY116S.htm


Suché zpracování pro odstranění pilin

Vyfukování vyvrtaných otvorů

Snímač spotřeby tlakového vzduchu
SD6000 hlídá definované množství
vzduchu pro vyfoukávání otvorů. 

Tlakový senzor PN5004 hlídá
požadovaný minimální tlak.

Systémové řešení: Kontrola instalace obráběných kusů

Kontrola uložení

Obrobky, určené pro další zpracování,
musí ležet rovně na přepravním vozíku,
aby byla zajištěna přesnost rozměrů.
Řídící jednotka PS7 detekuje jakékoliv
znečištění jako jsou železné piliny nebo
obrus.
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Hlídače spotřeby tlakového vzduchu určují aktuální spotřebu · další produkty naleznete od strany 251

Typ Procesní
připojení

Nastavitelná
oblast

[Nm3/h]

Odolnost
proti tlaku

[bar]

Doba
odezvy

[s]

Ub

[V]

Objednací
číslo

R½ (DN15) 0,6...75,0 16 < 0,1 18...30 SD6000

Tlakové senzory · další produkty naleznete od strany 223

Typ Procesní
připojení

Displej

LED

Měřící
rozsah

[bar]

Ppřetlak

max. [bar]

Ptrhací

min. [bar]

Ub
DC

[V]

Objednací
číslo

G ¼ I zobrazovací jednotka -1...10 75 150 18...36 PN5004

Řídicí jednotka pro monitorování částí sedadel · další produkty naleznete od strany 223

Typ Popis Objednací
číslo

Řídicí jednotka pro kontrolu uložení · Nastavení na dynamický tlak vyvážením pneumatického můstku · integrovaný tlakový 
senzor se 2 spínacími výstupy · a 4-místným displejem pro zobrazení tlaku nebo grafu vzdálenosti · Kabelové provedení

PS7570

http://www.ifm.com/products/cz/ds/SD6000.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN5004.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PS7570.htm


Detekce polohy a součástek v obráběcíh strojích

Celokovové senzory pro použití 
v olejích a chladících kapalinách

Moderní motory a převodovky jsou
zpravidla vyráběny ze slitin hliníku. 

Celokovové induktivní senzory 
s korekčním faktorem K = 0 nejsou
ovlivňovány hliníkovými pilinami.

f = vazební / nf = nevazební

Kontrola průtoku vnitřního chlazení vrtáku

Prodloužení provozní životnosti

Nepřetržité chlazení vrtáku je nezbytné
v případě, že je použito malé množství
chladící kapaliny nebo se provrtávají
hluboké otvory.

Mechatronický senzor proudění
bleskově detekuje, když množství
chladící kapaliny již není dostačující.
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Celokovové induktivní senzory s korekčním faktorem K = 0 · další produkty naleznete od strany 119

Typ Rozměry

[mm]

Spínací
vzdálenost

[mm]

Materiál Ub

[V]

Krytí Spín. fr.

[Hz]

I zátěž

[mA]

Objednací
číslo

M18 / L = 70 4,5 f V4A 10...36 IP 68 100 100 IGC249

Vysílač proudění se zpětnou klapkou · další produkty naleznete od strany 251

Typ Procesní
připojení

Měření

[l/min]

Teplota
média

[°C]

Odolnost
proti tlaku

[bar]

Doba
odezvy

[s]

Ub

[V]

Objednací
číslo

G ½ 0,3...25 0...60 200 < 0,01 24 SBU623

G ½ 0,3...50 0...60 200 < 0,01 24 SBU624

http://www.ifm.com/products/cz/ds/IGC249.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/SBU623.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/SBU624.htm


Hydraulické agregáty

Monitorování hydraulických 
agregátů

Řady senzorů LR a TR detekují úroveň 
a teplotu v hydraulických přístrojích.

Hlídání filtrů

Monitorování diferenčního tlaku

Elektronický tlakový senzor 
s analogovým vstupem typu PNI, 
ve spojení s tlakovým převodníkem 
typu PA, vyhodnocuje rozdíly tlaku 
ve filtračních prvcích.

Hnací ústrojí

74
www.ifm.com/cz

Teplotní senzory · další produkty naleznete od strany 271

Typ Měření

[°C]

Procesní
připojení

Displej

LED

Ub

[V]

Proudový
odběr

[mA]

Proudová
zatížitelnost

[mA]

Objednací
číslo

-40...300 G ½ A zobrazovací jednotka 18...32 50 250 TR7432

Hladinové senzory s vedenou mikrovlnou · další produkty naleznete od strany 261

Typ Procesní
připojení

Délka tyče

[mm]

Aktivní
rozsah

[mm]

Neaktivní
oblast

[mm]

Ub

[V]

Teplota
média

[°C]

I zátížitel-
nost

[mA]

Objednací
číslo

G ¾ A – L-40 (L-60) 30 / 10 (30) 18...30 0...80 200 LR7000

Měření rozdílového tlaku pomocí PNI a PA · další produkty naleznete od strany 223

Typ Procesní
připojení

Displej

LED

Měřící
rozsah

[bar]

Ppřetlak

max. [bar]

Ptrhací

min. [bar]

Ub
DC

[V]

Objednací
číslo

G ¼ I zobrazovací jednotka 0...25 100 350 18...30 PNI023

http://www.ifm.com/products/cz/ds/TR7432.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/LR7000.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PNI023.htm


Výroba vačkové hřídele

Broušení vačkové hřídele

Zde dosažená kvalita povrchu 
je rozhodující pro kvalitu hřídelí. 

Pro zajištění kvality musí být 
neustále nanášena brusná emulze.

Výroba klikové hřídele

Identifikace klikových hřídelí

Pro zajištění sledovatelnosti jsou 
klikové hřídele opatřeny kódem 
s informací o datu výroby a šarži. 

Tyto informace jsou poté snímány 
a ověřovány čtečkou O2I.
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Senzory proudění · další produkty naleznete od strany 251

Typ Nastavitelná oblast
kapaliny / plyny

[cm/s]

Materiál
špičky senzoru

Teplota
média

[°C]

Odolnost
proti tlaku

[bar]

Doba
odezvy

[s]

Ub

[V]

Objednací
číslo

3...300 / 200...3000 3...100 / 200...800 -25...80 30 1...10 19...36 SI5000

Čtečka Multicode reader pro identifikaci kódů · další produkty naleznete od strany 309

Typ Rozměry

[mm]

Max. velikost
obrazové

plochy
[mm]

Druh
světla

LED

Rychlost pohybu
při interním /

externím osvětlení
[m/s]

Procesní
rozhraní

Objednací
číslo

60 x 42 x 53,5 132 x 94 červené světlo 3 / 5
Ethernet TCP/IP,

EtherNet/IP, RS-232
O2I102

Konektory · další produkty naleznete od strany 319 

Typ Popis Objednací
číslo

Spojovací kabel · přímý / přímý · Ethernet · překřížený propojovací kabel · 2 m · Materiál pouzdra: PUR / PC E11898

http://www.ifm.com/products/cz/ds/SI5000.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O2I102.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E11898.htm


Přípava mazání

Detekce úniků v souladu 
s německým zákonem pro vodní
hospodářství (WHG) § 19

Binární hladinový senzor LI214x
spolehlivě monitoruje chladící kapalinu
uniklou z jakýchkoliv trubic či nádrží 
a zachycenou v kanálech. 

V tomto případě se okamžitě spouští
poplach.

Likvidace kovových pilin

Detekce “plnosti” zásobníku
kovových pilin

Optický senzor O1D předává 
informaci o úrovni naplnění zásobníku
na kovové piliny do analogového
výstupu. Detekovány jsou jak dlouhé,
tak i krátké piliny.
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Hladinové senzory v souladu s § 19 německého zákona pro vodní hospodářství (WHG) · další produkty naleznete od strany 261

Typ Délka tyče

[mm]

Výstup Ub

[V]

Teplota
média
voda
[°C]

Teplota
média

olej
[°C]

I zátížitel-
nost

[mA]

Objednací
číslo

132 Rozpínač 10...36 0...35 0...65 200 LI2141

Optické senzory PMD pro detekci stavu naplnění · další produkty naleznete od strany 187

Pouzdro Funkce Dosah / Snímací
vzdálenost

Měřící
frekvence

[Hz]

Ø skvrny
při max.
dosahu
[mm]

Ub

[V]

Objednací
číslo

Optický distanční senzor 0,2...10 m 1...33 < 15 x 15 18...30 O1D105

Optický distanční senzor 0,3...6 m 1...33 < 8 x 8 18...30 O1D155

http://www.ifm.com/products/cz/ds/LI2141.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O1D105.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O1D155.htm


Čištění součástek

Celokovové induktivní senzory 
s rozšířeným teplotním rozsahem

Součástky musí být po různých
výrobních procesech očištěny. 
ifm senzory jsou odolné až do 100 °C.

f = vazební / nf = nevazební

Zařízení pro průmyslové čištění

Stanovení mezní úrovně hladiny

Hladinový senzor LMT100 má mnoho
možností využití v průmyslových
čistících systémech. 

Hladinové senzory se používají 
pro aplikace jako je detekce hladiny 
v nádržích, separátorech oleje,
pracovních nádržích a také 
pro varování před únikem.
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Celokovové induktivní senzory pro použití ve vlhkém prostředí · další produkty naleznete od strany 119

Typ Rozměry

[mm]

Spínací
vzdálenost

[mm]

Materiál Ub

[V]

Krytí Spín. fr.

[Hz]

I zátěž

[mA]

Objednací
číslo

M18 / L = 70 5 f V4A 10...36 IP 68 / IP 69K 100 100 IGT247

M18 / L = 70 12 nf V4A 10...36
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

500 100 IGT249

Senzory pro detekci úrovně hladiny · další produkty naleznete od strany 261

Typ Procesní
připojení

Procesní tlak
max.

[bar]

Oblast nasazení Krytí Objednací
číslo

G ½ A -1...16 voda, média na vodní bázi IP 68 / IP 69K LMT100

http://www.ifm.com/products/cz/ds/IGT247.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IGT249.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/LMT100.htm


Test úniku (těsnosti)

Zkouška těsnosti 
komponentů a součástek

Do automatizovaných zkušebních stanic
jsou zkušební vzorky umístěny pod
tlakem pomocí tlakového vzduchu. 

V závislosti na míře úniku, pokles tlaku
nesmí překročit přísně stanovené limity.

f = vazební / nf = nevazební

Stanice pro zkoušky těsnosti

Zkouška těsnosti 
komponentů a součástek

Senzory pro kontrolu objektů 
sdělují automatizovaným zkušebním
stanicím správnost nastavení zařízení 
a testovaného předmětu.
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Induktivní senzory pro kontrolu polohy · další produkty naleznete od strany 119

Typ Rozměry

[mm]

Spínací
vzdálenost

[mm]

Materiál Ub

[V]

Krytí Spín. fr.

[Hz]

I zátěž

[mA]

Objednací
číslo

M12 / L = 60 4 f Mosaz 10...36 IP 68 700 200 IFC229

Tlakové senzory · další produkty naleznete od strany 223

Typ Procesní
připojení

Displej

LED

Měřící
rozsah

[bar]

Ppřetlak

max. [bar]

Ptrhací

min. [bar]

Ub
DC

[V]

Objednací
číslo

G ¼ I zobrazovací jednotka -1...10 75 150 18...36 PN7004

Senzory pro rozpoznávání objektů · další produkty naleznete od strany 205

Typ Funkce Max. velikost
obrazové plochy

[mm]

Rozlíšení

[mm]

Rychlost
detekce

[Hz]

Druh
světla

Okolní
teplota

[°C]

Objednací
číslo

CMOS obrazový senzor S/W,
VGA-rozlišení 640 x 480

400 x 300 0,02 10
Infračervené

světlo
-10...60 O2D224

http://www.ifm.com/products/cz/ds/IFC229.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN7004.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O2D224.htm


Pneumatická jednotka údržby

Senzory pro kontrolu tlakového
vzduchu

Průtokový senzor SD nepřetržitě
monitoruje spotřebu tlakového vzduchu
spotřebitelů připojených k zařízení. 

Impulsní signály jsou přes AS-i
CompactLine modul předávány 
do řídicího systému.

Šroubovací stanice

Optické vidlicové senzory 
v zařízení pro podávání materiálu

Vibrační dopravníky se používají např.
pro dodávání šroubů do montážních
stanic. Optický vidlicový senzor OPU
kontroluje přítomnost šroubů.
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Přístroj pro měření spotřeby tlakového vzduchu  · další produkty naleznete od strany 251

Typ Procesní
připojení

Nastavitelná
oblast

[Nm3/h]

Odolnost
proti tlaku

[bar]

Doba
odezvy

[s]

Ub

[V]

Objednací
číslo

R½ (DN15) 0,6...75,0 16 < 0,1 18...30 SD6000

CompactLine: AS-i moduly pro polní aplikace · další produkty naleznete od strany 291

Typ Označení Objednací
číslo

Aktivní CompactLine Modul · IR-adresace možná · verze 2.11 a 3.0 s rozšířeným adresovacím módem · 
digitální vstupy · zástrčky M12 x 1 · PA / konektorová zásuvka: Mosaz Niklovaný / Zásuvky se závitem ve spodním části: 

Mosaz Niklovaný / O-kroužek : Viton / Prostupující kontakty: CuSn6 vrchní plocha niklovaná a pozinkovaná
AC2457

Optické senzory · další produkty naleznete od strany 185

Typ Šířka
vidlice

(w)
[mm]

Hloubka
vidlice

(d)
[mm]

Nejmenší
rozpoznatelný

objekt Ø
[mm]

Spínací
frekvence

[Hz]

Výstup
H = světlo
D = tmu

Ub

[V]

Objednací
číslo

50 55 0,5 4000 H/D PNP 10...35 OPU203

www.ifm.com/cz

http://www.ifm.com/products/cz/ds/SD6000.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC2457.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OPU203.htm


Přívod paliva do zkušebního zařízení pro motor

Tlakové senzory odolné vůči
extrémním tlakovým špičkám

Ve zkušebních zařízeních pro motory
jsou simulovány extrémní provozní
podmínky. Během testování 
se v přívodu paliva často vyskytují
extrémní tlakové špičky.

Monitorování vibrací na zkušebním zařízení pro motor

Ochrana “brzdění motorem”

V důsledku testování spalovacích
motorů, je asynchronní motor někdy
vystaven extrémní vibrační zátěži.
Pokud jsou hodnoty mimořádně
extrémní, zátěž se snižuje.
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Tlakový převodník s analogovým výstupem · další produkty naleznete od strany 223

Typ Procesní
připojení

Displej

LED

Měřící
rozsah

[bar]

Ppřetlak

max. [bar]

Ptrhací

min. [bar]

Ub
DC

[V]

Objednací
číslo

G ¼ I – 0...100 300 650 16...32 PA9022

Systémy pro hlídání vibrací · další produkty naleznete od strany 311

Typ Označení Objednací
číslo

Akcelerometr · k připojení na externí diagnostickou elektroniku typu VSE · Konektorové provedení · pouzdro: V4A VSA001

Diagnostická elektronika pro snímače vibrací typu VSA / VSP · 4 senzorové vstupy 0...10 mA nebo IEPE · 
rozhraní Ethernet TCP/IP · Frekvenčně-selektivní monitorování až 4 měřících bodů na stroji · 

Interní paměť s hodinami reálného času · Čítací funkce · přípoj Combicon · PA
VSE002

http://www.ifm.com/products/cz/ds/PA9022.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/VSA001.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/VSE002.htm


Zajišťování kvality ve výrobě hnací hřídele

Kontrola montáže

Při výrobě hnacích hřídelí senzory 
pro detekci objektů kontrolují jestli 
je namontováno jehlové ložisko, jestli 
se jedná o správné ložisko a jestli 
je správně sestaveno.

RFID v montážní dílně převodovky

Identifikace nosičů součástek

Díky technologii RFID je vždy známo,
kde se momentálně převodovka
nachází.
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Senzory pro rozpoznávání objektů · další produkty naleznete od strany 205

Typ Funkce Max. velikost
obrazové plochy

[mm]

Rozlíšení

[mm]

Rychlost
detekce

[Hz]

Druh
světla

Okolní
teplota

[°C]

Objednací
číslo

CMOS obrazový senzor S/W,
VGA-rozlišení 640 x 480

1320 x 945 0,075 10
Infračervené

světlo
-10...60 O2D222

Externí osvětlení · další produkty naleznete od strany 209

Typ Funkce Max. velikost
obrazové plochy

[mm]

Rozlíšení

[mm]

Rychlost
detekce

[Hz]

Druh
světla

Okolní
teplota

[°C]

Objednací
číslo

– 100 x 100 – 10
Infračervené

světlo
0...50 O2D905

RFID-systémy s AS-Interface · další produkty naleznete od strany 303

Typ Popis Objednací
číslo

Čtecí / zapisovací hlava · s integrovaným AS-i Slave Profil 7.4 · M12 konekt. připojení · 
Materiál pouzdra: pouzdro: PPE / kovové díly: Litý zinek/mosaz Niklovaný

DTA300

http://www.ifm.com/products/cz/ds/O2D222.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O2D905.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/DTA300.htm


Automatizované nakládání na zkušební zařízení převodovky

Zamezení přístupu 
do testovacího úseku

Bezpečnostní světelné závěsy OY
zamezují nepovolený vstup 
do přístupných zón jako je úsek
nakládání. Bezpečnostní světelné 
závěsy typu 4 odpovídají normě 
EN 61496.

Přepravní vozíky na zkušebním zařízení pro převodovky

Uzamčení nosičů obrobků 
a detekce konektorů

U přepravního vozíku se musí zjistit,
jestli zástrčky byly zapojeny ve správné
poloze. 

Během testování je převodovka
ukotvena na místě pomocí uzavíracích
šroubů.
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Bezpečnostní světelné závěsy pro zamezení přístupu · další produkty naleznete od strany 213

Typ Délka
senzoru

[mm]

Rozlišení /
možnosti detekce

[mm]

Výška
ochranného

pásma
[mm]

Šířka ochranného
pásma

[m]

Doba
odezvy

[ms]

Ub

[V]

Objednací
číslo

1263 14 1210 0...3 / 1...6 16,5 24 OY008S

Optické distanční senzory PMD s měřením průběhové doby světla · další produkty naleznete od strany 187

Pouzdro Funkce Dosah / Snímací
vzdálenost

Měřící
frekvence

[Hz]

Ø skvrny
při max.
dosahu
[mm]

Ub

[V]

Objednací
číslo

Optický distanční senzor 0,2...10 m 1...50 < 15 x 15 18...30 O1D100

Induktivní senzory pro válce pro detekci zdvihu zajišťovacích válců · další produkty naleznete od strany 161

Typ Rozměry

[mm]

Materiál Ub

[V]

b

[Hz]

Krytí Proudová
zatíži-
telnost
[mA]

Ta

[°C]

Objednací
číslo

25 x 5 x 6,5 PA (polyamid) 10...30 10000 IP 65 / IP 67 100 -25...85 MK5107

http://www.ifm.com/products/cz/ds/OY008S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O1D100.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/MK5107.htm


Přichystání motoru a převodovky

Identifikace motoru a převodovky

Varianty motorů a převodovek musí 
být bezpečně určeny pro další použití 
s ohledem na použití v jednotlivých
zemích.

Přeprava motoru a převodovky

Kontrola úplnosti 
motoru a převodovky

Motory a převodovky se od sebe 
v mnoha směrech liší v závislosti 
na verzi pro jednotlivé země. 

Před odesláním do montážního úseku
se kontroluje přítomnost např. brzd,
identifikačních značek a podobně.

Hnací ústrojí
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Čtečka Multicode reader pro identifikaci kódů · další produkty naleznete od strany 309

Typ Rozměry

[mm]

Max. velikost
obrazové

plochy
[mm]

Druh
světla

LED

Rychlost pohybu
při interním /

externím osvětlení
[m/s]

Procesní
rozhraní

Objednací
číslo

60 x 42 x 53,5 64 x 48 červené světlo 3 / 5
Ethernet TCP/IP,

EtherNet/IP, RS-232
O2I100

Kamerové senzory pro kontrolní úkoly · další produkty naleznete od strany 205

Typ Funkce Max. velikost
obrazové plochy

[mm]

Rozlíšení

[mm]

Rychlost
detekce

[Hz]

Druh
světla

Okolní
teplota

[°C]

Objednací
číslo

CMOS obrazový senzor S/W,
VGA-rozlišení 640 x 480

640 x 480 0,025 10
Infračervené

světlo
-10...60 O2D220

http://www.ifm.com/products/cz/ds/O2I100.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O2D220.htm
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Přístroj Použití Produktová skupina Od strany

1                Demontáž dveří

Identifikace 1D/2D čtečky kódů 309

Zjišťování polohy Induktivní snímače 119

Ochrana před kolizí Laserové senzory / Senzory pro měření vzdálenosti 187

2                Montáž dveřního modulu

Identifikace 1D/2D čtečky kódů 309

Detekce dílů a součástek Kapacitní snímače 153

Detekce stavu "Prostor obsazen" Optické senzory 169

Zjišťování polohy Induktivní snímače 119

3                Instalace palubní desky

Optická detekce Optické senzory 169

Polohování Senzory pro rozpoznávání objektů 205

Ochrana před kolizí Laserové senzory / Senzory pro měření vzdálenosti 187

Zjišťování polohy Induktivní snímače 119

4                Montáž čelního skla

Polohování Optické senzory 169

Ochrana dveří Bezpečnostní induktivní snímače 211

Polohování Vidlicové světelné závory / Úhlové senzory 185

Detekce vakua v přísavkách Tlakové senzory 223

5                Montáž podvozku / pohonu

Zajištění kvality Senzory pro rozpoznávání objektů 205

Uvolnění pro další pracovní postup Kapacitní snímače 153

Optická detekce Optické senzory 169

Zjišťování polohy Induktivní snímače 119

6                Svatba

Zjišťování polohy Induktivní snímače 119

Identifikace RFID UHF 307

Ochrana před kolizí Laserové senzory / Senzory pro měření vzdálenosti 187

Detekce dílů a součástek Senzory pro rozpoznávání objektů 205
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Přístroj Použití Produktová skupina Od strany

7                Montáž kol

Zjišťování polohy Optické senzory 169

Rozpoznávání vzorku Senzory pro rozpoznávání objektů 205

Detekce dílů a součástek Induktivní snímače 119

Detekce dílů a součástek Optické senzory 169

8                Montáž sedaček

Identifikace RFID 13.56 MHz 305

Detekce vakua v přísavkách Tlakové senzory 223

Kontrola součástek Kapacitní snímače 153

Optická detekce Optické senzory 169

9                Opětovná montáž dveří

Identifikace 1D/2D čtečky kódů 309

Zjišťování polohy Induktivní snímače 119

Ochrana před kolizí Laserové senzory / Senzory pro měření vzdálenosti 187

Optická detekce Optické senzory 169

10              Plnění

Detekce úrovně hladiny Hladinové senzory 261

Měření výšky hladiny Senzory proudění 251

Ochrana před kolizí Laserové senzory / Senzory pro měření vzdálenosti 187

Zjišťování polohy Induktivní snímače 119

11              Test funkčnosti

Zjišťování polohy Induktivní snímače 119

Hlídání proudění Senzory proudění 251

Hlídání vibrací Systémy pro hlídání vibrací 311

Měření teploty Teplotní senzory 271

12              Zkouška těsnosti / výstupní kontrola

Zjišťování polohy Induktivní snímače 119

Měření průtoku Senzory proudění 251

Měření tlaku čerpadel Tlakové senzory 223



Ze skládačky 
se stává automobil

Automobil vzniká kousek po kousku z mnoha jednotlivých dílů. 
Nespočetné množství šroubů drží montážní díly na svém místě. Koberce a interiér
vozidla drží na místě klipy. Kilometry kabelů a vodičů tvoří nervový systém vozidla.
Pneumatiky a disky kol jsou často používány k individualizaci, a tak odlišení vozu 
od ostatních. 
Vybavení na zakázku oživuje auto a dělá jej více atraktivním, ale představuje
obrovské logistické problémy a výzvy. Zde je naprosto nezbytné správné přiřazení
dílů a komponentů dle požadavků zákazníka. 
Nakonec je to montáž, jež určuje finální vzhled a úspěšnost přeměny kousků
skládačky ve vysoce kvalitní výrobek. 
Společnost ifm electronic je schopna poskytnout osvědčené senzory pro nejrůznější
požadavky montážních procesů. Naše dlouholeté zkušenosti nám také umožňují
vyvíjet nové senzory a systémy pro montážní úkoly budoucnosti a poskytovat 
je uživateli.

Montáž
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Demontáž dveří

Identifikace odpovídajících dveří

Dveře se odstraňují z karoserie a jsou
předány do úseku montáže dveřního
modulu. Čtečka kódů O2I kontroluje
kódy na dveřích a / nebo na štítcích. 
To předchází pozdějšímu nesprávnému
přiřazení k vozidlu.

Doprava k montáži dveřního modulu

Přesun dveří

Dveře jsou transportovány k dalšímu
zpracování pomocí závěsného
elektrického jednokolejního
dopravníku. Induktivní senzory IMC
detekují polohu háků. Optické senzory
vzdálenosti odpovídají za prevenci
kolizí.

f = vazební / nf = nevazební

Montáž
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Čtečka čárových kódů pro identifikaci dveří · další produkty naleznete od strany 309

Typ Rozměry

[mm]

Max. velikost
obrazové

plochy
[mm]

Druh
světla

LED

Rychlost pohybu
při interním /

externím osvětlení
[m/s]

Procesní
rozhraní

Objednací
číslo

60 x 42 x 53,5 64 x 48 červené světlo 3 / 5
Ethernet TCP/IP,

EtherNet/IP, RS-232
O2I100

Induktivní senzory pro zjišťování polohy · další produkty naleznete od strany 119

Typ Rozměry

[mm]

Spínací
vzdálenost

[mm]

Materiál Ub

[V]

Krytí Spín. fr.

[Hz]

I zátěž

[mA]

Objednací
číslo

40 x 40 x 54 35 nf PA (polyamid) 10...36 IP 67 80 200 IM5116

Optické senzory pro kontrolu přiblížení · další produkty naleznete od strany 187

Pouzdro Funkce Dosah / Snímací
vzdálenost

Měřící
frekvence

[Hz]

Ø skvrny
při max.
dosahu
[mm]

Ub

[V]

Objednací
číslo

Optický distanční senzor 0,3...6 m 1...33 < 8 x 8 18...30 O1D155

http://www.ifm.com/products/cz/ds/O2I100.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IM5116.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O1D155.htm


Detekce součástek pro dveřní moduly

Identifikace vhodných součástek

Natřené komponenty např. boční
zrcátka, musí být přiřazeny k příslušné
karoserii. 

Čtečka čárových kódů detekuje kódy 
na štítcích. To předchází nesprávnému
přiřazení součástek.

Kontrola funkce elektrických zařízení

Kontrola umístění zástrčky 
pro diagnostiku

Po montáži zrcátek, zámků a stahování
oken, je elektrická funkce kontrolována
pomocí diagnostických přístrojů.
Kapacitní senzor KF5002 zjišťuje, jestli
je diagnostická zástrčka po vykonání
testu stále připojena a povoluje
přechod k dalšímu kroku výrobního
procesu.

f = vazební / nf = nevazební
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Identifikace dodatečně montovaných dílů pomocí čtečky Multicode · další produkty naleznete od strany 309

Typ Rozměry

[mm]

Max. velikost
obrazové

plochy
[mm]

Druh
světla

LED

Rychlost pohybu
při interním /

externím osvětlení
[m/s]

Procesní
rozhraní

Objednací
číslo

60 x 42 x 53,5 64 x 48 červené světlo 3 / 5
Ethernet TCP/IP,

EtherNet/IP, RS-232
O2I100

Kapacitní senzory pro zjišťování polohy · další produkty naleznete od strany 153

Typ Rozměry

[mm]

Spínací
vzdálenost

[mm]

Materiál Ub

[V]

Krytí Spín. fr.

[Hz]

I zátěž

[mA]

Objednací
číslo

M12 / L = 61 8 nf V4A 10...36 IP 65 50 100 KF5002

http://www.ifm.com/products/cz/ds/O2I100.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/KF5002.htm


Demontáž přístrojové / palubní desky

Demontáž přístrojové / palubní
desky bez kolizí

Při provozu pneumatických svěráků
senzory vzdálenosti měří vzdálenost 
k přístrojové desce. Pokud vzdálenost
klesne pod hodnotu, která byla dříve
uložena do programu robota,
pneumatický robot sníží rychlost, 
aby se vyhnul kolizi.

Instalace palubní desky

Umístění přístrojové / palubní desky

Senzory řady O2V pro detekci objektů
rozpoznávají charakteristický tvar
karoserie. Senzory detekují polohu 
při přiblížení a v případě potřeby
odesílají opravná data do řídicího
systému robota.

Montáž
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Hlídání kolize pomocí senzorů s měřením průběhové doby světla · další produkty naleznete od strany 187

Pouzdro Funkce Dosah / Snímací
vzdálenost

Měřící
frekvence

[Hz]

Ø skvrny
při max.
dosahu
[mm]

Ub

[V]

Objednací
číslo

Optický distanční senzor 0,2...3,5 m 1...50 < 6 x 6 18...30 O1D102

Kamerové senzory pro kontrolu montáže · další produkty naleznete od strany 205

Typ Funkce Max. velikost
obrazové plochy

[mm]

Rozlíšení

[mm]

Rychlost
detekce

[Hz]

Druh
světla

Okolní
teplota

[°C]

Objednací
číslo

CMOS obrazový senzor S/W,
VGA-rozlišení 640 x 480

1320 x 945 0,075 10 bílé světlo -10...60 O2V102

http://www.ifm.com/products/cz/ds/O1D102.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O2V102.htm


Ochrana dveří v oblasti transportu

Kontrola zavření 
v oblasti transportu

Induktivní bezpečnostní senzory
kategorie 4 / SIL 3 bezdotykově detekují
bezpečnou polohu rychloběžných 
vrat bez nutnosti speciálního protikusu.

f = vazební / nf = nevazební

Monitorování tlaku přísavek pro montáž čelního skla

Měření tlaku přísavek

Vakuové senzory detekují dostatečné
množství vakua pro bezpečné uchycení.

Montáž
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Induktivní bezpečnostní senzor pro sledování rychloběžných vrat · další produkty naleznete od strany 211

Typ Délka

[mm]

Uvolňovací
zóna

[mm]

Materiál
pouzdra

Ub
DC

[V]

Krytí Doba odezvy v případě
bezpečnostního požadavku /

uběhlá doba
[ms]

Objednací
číslo

66 10...15 nf PPE 24 IP 65 / IP 67 ≤ 50 / ≤ 200 GM701S

66 4...20 nf PPE 24 IP 65 / IP 67 ≤ 50 / ≤ 200 GM705S

Vakuový tlakový senzor pro měření podtlaku v přísavkách · další produkty naleznete od strany 223

Typ Procesní
připojení

Displej

LED

Měřící
rozsah

[bar]

Ppřetlak

max. [bar]

Ptrhací

min. [bar]

Ub
DC

[V]

Objednací
číslo

G 1/8 I zobrazovací jednotka -1...1 20 30 18...32 PQ7809

http://www.ifm.com/products/cz/ds/GM701S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/GM705S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PQ7809.htm


Umísťování karoserie

Přesné umístění karoserie

Induktivní senzor IDC zjišťuje
přítomnost karoserie ve stanovené
poloze. Pohyb se zpomaluje do té doby,
než optický vidlicový senzor OPU
signalizuje, že bylo dosaženo přesné
polohy.

f = vazební / nf = nevazební

Navádění robotů při montáži čelního skla

Reflexní světelný snímač 
pro umístění přísavek

Čelní skla se odnímají pomocí
vakuových přísavek / chapadel. 
Čtyři reflexní světelné snímače O5H 
se používají pro přesné umístění
chapadel. A tak je čelní sklo
umísťováno přesně a bez pnutí.
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Induktivní senzory řady IDC pro zjištění polohy · další produkty naleznete od strany 119

Typ Rozměry

[mm]

Spínací
vzdálenost

[mm]

Materiál Ub

[V]

Krytí Spín. fr.

[Hz]

I zátěž

[mA]

Objednací
číslo

92 x 80 x 40 50 f PPE 10...36 IP 67 70 250 ID5058

Optické vidlicové snímače pro určení přesné polohy · další produkty naleznete od strany 185

Typ Šířka
vidlice

(w)
[mm]

Hloubka
vidlice

(d)
[mm]

Nejmenší
rozpoznatelný

objekt Ø
[mm]

Spínací
frekvence

[Hz]

Výstup
H = světlo
D = tmu

Ub

[V]

Objednací
číslo

120 60 0,8 2000 H/D PNP 10...35 OPU205

Optické senzory pro umístění přísavek · další produkty naleznete od strany 169

Pouzdro Funkce Dosah / Snímací
vzdálenost

Druh
světla

Ø skvrny
při max.
dosahu
[mm]

Výstup
H = světlo
D = tmu

Objednací
číslo

Vyclonění pozadí 50...1800 mm červená 50 H/D PNP O5H500

http://www.ifm.com/products/cz/ds/ID5058.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OPU205.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O5H500.htm


Zajišťování kvality při montáži kol

Kontrola polohy brzdových kotoučů

Kamerový senzor ifm sleduje přesnou
polohu brzdových kotoučů. Další
montážní krok je povolen, pokud jsou
ve správné poloze. 

To šetří následné náklady, které 
se objevují v důsledku oprav spojených
s nesprávnou montáží brzdových
kotoučů.

Výroba výfukových systémů

Zkracování délky trubek
výfukových soustav

Pomocí automatické pily jsou trubice
oříznuty na požadovanou délku, která
odpovídá délce uložené v programu.
Reflexní světelný snímač řady OJ 
se používá pro určení počáteční 
polohy pro měření vzdálenosti pomocí
absolutního snímače na hřídeli.
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Kamerové senzory pro detekci polohy · další produkty naleznete od strany 205

Typ Funkce Max. velikost
obrazové plochy

[mm]

Rozlíšení

[mm]

Rychlost
detekce

[Hz]

Druh
světla

Okolní
teplota

[°C]

Objednací
číslo

CMOS obrazový senzor S/W,
VGA-rozlišení 640 x 480

1320 x 945 0,075 10
Infračervené

světlo
-10...60 O2D222

Ruční tlačítko · další produkty naleznete od strany 153

Typ Ub

[V]

I zátížit.

[mA]

Proudový odběr

[mA]

Okolní
teplota

[°C]

Krytí Objednací
číslo

24 500 30 -40...85 IP 67 / IP 69K KT5002

Reflexní světelný snímač pro určení počáteční polohy · další produkty naleznete od strany 187

Pouzdro Funkce Dosah / Snímací
vzdálenost

Měřící
frekvence

[Hz]

Ø skvrny
při max.
dosahu
[mm]

Ub

[V]

Objednací
číslo

Vyclonění pozadí 15...200 mm – 2x1 10...30 OJ5152

http://www.ifm.com/products/cz/ds/O2D222.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/KT5002.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OJ5152.htm


Ochrana před kolizí v místě montáže

Detekce volné montážní plošiny

Zde distanční senzor O1D detekuje,
jestli je montážní plošina volná. Pouze
tehdy, když není přítomna žádná
karoserie je závěs snížen a karoserie
umístěna.

Svatba

Spojení karoserie a hnacího ústrojí

Induktivní senzory IMC řídí umístění
karoserie na montážní platformu. 

Distanční senzor O1D detekuje
přibližování dalších bezpilotních
dopravních systémů k montážní
plošině.

f = vazební / nf = nevazební
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Optická detekce karoserií · další produkty naleznete od strany 187

Pouzdro Funkce Dosah / Snímací
vzdálenost

Měřící
frekvence

[Hz]

Ø skvrny
při max.
dosahu
[mm]

Ub

[V]

Objednací
číslo

Optický distanční senzor 0,2...10 m 1...33 < 15 x 15 18...30 O1D105

Optický distanční senzor 0,3...6 m 1...33 < 8 x 8 18...30 O1D155

Induktivní senzory pro zjišťování polohy · další produkty naleznete od strany 119

Typ Rozměry

[mm]

Spínací
vzdálenost

[mm]

Materiál Ub

[V]

Krytí Spín. fr.

[Hz]

I zátěž

[mA]

Objednací
číslo

40 x 40 x 54 20 f PA (polyamid) 10...36 IP 67 100 200 IM5115

Optické senzory pro kontrolu přiblížení · další produkty naleznete od strany 187

Pouzdro Funkce Dosah / Snímací
vzdálenost

Měřící
frekvence

[Hz]

Ø skvrny
při max.
dosahu
[mm]

Ub

[V]

Objednací
číslo

Optický distanční senzor 0,3...6 m 1...33 < 8 x 8 18...30 O1D155

http://www.ifm.com/products/cz/ds/O1D105.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O1D155.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IM5115.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O1D155.htm


Doprava kol

Přeprava kol na montážní linku

Jednocestné světelné závory O5S
(vysílač) / O5E (přijímač) detekují
kompletní kola na válečkovém
dopravníku. To zajišťuje kontinuální
transport do montážních stanic, 
a tak nedochází k výpadkům.

Montáž kol

Montáž kol

Kamerové senzory O2V detekují
přednastavené vzory otvorů pro 
šrouby na discích kol. Roboti mohou
uchopit kola definovaným způsobem 
a přesunout je do správné polohy 
pro šroubování s mimořádnou přesností.

Montáž
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Optická detekce kompletnosti kol · další produkty naleznete od strany 169

Pouzdro Funkce Dosah / Snímací
vzdálenost

Druh
světla

Ø skvrny
při max.
dosahu
[mm]

Výstup
H = světlo
D = tmu

Objednací
číslo

Vysílač 25 m červená 625 – O5S500

Přijímač 25 m červená – H/D PNP O5E500

Detekce šablony se vzorem otvorů pro šrouby · další produkty naleznete od strany 205

Typ Funkce Max. velikost
obrazové plochy

[mm]

Rozlíšení

[mm]

Rychlost
detekce

[Hz]

Druh
světla

Okolní
teplota

[°C]

Objednací
číslo

CMOS obrazový senzor S/W,
VGA-rozlišení 640 x 480

640 x 480 0,025 10 bílé světlo -10...60 O2V100

http://www.ifm.com/products/cz/ds/O5S500.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O5E500.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O2V100.htm


Detekce sedaček

Identifikace sedaček

Každé sedadlo je jasně identifikováno
pomocí integrovaného RFID štítku, 
a tak může být přiřazeno ke správnému
vozidlu.

Monitorování tlaku přísavek při montáži sedaček

Měření tlaku přísavek

Vakuové senzory detekují dostatečné
množství vakua pro bezpečné uchycení.

Montáž
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RFID 13,56 MHz anténa · další produkty naleznete od strany 305

Typ Popis Objednací
číslo

Čtecí / zapisovací hlava · M12 konekt. připojení · Aktivní plochy nastavitelné do 5 poloh · 
Materiál pouzdra: pouzdro: PA / kovové díly: Nerezová ocel

ANT513

Vakuový tlakový senzor pro měření podtlaku v přísavkách · další produkty naleznete od strany 223

Typ Procesní
připojení

Displej

LED

Měřící
rozsah

[bar]

Ppřetlak

max. [bar]

Ptrhací

min. [bar]

Ub
DC

[V]

Objednací
číslo

G 1/8 I zobrazovací jednotka -1...1 20 30 18...32 PQ7809

http://www.ifm.com/products/cz/ds/ANT513.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PQ7809.htm


Opětovná montáž dveří

Montáž dveřních modulů

Štítky na dveřích jsou přečteny před
montáží. To zabezpečuje, že kompletní
dveře jsou přiřazeny ke správnému
vozidlu.

Doprava na místo montáže dveří

Na cestě k vizuální kontrole

Kompletní vozidlo je na dopravník
umístěno pomocí výtahu. Reflexní
světelná závora O5P500 s polarizačním
filtrem zjišťuje, jestli je předávací stanice
volná. Induktivní senzory IM5115
monitorují pohyb dopravníku.

f = vazební / nf = nevazební

Montáž
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Identifikace dodatečně montovaných dílů pomocí čtečky Multicode · další produkty naleznete od strany 309

Typ Rozměry

[mm]

Max. velikost
obrazové

plochy
[mm]

Druh
světla

LED

Rychlost pohybu
při interním /

externím osvětlení
[m/s]

Procesní
rozhraní

Objednací
číslo

60 x 42 x 59 400 x 300 červené světlo 3 / 5
Ethernet TCP/IP,

EtherNet/IP, RS-232
O2I104

Optická detekce karoserií · další produkty naleznete od strany 169

Pouzdro Funkce Dosah / Snímací
vzdálenost

Druh
světla

Ø skvrny
při max.
dosahu
[mm]

Výstup
H = světlo
D = tmu

Objednací
číslo

Polarizační filtr 0,075...10 m červená 250 H/D PNP O5P500

Induktivní senzory pro zjišťování polohy · další produkty naleznete od strany 119

Typ Rozměry

[mm]

Spínací
vzdálenost

[mm]

Materiál Ub

[V]

Krytí Spín. fr.

[Hz]

I zátěž

[mA]

Objednací
číslo

40 x 40 x 54 20 f PA (polyamid) 10...36 IP 67 100 200 IM5115

http://www.ifm.com/products/cz/ds/O2I104.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O5P500.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IM5115.htm


Rozpoznávání stavu

Detekce otevřené kapoty

Pokud se karoserie přesouvají 
do určené polohy s otevřenou kapotou, 
tak je paprsek světla vedený k podlaze
montážní haly přerušen a je povolen
další postup karoserie. 

Zavřená kapota se také rozpoznává, 
a tak je zabráněno automatickému
posunu k čerpací stanici.

Plnění různými kapalinami

Plnění nádrží a pomocných zařízení

Před zkouškou funkčnosti musí být
automobil naplněn různými kapalinami
jako je kapalina do ostřikovačů,
brzdová kapalina a minimálním
množstvím paliva. 

Hladinové senzory detekují
přednastavené množství odčerpané 
z příslušné čerpací stanice.
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Optická detekce karoserií · další produkty naleznete od strany 187

Pouzdro Funkce Dosah / Snímací
vzdálenost

Měřící
frekvence

[Hz]

Ø skvrny
při max.
dosahu
[mm]

Ub

[V]

Objednací
číslo

Optický distanční senzor 0,2...3,5 m 1...50 < 6 x 6 18...30 O1D102

Zjištění úrovní různých médií · další produkty naleznete od strany 261

Typ Délka tyče

[mm]

Aktivní
rozsah

[mm]

Neaktivní
oblast

[mm]

Ub

[V]

Teplota
média
voda
[°C]

Teplota
média

olej
[°C]

Proudová
zatížitel-

nost
[mA]

Objednací
číslo

472 390 53 / 30 18...30
0...35 

(LK1023 + E43101:
0...60) 

0...70 200 LK1023

www.ifm.com/cz

http://www.ifm.com/products/cz/ds/O1D102.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/LK1023.htm


Kontrola funkčnosti – válcový dynamometr

Kontrola vlastností vozidla

Válcový dynamometr se používá 
pro testování, např. zrychlení 
či zpomalení. Dodržování hodnot 
emisí z výfuku je také důležitým
kritériem testování. Výfukové plyny
musí být extrahovány v kontrolo-
vaných podmínkách.

* Informace pro AC a AC/DC senzory

Miniaturní pojistka podle IEC60127-2 sheet 1 ≤ 5 A (rychlá) Doporučení: po zkratu prověřte přístroj na správnou funkci.

Montáž
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Sledování proudění v systému sání · další produkty naleznete od strany 251

Typ Nastavitelná oblast
kapaliny / plyny

[cm/s]

Největší citlivost

[cm/s]

Teplota
média

[°C]

Doba
odezvy

[s]

Max. T0
gradient

[K/min]

Odolnost
proti tlaku

[bar]

Objednací
číslo

3...300 / 200...3000 3...60 / 200...800 -25...80 1...10 300 300 SF5200

Vyhodnocovací jednotka pro senzory proudění · další produkty naleznete od strany 283

Typ Provozní
napětí

[V]

Proudový
odběr

[mA]

Příkon

[VA]

Přípravná
zpožďovací

doba
[s]

Výstup
při proudění

Výstup
při překročení

teploty

Výstup
při přerušení

vodičů

Objednací
číslo

24 DC / +10 / -
20

90 – 10...80 Relé přitáhne Relé přitáhne Relé odpadne SR0150*

http://www.ifm.com/products/cz/ds/SF5200.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/SR0150.htm


Zkouška vodotěsnosti

Zkouška těsnosti v mycím zařízení

Při zkoušce vodotěsnosti jsou hotová
vozidla testována na pronikání vlhkosti.
Průtokový senzor SM6000 měří průtok
vody. Tlakový senzor PG2450 
s analogovým výstupem kontroluje
ideální provozní tlak čerpadla.

Montáž
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Monitorování průtoku vody pomocí senzorů proudění · další produkty naleznete od strany 251

Typ Procesní
připojení

Měření

[l/min]

Teplota
média

[°C]

Odolnost
proti tlaku

[bar]

Doba
odezvy

[s]

Ub

[V]

Objednací
číslo

G½ 0,25...25,00 -10...70 16 < 0,150 19...30 SM6000

Monitorování tlaku ve vysokorychlostním čerpadle · další produkty naleznete od strany 223

Typ Procesní
připojení

Displej

LED

Měřící
rozsah

[bar]

Ppřetlak

max. [bar]

Ptrhací

min. [bar]

Ub
DC

[V]

Objednací
číslo

G ½ zobrazovací jednotka 0...400 800 1200 18...32 PG2450

http://www.ifm.com/products/cz/ds/SM6000.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PG2450.htm
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Objednací
číslo

Certifikáty Strana
katalogu

AC001S CE, CUL 299

AC002S CE, CUL 299

AC003S CE, CUL 299

AC004S CE, CUL 299

AC006S CE 301

AC007S CE, CUL 301

AC009S CE, CRUUS 301

AC010S CE, CUL 301

AC030S CE, CUL 301

AC031S CE, CUL 299

AC032S CE, CUL 299

AC0340 287

AC041S CE, CUL 299

AC1154 CE 291, 293

AC1253 CE, CRUUS, CUL 289

AC1254 CE, CRUUS, CUL 289

AC1256 CE, CRUUS, CUL 289

AC1257 CE, CUL 289

AC1258 CE, CRUUS, CUL 289

AC1327 CE, CUL 287

AC1337 CE, CUL 287

AC1355 CE, CUL 287

AC1356 CE, CUL 287

AC1365 CE, CUL 287

AC1366 CE, CUL 287

AC1375 CE, CUL 287

AC1376 CE, CUL 287

AC1401 CE, CUL, PI 287

AC1402 CE, CUL, PI 287

AC1411 CE, CUL, PI 287

AC1412 CE, CUL, PI 287

AC2216 CE, CUL 291

AC2217 CE, CUL 291

AC2219 CE, CUL 291

AC2250 CE, CRUUS 291

AC2251 CE, CRUUS 291

AC2252 CE, CRUUS 291

AC2254 CE, CRUUS 291

AC2255 CE, CRUUS 291

AC2256 CE, CRUUS 291

AC2257 CE, CRUUS 291

AC2264 CE, CRUUS 291

AC2267 CE, CRUUS 291

AC2410 CE, CUL 293

AC2411 CE, CUL 293

AC2412 CE, CUL 293

AC2417 CE, CUL 293

AC2457 CE, CUL 293

AC2459 CE, CUL 293

AC2466 CE, CUL 293

Objednací
číslo

Certifikáty Strana
katalogu

AC2484 CE 293

AC5003 CUL 301

AC505S CE, CUL 301

AC506S CE, CUL 301

AC5200 CE, CUL 295

AC5203 CE, CUL 295

AC5204 CE, CUL 295

AC5205 CE, CUL 295

AC5208 CE, CUL 295

AC5209 CE, CUL 295

AC5210 CE, CUL 295

AC5211 CE, CUL 295

AC5213 CE, CUL 295

AC5214 CE, CUL 295

AC5215 CE, CUL 295

AC5222 CE, CUL 295

AC5227 CE, CUL 297

AC5228 CE, CUL 297

AC5235 CE, CUL 295

AC5236 CE, CUL 295

AC5243 CE, CUL 297

AC5246 CE, CUL 297

AC5249 CE, CUL 297

AC5251 CE, CUL 297

AC5253 CE, CUL 297

AC5270 CE, CUL 297

AC5271 CE, CUL 297

ANT410 CE, CUL 305

ANT411 CE, CUL 305

ANT513 CE, CUL 305

ANT805 307

ANT810 307

ANT820 307

ANT830 307

ANT910 307

ANT930 307

DI0001 CE 203

DI0002 CE 203

DI5001 CE 203

DI5003 CE 203

DI5004 CE 203

DI5007 CE 203

DI5009 CE 203

DI6001 CE, CUL 203

DN1030 CE, CRUUS, CUL 345

DN1031 CE, CRUUS, CUL 345

DN4011 CE, CRUUS, CUL 345

DN4012 CE, CRUUS, CUL 345

DN4013 CE, CRUUS, CUL 345

DN4014 CE, CRUUS, CUL 345

http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC001S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC002S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC003S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC004S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC006S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC007S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC009S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC010S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC030S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC031S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC032S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC0340.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC041S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC1154.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC1253.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC1254.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC1256.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC1257.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC1258.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC1327.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC1337.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC1355.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC1356.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC1365.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC1366.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC1375.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC1376.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC1401.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC1402.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC1411.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC1412.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC2216.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC2217.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC2219.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC2250.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC2251.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC2252.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC2254.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC2255.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC2256.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC2257.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC2264.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC2267.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC2410.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC2411.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC2412.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC2417.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC2457.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC2459.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC2466.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC2484.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC5003.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC505S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC506S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC5200.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC5203.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC5204.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC5205.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC5208.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC5209.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC5210.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC5211.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC5213.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC5214.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC5215.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC5222.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC5227.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC5228.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC5235.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC5236.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC5243.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC5246.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC5249.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC5251.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC5253.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC5270.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC5271.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/ANT410.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/ANT411.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/ANT513.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/ANT805.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/ANT810.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/ANT820.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/ANT830.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/ANT910.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/ANT930.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/DI0001.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/DI0002.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/DI5001.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/DI5003.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/DI5004.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/DI5007.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/DI5009.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/DI6001.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/DN1030.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/DN1031.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/DN4011.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/DN4012.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/DN4013.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/DN4014.htm
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Objednací
číslo

Certifikáty Strana
katalogu

DN4032 CE, CRUUS, CUL 345

DN4033 CE, CRUUS, CUL 345

DN4034 CE, CRUUS, CUL 345

DTA100 CE, CUL 303

DTA101 CE, CUL 303

DTA200 CE, CUL 303

DTA201 CE, CUL 303

DTA300 CE, CUL 303

DTA301 CE, CUL 303

DTE100 CE, CUL, PI 305

DTE800 CE 307

DTE810 CE 307

DTE900 CUL 307

DTE910 CUL 307

E10015 342

E10017 271, 279

E10076 342

E10077 279, 342

E10154 335

E10193 271, 279

E10221 342

E10447 329

E10448 329

E10734 342

E10735 343

E10736 343

E10737 343

E10741 335

E10742 335

E10751 159

E10753 159

E10802 333

E10803 333

E10806 335

E10807 335

E10808 335

E10848 335

E11047 335

E11048 335

E11049 335

E11114 335

E11115 335

E11231 205, 247

E11232 205, 247

E11311 309

E11504 CRUUS 328

E11505 CRUUS 328

E11506 CRUUS 328

E11507 CRUUS 329

E11508 CRUUS 328

Objednací
číslo

Certifikáty Strana
katalogu

E11509 CRUUS 328

E11510 328

E11511 CRUUS 328

E11512 CRUUS 328

E11521 335

E11562 333

E11566 247, 333

E11627 333

E11736 322

E11739 322

E11796 163

E11797 163

E11799 163

E11807 207, 309

E11817 163

E11818 163

E11819 163

E11898 305, 309

E11914 167

E11928 167

E11950 207, 309

E12090 305

E12153 155

E12163 155

E17320 285

E17327 285

E20003 335

E20004 335

E20005 169, 171

E20059 197

E20062 197

E20128 197

E20129 197

E20452 169, 171

E20454 336

E20603 199

E20606 199

E20615 199

E20714 199

E20718 171, 173

E20719 171, 173

E20720 171, 173

E20722 187, 201

E20739 336

E20744 179, 336

E20752 199

E20753 199

E20796 169

E20856 169, 343

E20860 169, 343

http://www.ifm.com/products/cz/ds/DN4032.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/DN4033.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/DN4034.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/DTA100.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/DTA101.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/DTA200.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/DTA201.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/DTA300.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/DTA301.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/DTE100.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/DTE800.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/DTE810.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/DTE900.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/DTE910.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E10015.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E10017.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E10076.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E10077.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E10154.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E10193.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E10221.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E10447.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E10448.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E10734.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E10735.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E10736.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E10737.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E10741.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E10742.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E10751.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E10753.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E10802.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E10803.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E10806.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E10807.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E10808.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E10848.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E11047.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E11048.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E11049.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E11114.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E11115.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E11231.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E11232.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E11311.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E11504.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E11505.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E11506.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E11507.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E11508.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E11509.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E11510.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E11511.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E11512.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E11521.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E11562.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E11566.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E11627.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E11736.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E11739.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E11796.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E11797.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E11799.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E11807.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E11817.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E11818.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E11819.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E11898.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E11914.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E11928.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E11950.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E12090.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E12153.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E12163.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E17320.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E17327.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E20003.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E20004.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E20005.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E20059.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E20062.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E20128.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E20129.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E20452.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E20454.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E20603.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E20606.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E20615.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E20714.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E20718.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E20719.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E20720.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E20722.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E20739.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E20744.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E20752.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E20753.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E20796.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E20856.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E20860.htm
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E20867 343

E20938 343

E20939 343

E20940 343

E20950 343

E20951 343

E20952 343

E20953 336

E20954 336

E20956 336

E20968 183, 336

E20974 183, 336

E20975 191

E20976 191

E20984 183, 336

E20990 187, 336

E20992 336

E20993 187, 336

E20994 187, 336

E21015 336

E21076 336

E21079 193

E21083 177, 195

E21084 177, 195

E21085 177, 195

E21087 177, 195

E21109 343

E21110 343

E21139 205, 207

E21140 327

E21165 205, 337

E21166 337

E21168 205, 207

E21169 337

E21171 337

E21172 337

E21237 CE 179

E2D101 193, 337

E2D107 209

E2D108 209

E2D109 209

E2D110 205, 207

E2D112 205, 207

E2D200 205, 207

E2D400 205

E2D401 337

E2D402 338

E30000 229, 241

E30003 339

E30006 279

Objednací
číslo

Certifikáty Strana
katalogu

E30007 229, 241

E30013 EC19352004, EHEDG, FDA 339

E30016 342

E30017 271, 342

E30018 342

E30044 339

E30047 342

E30050 339

E30057 237, 239

E30058 CRN 339

E30073 342

E30075 245

E30076 245

E30077 245

E30094 237, 239

E30116 339

E30396 CE 195, 225

E30398 CE, CUL 195, 225

E35010 342

E35020 342

E35030 342

E35050 342

E37340 249

E37350 249

E40048 341

E40078 341

E40079 341

E40080 341

E40096 279, 341

E40097 279, 341

E40098 341

E40099 CRN 341

E40101 279, 341

E40104 279, 341

E40124 279, 341

E40129 341

E40178 253, 255

E40179 253, 255

E40180 255, 340

E40191 340

E40193 340

E40199 253, 341

E40203 341

E40205 255, 340

E40216 341

E40231 253

E43000 339

E43001 265, 269

E43002 339

E43003 261, 265

http://www.ifm.com/products/cz/ds/E20867.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E20938.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E20939.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E20940.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E20950.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E20951.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E20952.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E20953.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E20954.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E20956.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E20968.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E20974.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E20975.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E20976.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E20984.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E20990.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E20992.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E20993.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E20994.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E21015.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E21076.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E21079.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E21083.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E21084.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E21085.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E21087.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E21109.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E21110.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E21139.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E21140.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E21165.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E21166.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E21168.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E21169.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E21171.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E21172.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E21237.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E2D101.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E2D107.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E2D108.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E2D109.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E2D110.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E2D112.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E2D200.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E2D400.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E2D401.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E2D402.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E30000.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E30003.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E30006.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E30007.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E30013.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E30016.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E30017.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E30018.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E30044.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E30047.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E30050.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E30057.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E30058.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E30073.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E30075.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E30076.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E30077.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E30094.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E30116.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E30396.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E30398.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E35010.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E35020.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E35030.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E35050.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E37340.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E37350.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E40048.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E40078.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E40079.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E40080.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E40096.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E40097.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E40098.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E40099.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E40101.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E40104.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E40124.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E40129.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E40178.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E40179.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E40180.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E40191.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E40193.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E40199.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E40203.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E40205.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E40216.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E40231.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E43000.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E43001.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E43002.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E43003.htm


Rejstřík

105
(CCC) = CCC certifikát není požadován

Objednací
číslo

Certifikáty Strana
katalogu

E43004 261, 265

E43005 261, 340

E43006 261, 265

E43007 269

E43012 340

E43013 340

E43016 340

E43201 340

E43202 267, 340

E43203 267

E43204 267

E43205 267

E43207 267

E43208 267

E43210 267

E43300 EC19352004, EHEDG, FDA 263

E43301 EC19352004, EHEDG, FDA 263

E43302 EC19352004, EHEDG, FDA 263

E43303 EC19352004, EHEDG, FDA 263

E43400 317

E43910 265, 269

E7001S 299

E70213 291, 301

E70230 291, 299

E7040S 299

E70423 293

E74000 293

E74010 293

E75227 297

E75228 297

E75232 297

E80021 317

E80022 317

E80301 303

E80302 303

E80318 303

E80319 303

E80322 303

E80350 307

E80351 307

E80353 307

E80354 307

E80360 305

E80361 305

E80370 305

E80371 305

EBC001 CUL 331

EBC002 CUL 332

EBC003 CUL 332

EBC004 CUL 333

Objednací
číslo

Certifikáty Strana
katalogu

EBC005 CUL 331

EBC006 CUL 332

EBC007 CUL 332

EBC008 CUL 333

EBC009 CUL 331

EBC010 CUL 332

EBC011 CUL 332

EBC012 CUL 333

EBC013 CUL 331

EBC014 CUL 332

EBC015 CUL 331

EBC016 CUL 332

EBC017 CUL 331

EBC018 CUL 332

EBC019 CUL 331

EBC020 CUL 332

EBC021 CUL 331

EBC022 CUL 332

EBC023 CUL 331

EBC024 CUL 333

EBC025 CUL 331

EBC026 CUL 332

EBC027 CUL 331

EBC028 CUL 332

EBC029 CUL 331

EBC030 CUL 332

EBC031 CUL 331

EBC032 CUL 333

EBC033 CUL 331

EBC034 CUL 332

EBC035 CUL 331

EBC036 CUL 333

EBC054 167

EC2080 313

EVC001 CE, CUL 155, 165

EVC002 CE, CUL -, 123, 135

EVC003 CE, CUL 311, 315

EVC004 CE, CUL 203, 221

EVC005 CE, CUL -, 123, 135

EVC006 CE, CUL 259, 319

EVC007 CUL 320

EVC008 CUL 320

EVC009 CUL 320

EVC010 CE, CUL 323

EVC011 CE, CUL 323

EVC012 CE, CUL 303, 323

EVC013 CE, CUL 277, 303

EVC014 CE, CUL 303, 324

EVC015 CE, CUL 324

EVC016 CE, CUL 324

http://www.ifm.com/products/cz/ds/E43004.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E43005.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E43006.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E43007.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E43012.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E43013.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E43016.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E43201.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E43202.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E43203.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E43204.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E43205.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E43207.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E43208.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E43210.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E43300.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E43301.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E43302.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E43303.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E43400.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E43910.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E7001S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E70213.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E70230.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E7040S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E70423.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E74000.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E74010.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E75227.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E75228.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E75232.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E80021.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E80022.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E80301.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E80302.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E80318.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E80319.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E80322.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E80350.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E80351.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E80353.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E80354.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E80360.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E80361.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E80370.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E80371.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EBC001.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EBC002.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EBC003.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EBC004.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EBC005.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EBC006.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EBC007.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EBC008.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EBC009.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EBC010.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EBC011.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EBC012.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EBC013.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EBC014.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EBC015.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EBC016.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EBC017.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EBC018.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EBC019.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EBC020.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EBC021.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EBC022.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EBC023.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EBC024.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EBC025.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EBC026.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EBC027.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EBC028.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EBC029.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EBC030.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EBC031.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EBC032.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EBC033.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EBC034.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EBC035.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EBC036.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EBC054.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EC2080.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC001.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC002.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC003.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC004.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC005.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC006.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC007.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC008.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC009.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC010.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC011.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC012.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC013.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC014.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC015.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC016.htm


Rejstřík

106
www.ifm.com/cz

Objednací
číslo

Certifikáty Strana
katalogu

EVC017 CE, CUL 324

EVC018 CE, CUL 324

EVC019 CE, CUL 324

EVC020 CUL 324

EVC021 CUL 325

EVC022 CUL 325

EVC023 CUL 325

EVC024 CUL 325

EVC025 CE, CUL 323

EVC026 CE, CUL 323

EVC027 CE, CUL 323

EVC028 CE, CUL 323

EVC029 CE, CUL 323

EVC030 CE, CUL 323

EVC031 CE, CUL 323

EVC032 CE, CUL 247, 323

EVC033 CE, CUL 277, 323

EVC034 CE, CUL 277, 323

EVC035 CUL 324

EVC036 CUL 325

EVC037 CUL 325

EVC038 CUL 325

EVC039 CUL 325

EVC043 CE, CUL 322

EVC044 CE, CUL 322

EVC050 CUL 322

EVC051 CUL 322

EVC052 CUL 323

EVC053 CUL 323

EVC054 CUL 323

EVC070 CE, CUL 320

EVC071 CE, CUL 320

EVC072 CE, CUL 320

EVC076 CE, CUL 328

EVC077 CE, CUL 328

EVC078 CE, CUL 328

EVC108 CE, CUL 324

EVC109 CE, CUL 324

EVC135 CUL 325

EVC141 CUL 167, 185

EVC142 CUL 179, 185

EVC143 CUL 321

EVC144 CUL 151, 185

EVC145 CUL 145, 151

EVC146 CUL 321

EVC147 CUL 321

EVC148 CUL 321

EVC149 CUL 321

EVC150 CUL 157, 249

EVC151 CUL 157, 249

Objednací
číslo

Certifikáty Strana
katalogu

EVC152 CUL -, 249, 321

EVC153 CUL 157, 249

EVC154 CUL -, 157, 189

EVC155 CUL 249, 322

EVC215 CUL 326

EVC216 CUL 326

EVC217 CUL 326

EVC218 CUL 326

EVC219 CUL 326

EVC230 CUL 326

EVC231 CUL 326

EVC232 CUL 326

EVC233 CUL 327

EVC234 CUL 327

EVC245 CUL 327

EVC246 CUL 327

EVC247 CUL 327

EVC248 CUL 327

EVC249 CUL 327

EVC255 CUL 327

EVC256 CUL 327

EVC257 CUL 327

EVC258 CUL 327

EVC259 CUL 327

EVC265 CUL 325

EVC266 CUL 325

EVC267 CUL 326

EVC268 CUL 326

EVC269 CUL 326

EVC275 CUL 326

EVC276 CUL 326

EVC277 CUL 326

EVC278 CUL 326

EVC279 CUL 326

EVT001 CE, CUL 133, 319

EVT002 CE, CUL 133, 319

EVT004 CE, CUL 133, 319

EVT005 CE, CUL 133, 319

EVT007 CUL 133, 320

EVT008 CUL 320

EVW001 CE, CUL 139, 319

EVW002 CE, CUL 139, 141

EVW003 CE, CUL 319

EVW004 CE, CUL 139, 319

EVW005 CE, CUL 139, 141

EVW006 CE, CUL 319

EVW007 CUL 320

EVW008 CUL 320

EVW009 CUL 320

EVW010 CE, CUL 320

http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC017.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC018.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC019.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC020.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC021.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC022.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC023.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC024.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC025.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC026.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC027.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC028.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC029.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC030.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC031.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC032.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC033.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC034.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC035.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC036.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC037.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC038.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC039.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC043.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC044.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC050.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC051.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC052.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC053.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC054.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC070.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC071.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC072.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC076.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC077.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC078.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC108.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC109.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC135.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC141.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC142.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC143.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC144.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC145.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC146.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC147.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC148.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC149.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC150.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC151.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC152.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC153.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC154.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC155.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC215.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC216.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC217.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC218.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC219.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC230.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC231.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC232.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC233.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC234.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC245.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC246.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC247.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC248.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC249.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC255.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC256.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC257.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC258.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC259.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC265.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC266.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC267.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC268.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC269.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC275.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC276.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC277.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC278.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC279.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVT001.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVT002.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVT004.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVT005.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVT007.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVT008.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVW001.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVW002.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVW003.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVW004.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVW005.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVW006.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVW007.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVW008.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVW009.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVW010.htm
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Objednací
číslo

Certifikáty Strana
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EVW011 CE, CUL 320

EVW012 CE, CUL 320

EVW013 CE, CUL 320

EVW014 CE, CUL 321

EVW015 CE, CUL 321

EVW024 CE, CUL 324

EVW025 CE, CUL 324

EVW026 CE, CUL 324

EVW028 CE, CUL 324

EVW029 CE, CUL 324

EVW038 CUL 325

EVW039 CUL 325

EVW040 CUL 325

EVW041 CUL 325

EVW042 CUL 325

EY1001 CE 338

EY1002 CE 338

EY1003 CE 338

EY1004 CE 338

EY1005 CE 338

EY1006 CE 338

EY1007 CE 338

EY1008 CE 338

EY1009 CE 338

EY1010 CE 338

EY3001 CE 338

EY3002 CE 338

EY3004 CE 338

EY3005 CE 338

EY3006 338

EY3007 339

EY3008 339

EY3009 339

EY3099 CE 339

G1501S CE, CUL, TÜV Nord 221

G1502S CE, CUL, TÜV Nord 221

G1503S CE, CUL, TÜV Nord 221

G2001S CE 217, 221

GF711S CE, CUL, TÜV Nord 211

GG505S CE, CUL, TÜV Nord 211

GG711S CE, CUL, TÜV Nord 211

GG712S CE, CUL, TÜV Nord 211

GG851S CE, CUL 211

GI701S CE, CUL, TÜV Nord 211

GM504S CE, CUL, TÜV Nord 211

GM505S CE, CUL, TÜV Nord 211

GM701S CE, CUL, TÜV Nord 211

GM705S CE, CUL, TÜV Nord 211

IC5005 CE, CUL, (CCC) 143

ID5005 CE, CUL, (CCC) 143

Objednací
číslo

Certifikáty Strana
katalogu

ID5055 CE, CUL, (CCC) 143

ID5058 CE, (CCC) 143

ID5059 CE, CUL, (CCC) 143

IE5072 CE, (CCC) 145

IE5090 CE, CUL, (CCC) 145

IE5257 CE, CUL, (CCC) 145

IE5266 CE, CUL, (CCC) 145

IE5287 CE, CUL, (CCC) 145

IE5288 CE, CUL, (CCC) 145

IE5312 CE, (CCC) 145

IE5318 CE, CUL, (CCC) 145

IE5328 CE, CUL, (CCC) 145

IE5329 CE, CUL, (CCC) 145

IE5338 CE, CUL, (CCC) 147

IE5340 CE, CUL, (CCC) 147

IE5343 CE, CUL, (CCC) 147

IE5344 CE, CUL, (CCC) 147

IE5345 CE, CUL, (CCC) 147

IE5346 CE, CUL, (CCC) 147

IE5349 CE, CUL, (CCC) 147

IE5350 CE, CUL, (CCC) 147

IE5351 CE, CUL, (CCC) 147

IE5352 CE, CUL, (CCC) 147

IE5381 CE, (CCC) 119

IE5390 CE, (CCC) 125

IE5391 CE, (CCC) 125

IEC200 CE, CUL, (CCC) 135

IEC201 CE, CUL, (CCC) 135

IER200 CE, CUL, (CCC) 137

IER203 CE, CUL, (CCC) 137

IER205 CE, CUL, (CCC) 137

IFC200 CE, CUL, (CCC) 121

IFC201 CE, CUL, (CCC) 121

IFC204 CE, CUL, (CCC) 119

IFC205 CE, CUL, (CCC) 119

IFC206 CE, CUL, (CCC) 119

IFC207 CE, CUL, (CCC) 119

IFC208 CE, CUL, (CCC) 119

IFC209 CE, CUL, (CCC) 119

IFC210 CE, CUL, (CCC) 121

IFC229 CE, CUL, (CCC) 123

IFC230 CE, CUL, (CCC) 123

IFC234 CE, (CCC) 121

IFC235 CE, (CCC) 121

IFC258 CE, CUL, (CCC) 135

IFC259 CE, CUL, (CCC) 125

IFC263 CE, CUL, (CCC) 125

IFC264 CE, CUL, (CCC) 125

IFR200 CE, CUL, (CCC) 137

IFR203 CE, CUL, (CCC) 137

http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVW011.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVW012.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVW013.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVW014.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVW015.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVW024.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVW025.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVW026.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVW028.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVW029.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVW038.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVW039.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVW040.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVW041.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVW042.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EY1001.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EY1002.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EY1003.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EY1004.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EY1005.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EY1006.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EY1007.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EY1008.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EY1009.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EY1010.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EY3001.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EY3002.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EY3004.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EY3005.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EY3006.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EY3007.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EY3008.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EY3009.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EY3099.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/G1501S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/G1502S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/G1503S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/G2001S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/GF711S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/GG505S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/GG711S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/GG712S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/GG851S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/GI701S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/GM504S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/GM505S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/GM701S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/GM705S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IC5005.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/ID5005.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/ID5055.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/ID5058.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/ID5059.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IE5072.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IE5090.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IE5257.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IE5266.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IE5287.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IE5288.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IE5312.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IE5318.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IE5328.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IE5329.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IE5338.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IE5340.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IE5343.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IE5344.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IE5345.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IE5346.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IE5349.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IE5350.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IE5351.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IE5352.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IE5381.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IE5390.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IE5391.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IEC200.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IEC201.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IER200.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IER203.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IER205.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IFC200.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IFC201.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IFC204.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IFC205.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IFC206.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IFC207.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IFC208.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IFC209.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IFC210.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IFC229.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IFC230.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IFC234.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IFC235.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IFC258.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IFC259.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IFC263.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IFC264.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IFR200.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IFR203.htm
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IFR205 CE, CUL, (CCC) 137

IFR206 CE, (CCC) 137

IFS200 CE, CUL, (CCC) 127

IFS201 CE, CUL, (CCC) 127

IFS204 CE, CUL, (CCC) 127

IFS205 CE, CUL, (CCC) 127

IFS206 CE, CUL, (CCC) 127

IFS207 CE, CUL, (CCC) 127

IFS208 CE, CUL, (CCC) 127

IFS209 CE, CUL, (CCC) 127

IFS210 CE, CUL, (CCC) 127

IFS212 CE, CUL, (CCC) 127

IFS213 CE, CUL, (CCC) 127

IFT200 CE, CUL, (CCC) 131

IFT202 CE, CUL, (CCC) 131

IFT203 CE, CUL, (CCC) 131

IFT205 CE, CUL, (CCC) 131

IFT240 CE, CUL, (CCC) 133

IFT245 CE, CUL, (CCC) 133

IFW200 CE, CUL, (CCC) 139

IFW201 CE, CUL, (CCC) 139

IGC200 CE, CUL, (CCC) 121

IGC201 CE, CUL, (CCC) 121

IGC204 CE, CUL, (CCC) 119

IGC205 CE, CUL, (CCC) 119

IGC206 CE, CUL, (CCC) 119

IGC207 CE, CUL, (CCC) 119

IGC208 CE, CUL, (CCC) 119

IGC209 CE, CUL, (CCC) 119

IGC210 CE, CUL, (CCC) 121

IGC220 CE, CUL, (CCC) 123

IGC221 CE, CUL, (CCC) 123

IGC222 CE, (CCC) 121

IGC232 CE, CUL, (CCC) 125

IGC248 CE, CUL, (CCC) 135

IGC249 CE, CUL, (CCC) 125

IGR200 CE, CUL, (CCC) 137

IGR203 CE, CUL, (CCC) 137

IGR205 CE, CUL, (CCC) 137

IGR206 CE, (CCC) 137

IGS200 CE, CUL, (CCC) 129

IGS201 CE, CUL, (CCC) 129

IGS204 CE, CUL, (CCC) 129

IGS205 CE, CUL, (CCC) 129

IGS206 CE, CUL, (CCC) 129

IGS207 CE, CUL, (CCC) 129

IGS208 CE, CUL, (CCC) 129

IGS209 CE, CUL, (CCC) 129

IGS212 CE, CUL, (CCC) 129

IGS213 CE, CUL, (CCC) 129

Objednací
číslo

Certifikáty Strana
katalogu

IGT200 CE, CUL, (CCC) 131

IGT202 CE, CUL, (CCC) 131

IGT203 CE, CUL, (CCC) 131

IGT205 CE, CUL, (CCC) 131

IGT247 CE, CUL, (CCC) 133

IGT249 CE, CUL, (CCC) 133

IGW200 CE, CUL, (CCC) 139

IGW201 CE, CUL, (CCC) 139

IIC206 CE, CUL, (CCC) 123

IIC207 CE, CUL, (CCC) 123

IIC208 CE, (CCC) 121

IIC209 CE, (CCC) 121

IIC218 CE, CUL, (CCC) 125

IIC224 CE, CUL, (CCC) 135

IIR200 CE, CUL, (CCC) 137

IIR203 CE, CUL, (CCC) 137

IIR205 CE, CUL, (CCC) 137

IIR206 CE, (CCC) 137

IIT200 CE, CUL, (CCC) 131

IIT202 CE, CUL, (CCC) 131

IIT204 CE, CUL, (CCC) 131

IIT205 CE, CUL, (CCC) 131

IIT228 CE, CUL, (CCC) 133

IIT231 CE, CUL, (CCC) 133

IIW200 CE, CUL, (CCC) 139

IIW201 CE, CUL, (CCC) 139

IL5002 CE, CUL, (CCC) 151

IL5003 CE, CUL, (CCC) 151

IL5004 CE, CUL, (CCC) 151

IL5005 CE, CUL, (CCC) 151

IM5115 CE, CUL, (CCC) 143

IM5116 CE, CUL, (CCC) 143

IM5117 CE, CUL, (CCC) 143

IM5119 CE, CUL, (CCC) 141

IM5120 CE, CUL, (CCC) 141

IM5123 CE, CUL, (CCC) 143

IM5124 CE, CUL, (CCC) 141

IM5125 CE, CUL, (CCC) 141

IM5126 CE, CUL, (CCC) 141

IM5128 CE, CUL, (CCC) 141

IM5129 CE, CUL, (CCC) 141

IM5130 CE, CUL, (CCC) 141

IM5131 CE, CUL, (CCC) 141

IM5132 CE, CUL, (CCC) 141

IM5133 CE, CUL, (CCC) 141

IM5134 CE, CUL, (CCC) 143

IM5135 CE, CUL, (CCC) 141

IM5136 CE, CUL, (CCC) 143

IM5137 CE, (CCC) 143

IM5138 CE, (CCC) 143

http://www.ifm.com/products/cz/ds/IFR205.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IFR206.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IFS200.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IFS201.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IFS204.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IFS205.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IFS206.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IFS207.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IFS208.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IFS209.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IFS210.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IFS212.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IFS213.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IFT200.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IFT202.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IFT203.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IFT205.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IFT240.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IFT245.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IFW200.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IFW201.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IGC200.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IGC201.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IGC204.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IGC205.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IGC206.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IGC207.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IGC208.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IGC209.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IGC210.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IGC220.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IGC221.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IGC222.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IGC232.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IGC248.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IGC249.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IGR200.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IGR203.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IGR205.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IGR206.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IGS200.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IGS201.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IGS204.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IGS205.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IGS206.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IGS207.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IGS208.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IGS209.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IGS212.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IGS213.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IGT200.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IGT202.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IGT203.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IGT205.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IGT247.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IGT249.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IGW200.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IGW201.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IIC206.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IIC207.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IIC208.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IIC209.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IIC218.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IIC224.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IIR200.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IIR203.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IIR205.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IIR206.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IIT200.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IIT202.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IIT204.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IIT205.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IIT228.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IIT231.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IIW200.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IIW201.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IL5002.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IL5003.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IL5004.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IL5005.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IM5115.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IM5116.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IM5117.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IM5119.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IM5120.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IM5123.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IM5124.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IM5125.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IM5126.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IM5128.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IM5129.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IM5130.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IM5131.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IM5132.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IM5133.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IM5134.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IM5135.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IM5136.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IM5137.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IM5138.htm
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Objednací
číslo

Certifikáty Strana
katalogu

IN5121 CE, (CCC) 151

IN5129 CE, (CCC) 151

IN5212 CE, CUL, (CCC) 151

IN5224 CE, (CCC) 285

IN5225 CE, CUL, (CCC) 285

IN5230 CE, CUL, (CCC) 151

IN5327 CE, CUL, (CCC) 285

IN5409 CE, (CCC) 285

IS5001 CE, CUL, (CCC) 151

IS5035 CE, CUL, (CCC) 151

IS5070 CE, (CCC) 151

IS5071 CE, CUL, (CCC) 151

IY5029 CE, (CCC) 149

IY5036 CE, CUL, (CCC) 149

IY5045 CE, (CCC) 149

IY5048 CE, CUL, (CCC) 149

IY5049 CE, CUL, (CCC) 149

IY5051 CE, (CCC) 149

IY5052 CE, (CCC) 149

IZ5026 CE, CUL, (CCC) 149

IZ5035 CE, CUL, (CCC) 149

IZ5051 CE, (CCC) 149

IZ5052 CE, (CCC) 149

KF5001 CE, CUL 153

KF5002 CE, CUL 153

KG5066 CE, CUL 153

KG5071 CE, CUL 153

KI5083 CE, CUL 153

KI5085 CE, CUL 153

KI5087 CE, CUL 153

KQ6001 CE, CUL 155

KQ6002 CE, CUL 155

KQ6004 CE, CUL 155

KQ6005 CE, CUL 155

KT5001 CE, (CCC) 157

KT5002 CE, (CCC) 157

KT5005 CE 157

KT5006 CE 157

LDH100 CE 317

LI2141 CE, CUL 261

LI2142 CE, CUL 261

LI2143 CE, CUL 261

LI5141 CE, CUL 261

LI5142 CE, CUL 261

LI5143 CE, CUL 261

LI5144 CE, CUL 261

LK1022 CE, CUL 265

LK1023 CE, CUL 265

LK1024 CE, CUL 265

LK3122 CE, CUL 265

Objednací
číslo

Certifikáty Strana
katalogu

LK3123 CE, CUL 265

LK3124 CE, CUL 265

LK8122 CE, CUL 265

LK8123 CE, CUL 265

LK8124 CE, CUL 265

LMT100 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 263

LMT110 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 263

LMT121 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 263

LR3000 CE, CUL 267

LR7000 CE, CUL 267

LR8000 CE, CUL 267

LT8022 CE, CUL 269

LT8023 CE, CUL 269

LT8024 CE, CUL 269

ME5010 CE, CUL, (CCC) 159

MFS200 CE, CUL, (CCC) 159

MFS211 CE, CUL, (CCC) 159

MGS200 CE, CUL, (CCC) 159

MGS204 CE, CUL, (CCC) 159

MK5100 CE, CUL, (CCC) 161

MK5101 CE, CUL, (CCC) 161

MK5102 CE, CUL, (CCC) 161

MK5104 CE, CUL, (CCC) 161

MK5106 CE, CUL, (CCC) 161

MK5107 CE, CUL, (CCC) 161

MK5108 CE, CUL, (CCC) 161

MK5109 CE, CUL, (CCC) 161

MK5115 CE, CUL, (CCC) 161

MK5116 CE, CUL, (CCC) 161

MK5117 CE, CUL, (CCC) 161

MK5121 CE, CUL, (CCC) 161

MK5138 CE, CUL, (CCC) 163

MK5139 CE, CUL, (CCC) 163

MK5140 CE, CUL, (CCC) 163

MK5159 CE, CUL, (CCC) 163

MK5301 CE, CUL, (CCC) 165

MK5302 CE, CUL, (CCC) 165

MK5310 CE, CUL, (CCC) 165

MK5311 CE, CUL, (CCC) 165

MK5312 CE, CUL, (CCC) 165

MK5314 CE, CUL, (CCC) 165

MK5326 CE, CUL, (CCC) 167

MK5328 CE, (CCC) 167

MK5330 CE, (CCC) 167

MK5331 CE, (CCC) 167

MS5010 CE, CUL, (CCC) 159

O1D100 CE, CUL, (CCC) 193

O1D101 CE, CUL, (CCC) 193

O1D102 CE, CUL, (CCC) 193

O1D105 CE, CUL, (CCC) 193

http://www.ifm.com/products/cz/ds/IN5121.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IN5129.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IN5212.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IN5224.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IN5225.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IN5230.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IN5327.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IN5409.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IS5001.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IS5035.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IS5070.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IS5071.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IY5029.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IY5036.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IY5045.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IY5048.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IY5049.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IY5051.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IY5052.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IZ5026.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IZ5035.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IZ5051.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IZ5052.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/KF5001.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/KF5002.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/KG5066.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/KG5071.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/KI5083.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/KI5085.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/KI5087.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/KQ6001.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/KQ6002.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/KQ6004.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/KQ6005.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/KT5001.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/KT5002.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/KT5005.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/KT5006.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/LDH100.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/LI2141.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/LI2142.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/LI2143.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/LI5141.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/LI5142.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/LI5143.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/LI5144.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/LK1022.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/LK1023.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/LK1024.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/LK3122.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/LK3123.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/LK3124.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/LK8122.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/LK8123.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/LK8124.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/LMT100.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/LMT110.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/LMT121.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/LR3000.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/LR7000.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/LR8000.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/LT8022.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/LT8023.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/LT8024.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/ME5010.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/MFS200.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/MFS211.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/MGS200.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/MGS204.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/MK5100.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/MK5101.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/MK5102.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/MK5104.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/MK5106.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/MK5107.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/MK5108.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/MK5109.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/MK5115.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/MK5116.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/MK5117.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/MK5121.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/MK5138.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/MK5139.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/MK5140.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/MK5159.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/MK5301.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/MK5302.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/MK5310.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/MK5311.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/MK5312.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/MK5314.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/MK5326.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/MK5328.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/MK5330.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/MK5331.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/MS5010.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O1D100.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O1D101.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O1D102.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O1D105.htm
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Objednací
číslo

Certifikáty Strana
katalogu

O1D155 CE, CUL, (CCC) 193

O2D220 CE, CUL, (CCC) 205

O2D222 CE, CUL, (CCC) 205

O2D224 CE, CUL, (CCC) 205

O2D900 CE, CUL, (CCC) 209

O2D901 CE, CUL, (CCC) 209

O2D902 CE, CUL, (CCC) 209

O2D903 CE, CUL, (CCC) 209

O2D904 CE, CUL, (CCC) 209

O2D905 CE, CUL, (CCC) 209

O2D906 CE, (CCC) 209

O2D907 CE, (CCC) 209

O2D908 CE, (CCC) 209

O2D910 CE, (CCC) 209

O2D911 CE, (CCC) 209

O2D912 CE, (CCC) 209

O2I100 CE, CUL, (CCC) 309

O2I101 CE, CUL, (CCC) 309

O2I102 CE, CUL, (CCC) 309

O2I103 CE, CUL, (CCC) 309

O2I104 CE, CUL, (CCC) 309

O2I105 CE, CUL, (CCC) 309

O2V100 CE, CUL, (CCC) 207

O2V102 CE, CUL, (CCC) 207

O2V104 CE, CUL, (CCC) 207

O2V120 CE, CUL, (CCC) 207

O2V122 CE, CUL, (CCC) 207

O2V124 CE, CUL, (CCC) 207

O5C500 CE, CUL, (CCC) 201

O5D100 CE, CUL, (CCC) 195

O5D101 CE, CUL 195

O5E500 CE, CUL, (CCC) 177

O5G500 CE, CUL, (CCC) 201

O5H500 CE, CUL, (CCC) 177

O5K500 CE, CUL, (CCC) 201

O5P500 CE, CUL, (CCC) 177

O5S500 CE, CUL, (CCC) 177

O7E200 CE, UL, (CCC) 179

O7E201 CE, UL, (CCC) 179

O7H200 CE, UL, (CCC) 179

O7H202 CE, UL, (CCC) 179

O7H204 CE, UL, (CCC) 179

O7P200 CE, UL, (CCC) 179

O7P201 CE, UL, (CCC) 179

O7S200 CE, UL, (CCC) 179

OBF500 CE, CUL, (CCC) 199

OBF501 CE, CUL, (CCC) 199

OBF502 CE, CUL, (CCC) 199

OBF503 CE, CUL, (CCC) 199

OF5012 CE, CUL, (CCC) 169

Objednací
číslo

Certifikáty Strana
katalogu

OF5016 CE, CUL, (CCC) 169

OF5021 CE, CUL, (CCC) 169

OF5022 CE, CUL, (CCC) 169

OF5025 CE, CUL, (CCC) 169

OF5027 CE, CUL, (CCC) 169

OGE200 CE, CUL, (CCC) 171

OGE201 CE, CUL, (CCC) 171

OGE280 CE, CUL, (CCC) 175

OGE281 CE, CUL, (CCC) 175

OGE282 CE, CUL, (CCC) 175

OGE500 CE, CUL, (CCC) 173

OGE501 CE, CUL, (CCC) 173

OGE700 CE, CUL, (CCC) 187

OGE701 CE, CUL, (CCC) 187

OGH200 CE, CUL, (CCC) 171

OGH280 CE, CUL, (CCC) 175

OGH281 CE, CUL, (CCC) 175

OGH282 CE, CUL, (CCC) 175

OGH283 CE, CUL, (CCC) 175

OGH500 CE, CUL, (CCC) 173

OGH502 CE, CUL, (CCC) 173

OGH580 CE, CUL, (CCC) 175

OGH581 CE, CUL, (CCC) 175

OGH700 CE, CUL, (CCC) 187

OGP200 CE, CUL, (CCC) 171

OGP201 CE, CUL, (CCC) 171

OGP280 CE, CUL, (CCC) 175

OGP281 CE, CUL, (CCC) 175

OGP282 CE, CUL, (CCC) 175

OGP283 CE, CUL, (CCC) 175

OGP500 CE, CUL, (CCC) 173

OGP501 CE, CUL, (CCC) 173

OGP503 CE, CUL, (CCC) 173

OGP700 CE, CUL, (CCC) 187

OGP701 CE, CUL, (CCC) 187

OGS200 CE, CUL, (CCC) 171

OGS280 CE, CUL, (CCC) 175

OGS500 CE, CUL, (CCC) 173

OGS700 CE, CUL, (CCC) 187

OGS701 CE, CUL, (CCC) 187

OGT200 CE, CUL, (CCC) 171

OGT500 CE, CUL, (CCC) 173

OJ5000 CE, CUL, (CCC) 183

OJ5004 CE, CUL, (CCC) 181

OJ5008 CE, CUL, (CCC) 181

OJ5009 CE, CUL, (CCC) 181

OJ5014 CE, CUL, (CCC) 189

OJ5022 CE, CUL, (CCC) 183

OJ5026 CE, CUL, (CCC) 181

OJ5030 CE, CUL, (CCC) 181

http://www.ifm.com/products/cz/ds/O1D155.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O2D220.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O2D222.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O2D224.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O2D900.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O2D901.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O2D902.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O2D903.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O2D904.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O2D905.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O2D906.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O2D907.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O2D908.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O2D910.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O2D911.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O2D912.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O2I100.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O2I101.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O2I102.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O2I103.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O2I104.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O2I105.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O2V100.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O2V102.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O2V104.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O2V120.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O2V122.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O2V124.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O5C500.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O5D100.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O5D101.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O5E500.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O5G500.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O5H500.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O5K500.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O5P500.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O5S500.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O7E200.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O7E201.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O7H200.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O7H202.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O7H204.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O7P200.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O7P201.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/O7S200.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OBF500.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OBF501.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OBF502.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OBF503.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OF5012.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OF5016.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OF5021.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OF5022.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OF5025.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OF5027.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OGE200.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OGE201.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OGE280.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OGE281.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OGE282.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OGE500.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OGE501.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OGE700.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OGE701.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OGH200.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OGH280.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OGH281.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OGH282.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OGH283.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OGH500.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OGH502.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OGH580.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OGH581.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OGH700.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OGP200.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OGP201.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OGP280.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OGP281.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OGP282.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OGP283.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OGP500.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OGP501.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OGP503.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OGP700.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OGP701.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OGS200.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OGS280.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OGS500.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OGS700.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OGS701.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OGT200.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OGT500.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OJ5000.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OJ5004.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OJ5008.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OJ5009.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OJ5014.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OJ5022.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OJ5026.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OJ5030.htm
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OJ5031 CE, CUL, (CCC) 181

OJ5036 CE, CUL, (CCC) 189

OJ5038 CE, CUL, (CCC) 189

OJ5039 CE, CUL, (CCC) 189

OJ5041 CE, CUL, (CCC) 189

OJ5042 CE, CUL, (CCC) 189

OJ5044 CE, CUL, (CCC) 183

OJ5048 CE, CUL, (CCC) 183

OJ5052 CE, CUL, (CCC) 191

OJ5054 CE, CUL, (CCC) 191

OJ5056 CE, CUL, (CCC) 191

OJ5058 CE, CUL, (CCC) 191

OJ5070 CE, CUL, (CCC) 183

OJ5071 CE, CUL, (CCC) 183

OJ5100 CE, CUL, (CCC) 183

OJ5104 CE, CUL, (CCC) 181

OJ5108 CE, CUL, (CCC) 181

OJ5109 CE, CUL, (CCC) 181

OJ5114 CE, CUL, (CCC) 189

OJ5122 CE, CUL, (CCC) 183

OJ5126 CE, CUL, (CCC) 181

OJ5130 CE, CUL, (CCC) 181

OJ5131 CE, CUL, (CCC) 181

OJ5136 CE, CUL, (CCC) 189

OJ5138 CE, CUL, (CCC) 189

OJ5139 CE, CUL, (CCC) 189

OJ5141 CE, CUL, (CCC) 189

OJ5142 CE, CUL, (CCC) 189

OJ5144 CE, CUL, (CCC) 183

OJ5148 CE, CUL, (CCC) 183

OJ5152 CE, CUL, (CCC) 191

OJ5154 CE, CUL, (CCC) 191

OJ5158 CE, CUL, (CCC) 191

OJ5185 CE, CUL, (CCC) 201

OJ5186 CE, CUL, (CCC) 201

OJH200 CE, CUL, (CCC) 183

OK5001 CE, CUL 197

OK5008 CE, CUL 197

OPU200 CE, (CCC) 185

OPU201 CE, CUL, (CCC) 185

OPU202 CE, CUL, (CCC) 185

OPU203 CE, CUL, (CCC) 185

OPU204 CE, CUL, (CCC) 185

OPU205 CE, CUL, (CCC) 185

OU5001 CE, CUL 197

OU5002 CE, CUL 197

OU5043 CE, CUL 197

OU5044 CE, CUL 197

OY001S CE, CUL, (CCC) 213

OY002S CE, CUL, (CCC) 213
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OY003S CE, CUL, (CCC) 213

OY004S CE, CUL, (CCC) 213

OY005S CE, CUL, (CCC) 213

OY006S CE, CUL, (CCC) 213

OY007S CE, CUL, (CCC) 213

OY008S CE, CUL, (CCC) 213

OY009S CE, CUL, (CCC) 213

OY010S CE, CUL, (CCC) 213

OY041S CE, CUL, (CCC) 215

OY042S CE, CUL, (CCC) 215

OY043S CE, CUL, (CCC) 215

OY044S CE, CUL, (CCC) 215

OY045S CE, CUL, (CCC) 215

OY046S CE, CUL, (CCC) 215

OY047S CE, CUL, (CCC) 215

OY048S CE, CUL, (CCC) 215

OY049S CE, CUL, (CCC) 215

OY050S CE, CUL, (CCC) 215

OY061S CE, CUL, (CCC) 215

OY062S CE, CUL, (CCC) 215

OY063S CE, CUL, (CCC) 215

OY064S CE, CUL, (CCC) 215

OY065S CE, CUL, (CCC) 215

OY066S CE, CUL, (CCC) 215

OY067S CE, CUL, (CCC) 215

OY068S CE, CUL, (CCC) 215

OY069S CE, CUL, (CCC) 215

OY070S CE, CUL, (CCC) 215

OY082S CE, CUL, (CCC) 217

OY083S CE, CUL, (CCC) 217

OY084S CE, CUL, (CCC) 217

OY085S CE, CUL, (CCC) 217

OY086S CE, CUL, (CCC) 217

OY087S CE, CUL, (CCC) 217

OY088S CE, CUL, (CCC) 217

OY089S CE, CUL, (CCC) 217

OY090S CE, CUL, (CCC) 217

OY104S CE, CUL, (CCC) 217

OY105S CE, CUL, (CCC) 217

OY106S CE, CUL, (CCC) 217

OY107S CE, CUL, (CCC) 217

OY108S CE, CUL, (CCC) 217

OY109S CE, CUL, (CCC) 217

OY110S CE, CUL, (CCC) 217

OY114S CE, CUL, (CCC) 219

OY115S CE, CUL, (CCC) 219

OY116S CE, CUL, (CCC) 219

OY120S CE, CUL, (CCC) 219

OY121S CE, CUL, (CCC) 219

OY122S CE, CUL, (CCC) 219

http://www.ifm.com/products/cz/ds/OJ5031.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OJ5036.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OJ5038.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OJ5039.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OJ5041.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OJ5042.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OJ5044.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OJ5048.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OJ5052.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OJ5054.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OJ5056.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OJ5058.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OJ5070.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OJ5071.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OJ5100.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OJ5104.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OJ5108.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OJ5109.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OJ5114.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OJ5122.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OJ5126.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OJ5130.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OJ5131.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OJ5136.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OJ5138.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OJ5139.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OJ5141.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OJ5142.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OJ5144.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OJ5148.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OJ5152.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OJ5154.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OJ5158.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OJ5185.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OJ5186.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OJH200.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OK5001.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OK5008.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OPU200.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OPU201.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OPU202.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OPU203.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OPU204.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OPU205.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OU5001.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OU5002.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OU5043.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OU5044.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OY001S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OY002S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OY003S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OY004S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OY005S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OY006S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OY007S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OY008S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OY009S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OY010S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OY041S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OY042S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OY043S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OY044S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OY045S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OY046S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OY047S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OY048S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OY049S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OY050S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OY061S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OY062S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OY063S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OY064S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OY065S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OY066S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OY067S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OY068S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OY069S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OY070S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OY082S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OY083S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OY084S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OY085S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OY086S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OY087S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OY088S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OY089S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OY090S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OY104S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OY105S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OY106S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OY107S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OY108S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OY109S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OY110S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OY114S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OY115S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OY116S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OY120S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OY121S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OY122S.htm
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OY901S CE, CUL, (CCC) 219

OY902S CE, CUL, (CCC) 219

OY903S CE, CUL, (CCC) 219

OY951S CE, CUL, (CCC) 219

OY952S CE, CUL, (CCC) 219

OY953S CE, CUL, (CCC) 219

PA3020 CE, CUL 241

PA3021 CE, CUL 241

PA3022 CE, CUL 241

PA3023 CE, CUL 241

PA3024 CE, CUL 241

PA3026 CE, CUL 241

PA3027 CE, CUL 241

PA3028 CE, CUL 241

PA3029 CE, CUL 241

PA3060 CE 241

PA9020 CE, CUL 243

PA9021 CE 243

PA9022 CE, CUL 243

PA9023 CE, CUL 243

PA9024 CE, CUL 243

PA9026 CE, CUL 243

PA9027 CE, CUL 243

PA9028 CE, CUL 243

PA9029 CE, CUL 243

PA9060 CE 243

PF2654 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 235

PF2657 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 235

PF2658 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 235

PG2409 CE, CUL 233

PG2450 CE 233

PG2451 CE, CUL 233

PG2452 CE, CUL 233

PG2453 CE, CUL 233

PG2454 CE, CUL, CRN 233

PG2455 CE, CUL 233

PG2456 CE, CUL 233

PG2457 CE, CUL 233

PG2894 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 235

PG2897 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 235

PG2898 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 235

PK5520 CE, CUL 239

PK5521 CE, CUL 239

PK5522 CE, CUL 239

PK5523 CE, CUL 239

PK5524 CE, CUL 239

PK6220 CE, CUL 237

PK6222 CE, CUL 237

PK6224 CE, CUL, CRN 237

PK6520 CE, CUL 237
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PK6521 CE, CUL 237

PK6522 CE, CUL 237

PK6523 CE, CUL 237

PK6524 CE, CUL, CRN 237

PK7520 CE, CUL 239

PK7521 CE, CUL 239

PK7522 CE, CUL 239

PK7523 CE 239

PK7524 CE, CUL 239

PL2654 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 235

PL2657 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 235

PL2658 CE, CUL, EC19352004, EHEDG, FDA 235

PN2009 CE, CUL 231

PN2020 CE, CUL 231

PN2021 CE, CUL 231

PN2022 CE, CUL 231

PN2023 CE, CUL 231

PN2024 CE, CUL 231

PN2026 CE, CUL 231

PN2027 CE, CUL 231

PN2028 CE, CUL 231

PN2209 CE, CUL 231

PN2220 CE, CUL 231

PN2221 CE, CUL 231

PN2222 CE, CUL 231

PN2223 CE, CUL 231

PN2224 CE, CUL, CRN 231

PN2226 CE, CUL 231

PN2227 CE, CUL 231

PN2228 CE, CUL 231

PN3000 CE, CUL 229

PN3001 CE, CUL 229

PN3002 CE, CUL 229

PN3003 CE, CUL 229

PN3004 CE, CUL 229

PN3006 CE, CUL 229

PN3007 CE, CUL 229

PN3029 CE, CUL 229

PN3060 CE 229

PN5000 CE, CUL 223

PN5001 CE, CUL 223

PN5002 CE, CUL 223

PN5003 CE, CUL 223

PN5004 CE, CUL 223

PN5006 CE, CUL 223

PN5007 CE, CUL 223

PN5200 CE, CUL 223

PN5201 CE, CUL 223

PN5202 CE, CUL 223

PN5203 CE, CUL 223

http://www.ifm.com/products/cz/ds/OY901S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OY902S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OY903S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OY951S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OY952S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OY953S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PA3020.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PA3021.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PA3022.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PA3023.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PA3024.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PA3026.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PA3027.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PA3028.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PA3029.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PA3060.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PA9020.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PA9021.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PA9022.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PA9023.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PA9024.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PA9026.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PA9027.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PA9028.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PA9029.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PA9060.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PF2654.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PF2657.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PF2658.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PG2409.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PG2450.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PG2451.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PG2452.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PG2453.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PG2454.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PG2455.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PG2456.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PG2457.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PG2894.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PG2897.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PG2898.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PK5520.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PK5521.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PK5522.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PK5523.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PK5524.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PK6220.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PK6222.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PK6224.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PK6520.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PK6521.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PK6522.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PK6523.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PK6524.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PK7520.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PK7521.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PK7522.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PK7523.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PK7524.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PL2654.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PL2657.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PL2658.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN2009.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN2020.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN2021.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN2022.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN2023.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN2024.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN2026.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN2027.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN2028.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN2209.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN2220.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN2221.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN2222.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN2223.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN2224.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN2226.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN2227.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN2228.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN3000.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN3001.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN3002.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN3003.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN3004.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN3006.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN3007.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN3029.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN3060.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN5000.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN5001.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN5002.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN5003.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN5004.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN5006.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN5007.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN5200.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN5201.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN5202.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN5203.htm
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PN5204 CE, CUL 223

PN5206 CE, CUL 223

PN5207 CE, CUL 223

PN7000 CE, CUL 225

PN7001 CE, CUL 225

PN7002 CE, CUL 225

PN7003 CE, CUL 225

PN7004 CE, CUL 225

PN7006 CE, CUL 225

PN7007 CE, CUL 225

PN7009 CE, CUL 225

PN7060 CE 225

PN7200 CE, CUL 227

PN7201 CE, CUL 227

PN7202 CE, CUL 227

PN7203 CE, CUL 227

PN7204 CE, CUL, CRN 227

PN7206 CE, CUL 227

PN7207 CE, CUL 227

PN7209 CE, CUL 227

PN7300 CE 227

PN7302 CE 227

PN7303 CE 227

PN7304 CE 227

PNI021 CE 247

PNI022 CE 247

PNI023 CE 247

PNI024 CE 247

PQ0809 CE, CUL 249

PQ0834 CE, CUL 249

PQ7809 CE, CUL 249

PQ7834 CE, CUL 249

PS7570 CE 245

SBU623 CE, CUL 257

SBU624 CE, CUL 257

SBY323 CE 257

SBY332 CE, CUL 257

SBY333 CE, CUL 257

SBY334 CE, CUL 257

SBY346 CE, CUL 257

SBY357 CE, CUL 257

SD2000 CE, CUL 259

SD5000 CE, CUL 259

SD5100 CE, CUL 259

SD6000 CE, CUL 259

SD6100 CE, CUL 259

SD8000 CE, CUL 259

SD9000 CE, CUL 259

SF5200 CUL 283

SF5300 CUL 283

Objednací
číslo

Certifikáty Strana
katalogu

SF5350 CUL 283

SI5000 CE, CUL 251

SI5002 CE, CUL 251

SI5004 CE, CUL, CRN 251

SI5006 CE, CUL, CRN 251

SI5007 CE, CUL 251

SI5010 CE, CUL, CRN 251

SM2000 CE, CUL 253

SM6000 CE, CUL 253

SM6004 CE, CUL 253

SM7000 CE, CUL 253

SM7004 CE, CUL 253

SM8000 CE, CUL 253

SM8004 CE, CUL 253

SN0150 CE, CUL 283

SR0150 CE, CUL 283

SR5900 CE, CUL 283

SU7000 CE, CUL 255

SU7200 CE, CUL 255

SU8000 CE, CUL 255

SU8200 CE, CUL 255

SU9000 CE, CUL 255

SU9004 CE, CUL 255

TK6130 CE, CUL 281

TK6330 CE, CUL 281

TK7130 CE, CUL 281

TK7330 CE, CUL 281

TK7480 CE, CUL 281

TN2531 CE, CUL 279

TN7531 CE, CUL 279

TP3231 CE, CUL 273, 275

TP3232 CE, CUL 273, 277

TP3233 CE, CUL 277

TP3237 CE, CUL 273, 275

TP9237 CE, CUL 277

TR2432 CE, CUL 271, 273

TR7432 CE, CUL 271, 273

TR8430 CE, CUL 271, 273

TS2051 CUL 273

TS2056 273

TS2251 273

TS2256 273

TT1050 CUL 275

TT1081 CUL 275

TT2050 CUL 275

TT2081 CUL 275

TT3050 CUL 275

TT3081 CUL 275

TT5050 CUL 275

TT5081 CUL 275

http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN5204.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN5206.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN5207.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN7000.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN7001.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN7002.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN7003.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN7004.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN7006.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN7007.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN7009.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN7060.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN7200.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN7201.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN7202.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN7203.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN7204.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN7206.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN7207.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN7209.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN7300.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN7302.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN7303.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PN7304.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PNI021.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PNI022.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PNI023.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PNI024.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PQ0809.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PQ0834.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PQ7809.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PQ7834.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PS7570.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/SBU623.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/SBU624.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/SBY323.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/SBY332.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/SBY333.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/SBY334.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/SBY346.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/SBY357.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/SD2000.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/SD5000.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/SD5100.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/SD6000.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/SD6100.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/SD8000.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/SD9000.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/SF5200.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/SF5300.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/SF5350.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/SI5000.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/SI5002.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/SI5004.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/SI5006.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/SI5007.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/SI5010.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/SM2000.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/SM6000.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/SM6004.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/SM7000.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/SM7004.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/SM8000.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/SM8004.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/SN0150.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/SR0150.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/SR5900.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/SU7000.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/SU7200.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/SU8000.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/SU8200.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/SU9000.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/SU9004.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/TK6130.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/TK6330.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/TK7130.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/TK7330.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/TK7480.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/TN2531.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/TN7531.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/TP3231.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/TP3232.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/TP3233.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/TP3237.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/TP9237.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/TR2432.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/TR7432.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/TR8430.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/TS2051.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/TS2056.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/TS2251.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/TS2256.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/TT1050.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/TT1081.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/TT2050.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/TT2081.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/TT3050.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/TT3081.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/TT5050.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/TT5081.htm


Rejstřík
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Objednací
číslo

Certifikáty Strana
katalogu

VES003 313

VKV021 CE, CUL 315

VKV022 CE, CUL 315

VSA001 CE, CUL 311, 313

VSA002 CE, CUL 311, 313

VSA004 CE, CUL 311, 313

VSA005 CE, CUL 311, 313

VSE002 CE, CUL 311, 313

VSE100 CE, CUL 311, 313

VTV122 CE, CUL 315

ZGS210 195

http://www.ifm.com/products/cz/ds/VES003.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/VKV021.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/VKV022.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/VSA001.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/VSA002.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/VSA004.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/VSA005.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/VSE002.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/VSE100.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/VTV122.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/ZGS210.htm
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Více než jen senzory: ifm electronic nabízí celou řadu řešení pro automobilový 
průmysl. Na následujících stránkách naleznete přehled všech výrobků utříděný 
podle kategorií. Vedle popisu systémů Vám ukážeme také hlavní vlastnosti 
a funkce přístrojů. Pro více informací prosím navštivte naše webové stránky:
www.ifm.com/cz

ifm produkty

116
www.ifm.com/cz



ifm produkty

117

Polohová senzorika    118 - 201

Induktivní snímače
Kapacitní snímače
Magnetické snímače
Senzory pro válce
Optické senzory
Vidlicové světelné závory / Úhlové senzory
Laserové senzory / Senzory pro měření vzdálenosti
Vláknová optika a zesilovače
Optické senzory pro speciální aplikace

   118 - 151
   152 - 157
   158 - 159
   160 - 167
   168 - 183
   184 - 185
   186 - 195
   196 - 199
   200 - 201

Senzory pro kontrolu pohybu    202 - 203

Čítače pulzů    202 - 203

Průmyslové vidění    204 - 209

Senzory pro rozpoznávání objektů
Externí osvětlení

   204 - 207
   208 - 209

Bezpečnostní technika    210 - 221

Bezpečnostní induktivní snímače
Bezpečnostní světelné závěsy
Bezpečnostní světelné mříže
Bezpečnostní relé

   210 - 211
   212 - 217
   218 - 219
   220 - 221

Procesní senzorika    222 - 285

Tlakové senzory
Senzory proudění
Hladinové senzory
Teplotní senzory
Vyhodnocovací elektronika
Zpětnovazební systémy pro ventily a pohony

   222 - 249
   250 - 259
   260 - 269
   270 - 281
   282 - 283
   284 - 285

Průmyslové řídící systémy    286 - 301

AS-i sběrnice kontrolery / gateway
AS-i sběrnice napájecí zdroje / hlídače zemních zkratů
AS-i sběrnice I/O moduly
AS-i sběrnice AirBoxy
AS-i sběrnice bezpečnostní technika

   286 - 287
   288 - 289
   290 - 295
   296 - 297
   298 - 301

Identifikační systémy    302 - 309

RFID 125 kHz
RFID 13.56 MHz
RFID UHF
1D/2D čtečky kódů

   302 - 303
   304 - 305
   306 - 307
   308 - 309

Systémy pro prediktivní údržbu    310 - 317

Systémy pro hlídání vibrací
Senzory pro měření kvality hydraulického oleje

   310 - 315
   316 - 317

Propojovací technika    318 - 333

Zásuvky
Zásuvkové rozdělovače

   318 - 329
   330 - 333

Příslušenství    334 - 343

Příslušenství    334 - 343

Zdroje    344 - 345

Zdroje    344 - 345



Induktivní senzory 
pro obráběcí stroje

Odolné vůči agresivním olejům 
a chladícím kapalinám

Zvýšená spínací vzdálenost 
pro větší disponibilitu systému

Krytí IP 68

Laserové označení pro trvalou 
identifikaci přístroje

Vysoká odolnost proti rázům a vibracím

Absolutně utěsněný 

Díky speciální konstrukci, dalším těsněním a použití odolných
materiálů jako je PBT nebo keramika, je zajištěna ochrana
proti olejům a chladícím kapalinám, a tak je dosaženo dlouhé
životnosti. Všechny senzory této řady (řada C) mají krytí 
IP 67 / IP 68 a stupeň ochrany II. 

Velká spínací vzdálenost 

V celém teplotním rozsahu je zajištěna zvýšená spínací
vzdálenost. To poskytuje zvýšenou ochranu proti selhání 
v důsledku mechanického poškození. 

Konektor M12 

Připojení se provádí pomocí robustního konektoru M12 
s integrovanou, jasně viditelnou 4-portovou LED diodou 
pro indikaci spínacího stavu. 

Detaily zaměřené do budoucna 

ifm senzory jsou určeny pro dlouholeté používání. To se 
odráží také v detailech. Např. trvale čitelné laserové označení /
typový štítek přístroje umožňuje jasnou identifikaci i po letech
používání.

Příklad použití: excentrické monitorování /
řízení 

Pro oleje a
chladící kapaliny
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Senzory se zvýšenou spínací vzdáleností pro oleje a chladící / mazací prostředky

Typ Rozměry

[mm]

Spínací
vzdálenost

[mm]

Materiál Ub

[V]

Krytí Spín. fr.

[Hz]

I zátěž

[mA]

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení · výstupní funkce · 3 -vodičový · DC PNP

M8 / L = 50 2 f V4A 10...36 IP 67 1000 200 IE5381

M12 / L = 45 4 f Mosaz 10...30 IP 68 700 100 IFC204

M12 / L = 45 4 f Mosaz 10...36 IP 68 700 100 IFC206

M12 / L = 50 7 nf Mosaz 10...30 IP 68 700 100 IFC205

M18 / L = 46 8 f Mosaz 10...36 IP 68 400 100 IGC204

M18 / L = 46 8 f Mosaz 10...36 IP 68 400 100 IGC206

M18 / L = 51 12 nf Mosaz 10...36 IP 68 300 100 IGC205

M12 konekt. připojení · výstupní funkce · 3 -vodičový · DC PNP

M12 / L = 45 4 f Mosaz 10...30 IP 68 700 100 IFC207

M12 / L = 45 4 f Mosaz 10...36 IP 68 700 100 IFC209

M12 / L = 50 7 nf Mosaz 10...30 IP 68 700 100 IFC208

M18 / L = 46 8 f Mosaz 10...36 IP 68 400 100 IGC207

M18 / L = 46 8 f Mosaz 10...36 IP 68 400 100 IGC209

M18 / L = 51 12 nf Mosaz 10...36 IP 68 300 100 IGC208

f = vazební / nf = nevazební

Induktivní snímače
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http://www.ifm.com/products/cz/ds/IE5381.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IFC204.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IFC206.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IFC205.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IGC204.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IGC206.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IGC205.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IFC207.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IFC209.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IFC208.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IGC207.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IGC209.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IGC208.htm


Induktivní senzory s 2-vodičovou technologií 
pro obráběcí stroje

Odolné vůči agresivním olejům 
a chladícím kapalinám

Zvýšená spínací vzdálenost 
pro větší disponibilitu systému

Krytí IP 68

Laserové označení pro trvalou 
identifikaci přístroje

Vysoká odolnost proti rázům a vibracím

Absolutně utěsněný 

Díky speciální konstrukci, dalším těsněním a použití odolných materiálů jako 
je PBT nebo keramika, je zajištěna ochrana proti olejům a chladícím kapalinám, 
a tak je dosaženo dlouhé životnosti. Všechny senzory této řady (řada C) mají krytí 
IP 67 / IP 68 a stupeň ochrany II. 

Velká spínací vzdálenost 

V celém teplotním rozsahu je zajištěna zvýšená spínací vzdálenost. To poskytuje
zvýšenou ochranu proti selhání v důsledku mechanického poškození. 

Konektor M12 

Připojení se provádí pomocí robustního konektoru M12 s integrovanou, jasně
viditelnou 4-portovou LED diodou pro indikaci spínacího stavu. 

Detaily zaměřené do budoucna 

ifm senzory jsou určeny pro dlouholeté používání. To se odráží také v detailech.
Např. trvale čitelné laserové označení / typový štítek přístroje umožňuje jasnou
identifikaci i po letech používání.

Delší provozuschopnost díky 
vzájemnému přizpůsobení komponentů.

Pro oleje a
chladící kapaliny
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Senzory se zvýšenou spínací vzdáleností pro oleje a chladící / mazací prostředky

Typ Rozměry

[mm]

Spínací
vzdálenost

[mm]

Materiál Ub

[V]

Krytí Spín. fr.

[Hz]

I zátěž

[mA]

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení · výstupní funkce · 2 -vodičový · DC PNP/NPN

M12 / L = 45 4 f Mosaz 10...30 IP 68 700 100 IFC200

M12 / L = 50 7 nf Mosaz 10...30 IP 68 700 100 IFC201

M18 / L = 46 8 f Mosaz 10...30 IP 68 400 100 IGC200

M18 / L = 51 12 nf Mosaz 10...30 IP 68 250 100 IGC201

M12 konekt. připojení · výstupní funkce · 2 -vodičový · DC PNP/NPN

M12 / L = 60 4 f Mosaz 10...36 IP 68 700 100 IFC234

M12 / L = 60 7 nf Mosaz 10...36 IP 68 500 100 IFC235

M18 / L = 70 8 f Mosaz 10...30 IP 68 400 100 IGC222

M30 / L = 70 15 f Mosaz 10...30 IP 68 100 100 IIC208

M30 / L = 70 22 nf Mosaz 10...30 IP 68 100 100 IIC209

M12 konekt. připojení · výstupní funkce · 3-vodič DC PNP · 2-vodič DC PNP/NPN

M12 / L = 70 4 f Mosaz 10...30 IP 68 500 100 IFC210

M18 / L = 70 8 f Mosaz 10...30 IP 68 400 100 IGC210

f = vazební / nf = nevazební

Induktivní snímače
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http://www.ifm.com/products/cz/ds/IFC200.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IFC201.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IGC200.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IGC201.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IFC234.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IFC235.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IGC222.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IIC208.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IIC209.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IFC210.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IGC210.htm


Induktivní senzory 
s pouzdrem o délce 60 mm

Proudová zatížitelnost 200 mA a napájecí 
napětí 10...36 V DC

Zvýšená spínací vzdálenost 
pro větší disponibilitu systému

Krytí IP 67 / IP 68, jakož i odolnost 
vůči olejům a chladícím kapalinám

Laserové označení pro trvalou 
identifikaci přístroje

Vysoká odolnost proti vibracím a rázům

Univerzální použití 

Senzory disponují proudovou zatížitelností 200 mA, jenž je požadována v auto-
mobilovém průmyslu a napájecí napětí 10...36 V DC. S celkovou délkou 60 mm 
a závitem v délce 40 mm jsou tyto senzory určeny pro univerzální použití. 

Absolutně utěsněný 

Dlouhé životnosti je dosaženo díky speciální konstrukci, dalším těsněním a použitím
umělé hmoty, jenž je odolná vůči olejům, chladícím kapalinám a mazivům. Všechny
senzory této řady (řada C) mají krytí IP 67 / IP 68 a stupeň ochrany II. 

Velká spínací vzdálenost 

V celém teplotním rozsahu je zajištěna zvýšená spínací vzdálenost. To poskytuje
zvýšenou ochranu proti selhání v důsledku mechanického poškození. 

Konektor M12 

Připojení se provádí pomocí robustního konektoru M12 s integrovanou, jasně
viditelnou 4-portovou LED diodou pro indikaci spínacího stavu.

Standardizovaná délka pouzdra umožňuje 
kompaktní instalaci.

Pro oleje a
chladící kapaliny
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Senzory se zvýšenou spínací vzdáleností pro oleje a chladící / mazací prostředky

Typ Rozměry

[mm]

Spínací
vzdálenost

[mm]

Materiál Ub

[V]

Krytí Spín. fr.

[Hz]

I zátěž

[mA]

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení · výstupní funkce · 3 -vodičový · DC PNP

M12 / L = 60 4 f Mosaz 10...36 IP 68 700 200 IFC229

M12 / L = 60 7 nf Mosaz 10...36 IP 68 700 200 IFC230

M18 / L = 60 12 nf Mosaz 10...36 IP 68 300 200 IGC220

M18 / L = 60 8 f Mosaz 10...36 IP 68 400 200 IGC221

M30 / L = 60 15 f Mosaz 10...36 IP 68 100 200 IIC206

M30 / L = 60 22 nf Mosaz 10...36 IP 68 100 200 IIC207

f = vazební / nf = nevazební

Konektory

Typ Popis Objednací
číslo

Konektor M12, 5/4 -pólový, 4 -drátový

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC005

Konektor · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC002
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Induktivní senzory s K = 1 
nebo výběrovou detekcí kovů

Krytí IP 67 / IP 68, jakož i odolnost 
vůči olejům a chladícím kapalinám

Senzory se stejnou spínací vzdáleností 
pro všechny kovy (korekční faktor = 1)

Extra vysoká spínací frekvence až 2 kHz

Senzory s citlivostí pouze na železo: 
pouze železné kovy jsou detekovány

Laserové označení pro trvalou 
identifikaci přístroje

Absolutně utěsněný 

Dlouhé životnosti je dosaženo díky speciální konstrukci, dalším těsněním a použitím
speciální umělé hmoty, jenž je odolná vůči olejům, chladícím kapalinám a mazivům. 

Korekční faktor 1 

“K=1“ senzory mají stejnou spínací vzdálenost pro všechny kovy, tj. korekční faktor
je stále 1. 

Výběrová detekce kovů "pouze železo" 

Nové induktivní senzory s citlivostí "pouze na železo" rozpoznají jen železné (Fe)
kovy. Díky tomuto principu jsou ignorovány hliníkové třísky, které se v průběhu
procesu hromadí na aktivní ploše, a tak vedou k nesprávnému spínání běžných
snímačů. 

Spínací vzdálenost 

V celém teplotním rozsahu je zajištěna zvýšená spínací vzdálenost. To poskytuje
zvýšenou ochranu proti selhání v důsledku mechanického poškození. 

Konektor M12 

Připojení se provádí pomocí robustního konektoru M12 s integrovanou, jasně
viditelnou 4-portovou LED diodou pro indikaci spínacího stavu.

Spolehlivé rozpoznání rozdílných kovů.

Pro oleje a
chladící kapaliny
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Senzory pro oleje a chladící/mazací prostředky s korekčním faktorem K = 1

Typ Rozměry

[mm]

Spínací
vzdálenost

[mm]

Materiál Ub

[V]

Krytí Spín. fr.

[Hz]

I zátěž

[mA]

Objednací
číslo

M8 konekt. připojení · výstupní funkce · 3 -vodičový · DC PNP

M8 / L = 65 1,5 f V4A 10...30 IP 67 1000 200 IE5390

M8 / L = 65 4 nf V4A 10...30 IP 67 1000 200 IE5391

M12 konekt. připojení · výstupní funkce · 3 -vodičový · DC PNP

M12 / L = 60 2,5 f V4A 10...36 IP 68 100 100 IFC264

M12 konekt. připojení · výstupní funkce · 3 -vodičový · DC PNP

M12 / L = 65 3 f Mosaz 10...30 IP 68 2000 200 IFC259

M18 / L = 65 5 f V4A 10...30 IP 68 2000 200 IGC232

M30 / L = 65 10 f V4A 10...30 IP 68 1000 200 IIC218

f = vazební / nf = nevazební

Senzory s celokovovým pouzdrem s korekčním faktorem K = 0, 
pro oleje a chladící / mazací prosředky

Typ Rozměry

[mm]

Spínací
vzdálenost

[mm]

Materiál Ub

[V]

Krytí Spín. fr.

[Hz]

I zátěž

[mA]

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení · výstupní funkce · 3 -vodičový · DC PNP

M12 / L = 60 2,5 f V4A 10...36 IP 68 100 100 IFC263

M18 / L = 70 4,5 f V4A 10...36 IP 68 100 100 IGC249

f = vazební / nf = nevazební
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Induktivní senzory M12 
s prodlouženou spínací vzdáleností

Vysoká odolnost proti rázům 
a vibracím

Různé délky pro téměř 
všechny aplikace

Bezpečná a rychlá montáž 
díky robustnímu a zesílenému pouzdru

Všechny senzory s robustním 
konektorem M8 nebo M12

Laserové označení pro trvalou 
identifikaci přístroje

Velká spínací vzdálenost 

V celém teplotním rozsahu je zajištěna zvýšená spínací vzdálenost. To poskytuje
zvýšenou ochranu proti selhání v důsledku mechanického poškození. Senzory s M12
umožňují dosáhnout spínacích vzdáleností až do 4 nebo 7 mm. V praxi to odpovídá
hodnotě, jenž je až 2-krát vyšší ve srovnání se standardními snímači. 

Konektorové provedení 

Připojení se provádí pomocí robustního konektoru M8 nebo M12 s integrovanou,
jasně viditelnou 4-portovou LED diodou pro indikaci spínacího stavu. 

Krátké provedení 

Celková délka pouzdra obou krátkých provedení je pouze 46 mm (vazební) a 51
mm (nevazební). A tak je lze bez problémů nasadit i do velmi omezeného prostoru. 

Detaily zaměřené do budoucna 

ifm senzory jsou určeny pro dlouholeté používání. To se odráží také v detailech. 
Např. trvale čitelné laserové označení / typový štítek přístroje umožňuje jasnou
identifikaci i po letech používání.

Velká spínací vzdálenost umožňuje
mnohostranné využití.

Pro průmyslové 
aplikace
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Senzory se zvýšenou spínací vzdáleností pro průmyslová použití

Typ Rozměry

[mm]

Spínací
vzdálenost

[mm]

Materiál Ub

[V]

Krytí Spín. fr.

[Hz]

I zátěž

[mA]

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení · výstupní funkce · 2 -vodičový · DC PNP/NPN

M12 / L = 45 4 f Mosaz 10...30 IP 67 700 100 IFS200

M12 / L = 50 7 nf Mosaz 10...30 IP 67 700 100 IFS201

M12 konekt. připojení · výstupní funkce · 3 -vodičový · DC PNP

M12 / L = 45 4 f Mosaz 10...30 IP 67 700 100 IFS204

M12 / L = 50 7 nf Mosaz 10...30 IP 67 700 100 IFS205

M12 / L = 70 4 f Mosaz 10...30 IP 67 700 100 IFS212

M12 / L = 70 7 nf Mosaz 10...30 IP 67 700 100 IFS213

M12 konekt. připojení · výstupní funkce · 3 -vodičový · DC PNP

M12 / L = 45 4 f Mosaz 10...30 IP 67 700 100 IFS206

M12 / L = 50 7 nf Mosaz 10...30 IP 67 700 100 IFS207

M8 konekt. připojení · výstupní funkce · 3 -vodičový · DC PNP

M12 / L = 46 4 f Mosaz 10...36 IP 67 700 100 IFS210

M12 konekt. připojení · výstupní funkce · 3-vodič DC PNP · 2-vodič DC PNP/NPN

M12 / L = 70 4 f Mosaz 10...30 IP 67 500 100 IFS208

M12 / L = 70 7 nf Mosaz 10...30 IP 67 500 100 IFS209

f = vazební / nf = nevazební
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Induktivní senzory M18 
s prodlouženou spínací vzdáleností

Vysoká odolnost proti rázům a vibracím

Různé délky pro téměř 
všechny aplikace

Bezpečná a rychlá montáž díky robustnímu 
a zesílenému pouzdru

Všechny senzory mají korozivzdorné 
konektory M12

Laserové označení pro trvalou 
identifikaci přístroje

Velká spínací vzdálenost 

V celém teplotním rozsahu je zajištěna zvýšená spínací vzdálenost. To poskytuje
zvýšenou ochranu proti selhání v důsledku mechanického poškození. Senzory M18
umožňují dosáhnout spínacích vzdáleností až do 8 nebo 12 mm. V praxi to
odpovídá hodnotě, jenž je až 2-krát vyšší ve srovnání se standardními snímači. 

Konektorové provedení 

Připojení se provádí pomocí robustního konektoru M12 s integrovanou, jasně
viditelnou 4-portovou LED diodou pro indikaci spínacího stavu. 

Krátké provedení 

Celková délka pouzdra obou krátkých provedení je pouze 46 mm (vazební) a 51
mm (nevazební). A tak je lze bez problémů nasadit i do velmi omezeného prostoru. 

Detaily zaměřené do budoucna 

ifm senzory jsou určeny pro dlouholeté používání. To se odráží také v detailech. 
Např. trvale čitelné laserové označení / typový štítek přístroje umožňuje jasnou
identifikaci i po letech používání.

Pro průmyslové 
aplikace
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Senzory se zvýšenou spínací vzdáleností pro průmyslová použití

Typ Rozměry

[mm]

Spínací
vzdálenost

[mm]

Materiál Ub

[V]

Krytí Spín. fr.

[Hz]

I zátěž

[mA]

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení · výstupní funkce · 2 -vodičový · DC PNP/NPN

M18 / L = 46 8 f Mosaz 10...30 IP 67 300 100 IGS200

M18 / L = 51 12 nf Mosaz 10...30 IP 67 250 100 IGS201

M12 konekt. připojení · výstupní funkce · 3 -vodičový · DC PNP

M18 / L = 45 8 f Mosaz 10...30 IP 67 400 100 IGS204

M18 / L = 51 12 nf Mosaz 10...36 IP 67 300 100 IGS205

M18 / L = 70 8 f Mosaz 10...36 IP 67 400 100 IGS212

M18 / L = 70 12 nf Mosaz 10...36 IP 67 300 100 IGS213

M12 konekt. připojení · výstupní funkce · 3 -vodičový · DC PNP

M18 / L = 45 8 f Mosaz 10...30 IP 67 400 100 IGS206

M18 / L = 51 12 nf Mosaz 10...36 IP 67 300 100 IGS207

M12 konekt. připojení · výstupní funkce · 3-vodič DC PNP · 2-vodič DC PNP/NPN

M18 / L = 70 8 f Mosaz 10...30 IP 67 400 100 IGS208

M18 / L = 70 12 nf Mosaz 10...30 IP 67 300 100 IGS209

f = vazební / nf = nevazební

Induktivní snímače

129

http://www.ifm.com/products/cz/ds/IGS200.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IGS201.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IGS204.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IGS205.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IGS212.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IGS213.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IGS206.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IGS207.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IGS208.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/IGS209.htm


Induktivní senzory 
s rozšířeným teplotním rozsahem

Široký teplotní rozsah 0...100 °C

Odolnost proti teplotním šokům, 
a to i v případě častých změn teploty

Vysoké krytí: 
IP 67 / IP 68 / IP 69K

Odolnost vůči vysokotlakému čištění 
a agresivním čisticím prostředkům

Zvýšená spínací vzdálenost pro větší 
disponibilitu systému

Široký teplotní rozsah 

Přípustný rozsah pro nasazení snímačů se nachází v rozmezí od 0 do 100 °C. 
Kromě toho jsou tyto snímače mimořádně odolné vůči teplotním šokům, 
což potvrzují příslušné zkoušky. 

Vysoké krytí / těsnost 

Snímače se vyznačují vysokou ochranou (nepropustnost) proti vniknutí kapaliny.
Důkazem toho je krytí IP 68 nebo IP 69 K. Nepropustnost platí i pro styk 
s agresivními čistícími prostředky. 

Zvýšená spínací vzdálenost 

V celém teplotním rozsahu je zajištěna zvýšená spínací vzdálenost. Pro jednoduché
nastavení jsou navíc přístroje vybaveny LED displejem. 

Materiály pro nejnáročnější požadavky 

Pouzdro senzoru je zesílené a skládá se z vysoce kvalitní nerezové oceli, přední
plocha je vyrobena z tepelně odolného plastu PEEK a konektor M12 má pozlacené
kontakty.

Pro hygienická 
a vlhká prostředí
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Celokovové induktivní senzory s rozšířeným teplotním rozsahem

Typ Rozměry

[mm]

Spínací
vzdálenost

[mm]

Materiál Ub

[V]

Krytí Spín. fr.

[Hz]

I zátěž

[mA]

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení · výstupní funkce · 3 -vodičový · DC PNP

M12 / L = 45 4 f V4A 10...36 IP 68 / IP 69K 800 100 IFT203

M12 / L = 50 7 nf V4A 10...36 IP 68 / IP 69K 800 100 IFT200

M18 / L = 46 8 f V4A 10...36 IP 68 / IP 69K 600 100 IGT203

M18 / L = 51 12 nf V4A 10...36 IP 68 / IP 69K 300 100 IGT200

M30 / L = 50 14 f V4A 10...36 IP 68 / IP 69K 100 100 IIT205

M30 / L = 50 22 nf V4A 10...36 IP 68 / IP 69K 100 100 IIT200

M12 konekt. připojení · výstupní funkce · 3-vodič DC PNP · 2-vodič DC PNP/NPN

M12 / L = 70 4 f V4A 10...36 IP 68 / IP 69K 500 100 IFT205

M12 / L = 70 7 nf V4A 10...30 IP 68 / IP 69K 700 100 IFT202

M18 / L = 70 8 f V4A 10...36 IP 68 / IP 69K 400 100 IGT205

M18 / L = 70 12 nf V4A 10...30 IP 68 / IP 69K 300 100 IGT202

M30 / L = 70 14 f V4A 10...36 IP 68 / IP 69K 100 100 IIT204

M30 / L = 70 22 nf V4A 10...36 IP 68 / IP 69K 100 100 IIT202

f = vazební / nf = nevazební
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Celokovové induktivní senzory 
s rozšířeným teplotním rozsahem

Pouzdro senzoru a přední plocha 
z nerezové oceli

Široký teplotní rozsah 0...100 °C

Odolnost proti teplotním šokům, 
a to i v případě častých změn teploty

Vysoké krytí: 
IP 67 / IP 68 / IP 69K

Odolnost vůči vysokotlakému čištění 
a agresivním čisticím prostředkům

Materiály 

Jak pouzdro se závitem, tak aktivní plocha jsou vyrobeny 
z nerezové oceli. 

Široký teplotní rozsah 

Přípustný rozsah pro nasazení snímačů se nachází v rozmezí
od 0 do 100 °C. Kromě toho jsou tyto snímače mimořádně
odolné vůči teplotním šokům. 

Zvýšená spínací vzdálenost 

Zvýšené spínací vzdálenosti pro nevazební montáž poskytují
větší bezpečnost pro případ mechanických tolerancí. 

Dokonalé utěsnění i ve vlhkých oblastech. 

Senzory jsou použitelné až do 100 °C, snáší časté čištění,
teplotní šoky a vyznačují se vysokou odolností proti čistícím
prostředkům. 
• zkouška teplotními šoky podle EN 60068-2-14 Nc 
• simulace procesu stárnutí při 1000-hodinové zátěžové
zkoušce podle EN 60068-2-14 Nb (teplotní cyklická zkouška) 
• kontrola těsnosti prostřednictvím testování v parním kotli

Pro hygienická 
a vlhká prostředí
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Celokovové induktivní senzory

Typ Rozměry

[mm]

Spínací
vzdálenost

[mm]

Materiál Ub

[V]

Krytí Spín. fr.

[Hz]

I zátěž

[mA]

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení · výstupní funkce · 3 -vodičový · DC PNP

M12 / L = 60 3 f V4A 10...36 IP 68 / IP 69K 100 100 IFT240

M12 / L = 70 6 nf V4A 10...36
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

500 100 IFT245

M18 / L = 70 5 f V4A 10...36 IP 68 / IP 69K 100 100 IGT247

M18 / L = 70 12 nf V4A 10...36
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

500 100 IGT249

M30 / L = 70 10 f V4A 10...36 IP 68 / IP 69K 50 100 IIT228

M30 / L = 70 25 nf V4A 10...36
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

250 100 IIT231

f = vazební / nf = nevazební

Konektory

Typ Popis Objednací
číslo

Konektor M12, 5/4 -pólový, 4 -drátový

Konektor · Přímý · Bez silikonu · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: PVC oranžová / těsnění: EPDM

EVT001

Konektor · Přímý · Bez silikonu · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 10 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: PVC oranžová / těsnění: EPDM

EVT002

Konektor · úhlový · Bez silikonu · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: PVC oranžová / těsnění: EPDM

EVT004

Konektor · úhlový · Bez silikonu · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 10 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: PVC oranžová / těsnění: EPDM

EVT005

Konektor M12, 5/4 -pólový, 4 -drátový, LED, PNP

Konektor · úhlový · Bez silikonu · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: PVC Černá, transparentní / těsnění: EPDM

EVT007

Induktivní snímače
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Celokovové induktivní senzory 
M8 až M30

Ideální pro použití při zpracování kovů

Přístroje a konektory jsou 
přizpůsobeny pro použití v oleji

Silná aktivní plocha, odolává nárazům

Odolnost vůči rázům a vibracím

Laserové označení pro trvalou 
identifikaci přístroje

Materiály 

Jednodílné pouzdro se závitem a aktivní plocha jsou vyrobeny
z nerezové oceli. 

Oleje a chladící kapaliny 

Oleje a chladící kapaliny silně ovlivňují nainstalované
komponenty strojů. O-kroužek z FKM, v kombinaci 
s odpovídajícím ecolink konektorem, poskytuje maximální
ochranu před poruchami. 

Aplikační testy a zkoušky 

Série úspěšně zvládnutých testů opravňuje senzory pro použití
v těch nejnáročnějších podmínkách: 
• vibrační zkouška - odolnost vůči rázům a vibracím 
• zkouška teplotním šokem - odolnost vůči změnám teploty 
• zkouška úderem - odolnost vůči nárazům 
• testování chladící kapalinou

Robustní senzory pro použití v náročném
prostředí. 

Pro oleje a
chladící kapaliny
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Senzory s celokovovým pouzdrem pro oleje a chladící/mazací prostředky

Typ Rozměry

[mm]

Spínací
vzdálenost

[mm]

Materiál Ub

[V]

Krytí Spín. fr.

[Hz]

I zátěž

[mA]

Objednací
číslo

M8 konekt. připojení · výstupní funkce · 3 -vodičový · DC PNP

M8 / L = 50 2 f V4A 10...36 IP 67 100 100 IEC201

M12 konekt. připojení · výstupní funkce · 3 -vodičový · DC PNP

M8 / L = 60 2 f V4A 10...36 IP 67 / IP 68 100 100 IEC200

M12 / L = 60 3 f V4A 10...36 IP 67 / IP 68 100 100 IFC258

M18 / L = 70 5 f V4A 10...36 IP 67 / IP 68 100 100 IGC248

M30 / L = 70 10 f V4A 10...36 IP 67 / IP 68 50 100 IIC224

f = vazební / nf = nevazební

Konektory

Typ Popis Objednací
číslo

Konektor M12, 5/4 -pólový, 4 -drátový

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC005

Konektor · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC002
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Celokovové induktivní senzory 
pro náročné provozy

Ideální pro použití při zpracování kovů

Nepřilnavý povrch pro kovové 
částice a kuličky vzniklé při svařování

Mechanicky odolné vůči 
nárazům na snímací plochu

Odolnost vůči rázům a vibracím

Laserové označení pro trvalou 
identifikaci přístroje

Materiály 

Jednodílné pouzdro se závitem a aktivní plocha jsou vyrobeny
z nerezové oceli. 

Pro použití při svařování 

Nepřilnavý povrch umožňuje jiskrám od svařování / kapkám
roztaveného kovu sjet po senzoru dolů. Vysoký teplotní
rozsah až do 85 °C rovněž umožňuje nasazení v náročných
aplikacích. 

Aplikační testy a zkoušky 

Série úspěšně zvládnutých testů opravňuje senzory pro použití
v těch nejnáročnějších podmínkách: 
• vibrační zkouška - odolnost vůči rázům a vibracím 
• zkouška teplotním šokem - odolnost vůči změnám teploty 
• zkouška úderem - odolnost vůči nárazům 
• testování chladící kapalinou

Delší životnost ve svařovacích aplikacích 
díky nepřilnavému povrchu

Pro elektro-
magnetická pole
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Senzory s celokovovým pouzdrem s vrstvou na níž neulpívají okuje při svařování

Typ Rozměry

[mm]

Spínací
vzdálenost

[mm]

Materiál Ub

[V]

Krytí Spín. fr.

[Hz]

I zátěž

[mA]

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení · výstupní funkce · 3 -vodičový · DC PNP

M8 / L = 60 2 f V4A 10...36 IP 67 / IP 68 100 100 IER200

M12 / L = 60 4 f V4A 10...36 IP 67 2 100 IFR200

M18 / L = 70 6 f V4A 10...36 IP 67 2 100 IGR200

M30 / L = 70 12 f V4A 10...36 IP 67 2 100 IIR200

Kabelové provedení 0,3 m · s  M12-konektorem · výstupní funkce · 2 -vodičový · DC PNP/NPN

M8 / L = 45 2 f V4A 10...36 IP 67 150 100 IER203

M12 / L = 40 4 f V4A 10...36 IP 67 75 100 IFR203

M12 / L = 40 4 f V4A 10...36 IP 67 75 100 IFR206

M18 / L = 40 6 f V4A 10...36 IP 67 50 100 IGR203

M18 / L = 40 6 f V4A 10...36 IP 67 50 100 IGR206

M30 / L = 40 12 f V4A 10...36 IP 67 25 100 IIR203

M30 / L = 40 12 f V4A 10...36 IP 67 25 100 IIR206

Kabelové provedení 5 m · výstupní funkce · 2 -vodičový · DC PNP/NPN

M8 / L = 45 2 f V4A 10...36 IP 67 150 100 IER205

M12 / L = 40 4 f V4A 10...36 IP 67 75 100 IFR205

M18 / L = 40 6 f V4A 10...36 IP 67 50 100 IGR205

M30 / L = 40 12 f V4A 10...36 IP 67 25 100 IIR205

f = vazební / nf = nevazební
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Induktivní senzory 
odolné vůči elektromagnetickým polím s K = 1

Provedení: M12, M18, M30

Odolnost vůči eletromagnetickému poli: 
vhodné pro AC / DC a svařovací 
zařízení se středním kmitočtem

Zvýšená spínací vzdálenost 
pro větší disponibilitu systému

Válcové provedení s vysokou 
spínací frekvencí

Odolnost vůči jiskrám od svařování díky 
aktivní ploše z Duroplastu a povrchové
vrstvě PTFE

Odolnost vůči elektromagnetickému poli a jiskrám 
od svařování 

Díky speciální konstrukci cívky jsou přibližovací senzory
necitlivé vůči rušivým magnetickým polím, které vznikají
během svařování. To z nich dělá optimální řešení pro použití 
v oblasti svařovací techniky. Aktivní plocha je vyrobena 
z odolného Duroplastu a povrch kovového pouzdra 
je potažen vrstvou PTFE tak, aby nedocházelo k přilnutí 
jisker od svařování 
a drobných kapek roztaveného kovu k pouzdru. 

Korekční faktor = 1 

Bez ohledu na to, zda jde o ocel, hliník, měď nebo jiné
neželezné kovy: “K=1“ senzory mají stejnou spínací
vzdálenost pro všechny kovy, tj. korekční faktor je stále 1. 

Zvýšená spínací vzdálenost 

V celém teplotním rozsahu je zajištěna zvýšená spínací
vzdálenost. To poskytuje zvýšenou ochranu proti selhání 
v důsledku mechanického poškození. V praxi to odpovídá
hodnotě, která je až 2-krát vyšší ve srovnání se standardními
snímači.

Senzory pracují 
bez problémů 
při svařování.

Pro elektro-
magnetická pole
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Senzory s korekčním faktorem K = 1, odolné vůči elektromagnetickému poli

Typ Rozměry

[mm]

Spínací
vzdálenost

[mm]

Materiál Ub

[V]

Krytí Spín. fr.

[Hz]

I zátěž

[mA]

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení · výstupní funkce · 3 -vodičový · DC PNP

M12 / L = 65 3 f Mosaz 10...30 IP 67 4000 200 IFW200

M12 / L = 65 8 nf Mosaz 10...30 IP 67 4000 200 IFW201

M18 / L = 65 5 f Mosaz 10...30 IP 67 2000 200 IGW200

M18 / L = 65 12 nf Mosaz 10...30 IP 67 2000 200 IGW201

M30 / L = 65 10 f Mosaz 10...30 IP 67 1000 200 IIW200

M30 / L = 65 22 nf Mosaz 10...30 IP 67 1000 200 IIW201

f = vazební / nf = nevazební

Konektory

Typ Popis Objednací
číslo

Konektor M12, 5/4 -pólový, 4 -drátový

Konektor · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · Pro aplikace ve svařovacích zařízeních · 
M12 konekt. připojení · 2 m · Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVW001

Konektor · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · Pro aplikace ve svařovacích zařízeních · 
M12 konekt. připojení · 5 m · Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVW002

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · Pro aplikace ve svařovacích zařízeních · 
M12 konekt. připojení · 2 m · Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVW004

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · Pro aplikace ve svařovacích zařízeních · 
M12 konekt. připojení · 5 m · Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVW005

Induktivní snímače
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Induktivní senzory 
odolné vůči elektromagnetickým polím s K = 1

Pouzdro: kvádrové, aktivní plocha 
nastavitelná do 5 různých poloh

Odolnost vůči eletromagnetickému poli: 
vhodné pro AC / DC a svařovací 
zařízení se středním kmitočtem

Zvýšená spínací vzdálenost 
pro větší disponibilitu systému

Odolnost vůči jiskrám od svařování díky 
aktivní ploše z Duroplastu a povrchové 
vrstvě PTFE

Odolnost vůči elektromagnetickému poli a jiskrám 
od svařování 

Díky speciální konstrukci cívky jsou přibližovací senzory
necitlivé vůči rušivým magnetickým polím, které vznikají
během svařování. To z nich dělá optimální řešení pro použití 
v oblasti svařovací techniky. Aktivní plocha je vyrobena 
z odolného Duroplastu a povrch kovového pouzdra 
je potažen vrstvou PTFE tak, aby nedocházelo k přilnutí 
jisker od svařování 
a drobných kapek roztaveného kovu k pouzdru. 

Korekční faktor = 1 

Bez ohledu na to, zda jde o ocel, hliník, měď nebo jiné
neželezné kovy: “K=1“ senzory mají stejnou spínací
vzdálenost pro všechny kovy, tj. korekční faktor je stále 1. 

Zvýšená spínací vzdálenost 

V celém teplotním rozsahu je zajištěna zvýšená spínací
vzdálenost. To poskytuje zvýšenou ochranu proti selhání 
v důsledku mechanického poškození. V praxi to odpovídá
hodnotě, která je až 2-krát vyšší ve srovnání se standardními
snímači.

Pro elektro-
magnetická pole
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Senzory pro průmyslová použití, kvádrová provedení

Typ Rozměry

[mm]

Spínací
vzdálenost

[mm]

Materiál Ub

[V]

Krytí Spín. fr.

[Hz]

I zátěž

[mA]

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení · výstupní funkce · 3 -vodičový · DC PNP

40 x 40 x 54 20 f PA (polyamid) 10...36 IP 67 200 200 IM5128

40 x 40 x 54 35 nf PA (polyamid) 10...36 IP 67 200 200 IM5130

40 x 40 x 54 40 nf PA (polyamid) 10...36 IP 67 200 200 IM5131

40 x 40 x 54 20 f PA (polyamid) 10...36 IP 67 200 200 IM5119

40 x 40 x 54 35 nf PA (polyamid) 10...36 IP 67 200 200 IM5120

40 x 40 x 54 40 nf PA (polyamid) 10...36 IP 67 200 200 IM5129

M12 konekt. připojení · výstupní funkce · 4 -vodičový · DC PNP

40 x 40 x 54 20 f PA (polyamid) 10...36 IP 67 200 200 IM5132

40 x 40 x 54 35 nf PA (polyamid) 10...36 IP 67 200 200 IM5133

40 x 40 x 54 40 nf PA (polyamid) 10...36 IP 67 / IP 69K 200 200 IM5135

40 x 40 x 54 20 f PA (polyamid) 10...36 IP 67 200 200 IM5124

40 x 40 x 54 35 nf PA (polyamid) 10...36 IP 67 200 200 IM5125

40 x 40 x 54 40 nf PA (polyamid) 10...36 IP 67 200 200 IM5126

f = vazební / nf = nevazební

Konektory

Typ Popis Objednací
číslo

Konektor M12, 5/4 -pólový, 4 -drátový

Konektor · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · Pro aplikace ve svařovacích zařízeních · 
M12 konekt. připojení · 5 m · Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVW002

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · Pro aplikace ve svařovacích zařízeních · 
M12 konekt. připojení · 5 m · Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVW005

Induktivní snímače
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Induktivní senzory 
pro dopravníky

Velmi dlouhá spínací vzdálenost 
- až do 60 mm

Různé velikosti 
pro náročné aplikace

Konektor M12 pro snadnou montáž 
a údržbu

3-vodičové nebo 4-vodičové provedení

Typ IM: aktivní plocha nastavitelná 
do 5 poloh; jasně viditelné rohové 
LED diody

Oblast nasazení 

Induktivní kvádrové senzory jsou ideální pro použití v dopravníkové 
a manipulační technice. 

Typ IM 

Dvě jasně viditelné rohové LED diody kvádrového induktivního senzoru IM 
(40 x 40 mm) jsou dobře vidět i za nepříznivých montážních podmínek. 
Povolením seřizovacího šroubu je možné aktivní plochu snímače nastavit 
do 5 různých poloh, a tím optimálně přizpůsobit Vaší aplikaci. 

Velké spínací vzdálenosti 

Veliké spínací vzdálenosti jsou zajištěny v celém teplotním rozsahu. Poskytují
dostatečnou ochranu proti mechanickému poškození, a tím zajišťují delší dobu
provozuschopnosti stroje.

Pro průmyslové 
aplikace
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Senzory pro průmyslová použití, kvádrová provedení

Typ Rozměry

[mm]

Spínací
vzdálenost

[mm]

Materiál Ub

[V]

Krytí Spín. fr.

[Hz]

I zátěž

[mA]

Objednací
číslo

Kabelové provedení 0,8 m · s  M12-konektorem · výstupní funkce · 2 -vodičový · DC PNP/NPN

40 x 40 x 54 15 f PA (polyamid) 10...36 IP 67 200 100 IM5137

Kabelové provedení 0,8 m · s  M12-konektorem · výstupní funkce · 2 -vodičový · DC PNP/NPN

40 x 40 x 54 15 f PA (polyamid) 10...36 IP 67 200 100 IM5138

M12 konekt. připojení · výstupní funkce · 3 -vodičový · DC PNP

40 x 40 x 54 20 f PA (polyamid) 10...36 IP 67 100 200 IM5115

40 x 40 x 54 35 nf PA (polyamid) 10...36 IP 67 80 200 IM5116

40 x 40 x 54 40 nf PA (polyamid) 10...36 IP 67 60 200 IM5117

92 x 80 x 40 50 f PPE 10...36 IP 67 70 250 ID5055

M12 konekt. připojení · výstupní funkce · 4 -vodičový · DC PNP

40 x 40 x 54 20 f PA (polyamid) 10...36 IP 67 100 200 IM5123

40 x 40 x 54 35 nf PA (polyamid) 10...36 IP 67 80 200 IM5134

40 x 40 x 54 40 nf PA (polyamid) 10...36 IP 67 60 200 IM5136

92 x 80 x 40 50 f PPE 10...36 IP 67 70 250 ID5058

92 x 80 x 40 50 f PPE 10...36 IP 67 70 250 ID5059

Připojovací svorky · výstupní funkce · 3 -vodičový · DC PNP

90 x 60 x 40 40 nf PPE 10...36 IP 65 15 250 IC5005

105 x 80 x 40 60 nf PPE 10...36 IP 65 100 250 ID5005

f = vazební / nf = nevazební

Induktivní snímače
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Induktivní senzory M8

Malé pouzdro s konektory M8 
a M12 nebo s kabelovým připojením

Různé délky pro téměř všechny aplikace

Zvýšená spínací vzdálenost 
pro větší disponibilitu systému

Vysoké spínací frekvence až do 2 000 Hz

Použití 

Induktivní senzory M8 jsou díky krátké délce pouzdra ideální pro aplikace 
s omezeným prostorem. 

Absolutně utěsněný 

Díky speciální konstrukci a použití odolných materiálů jako je PBT nebo keramika, 
je zajištěna ochrana proti olejům a chladícím kapalinám, a tak je dosaženo dlouhé
životnosti. Snímače mají krytí IP 67. 

Velká spínací vzdálenost 

Spínací vzdálenost je zajištěna v celém teplotním rozsahu. To poskytuje zvýšenou
ochranu proti selhání v důsledku mechanického poškození. 

Detaily zaměřené do budoucna

ifm senzory jsou určeny pro dlouholeté používání. To se odráží také v detailech.
Např. trvale čitelné laserové označení / typový štítek přístroje umožňuje jasnou
identifikaci i po letech používání.

Induktivní senzory M8 jsou ideální 
pro aplikace s omezeným prostorem. 

Pro průmyslové 
aplikace
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Senzor pro průmyslová použití, provedení se závitem

Typ Rozměry

[mm]

Spínací
vzdálenost

[mm]

Materiál Ub

[V]

Krytí Spín. fr.

[Hz]

I zátěž

[mA]

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení · výstupní funkce · 3 -vodičový · DC PNP

M8 / L = 53 1 f Mosaz 10...36 IP 67 750 200 IE5090

M8 / L = 62 2 f Mosaz 10...36 IP 67 1000 250 IE5312

M8 / L = 62 2 f Mosaz 10...36 IP 67 800 250 IE5318

M8 / L = 62 2 f Mosaz 10...36 IP 67 1000 250 IE5257

M8 / L = 62 4 nf Mosaz 10...36 IP 67 300 200 IE5288

M8 konekt. připojení · výstupní funkce · 3 -vodičový · DC PNP

M8 / L = 50 1 f Mosaz 10...36 IP 65 / IP 67 2000 200 IE5266

M8 / L = 50 2 f Mosaz 10...36 IP 65 / IP 67 1300 200 IE5287

M8 / L = 50 2 f Mosaz 10...36 IP 67 1000 250 IE5328

M8 / L = 52 4 nf Mosaz 10...36 IP 65 / IP 67 800 200 IE5329

Kabelové provedení 2 m · výstupní funkce · 3 -vodičový · DC PNP

M8 / L = 35 1 f Mosaz 10...36 IP 67 750 200 IE5072

f = vazební / nf = nevazební

Konektory

Typ Popis Objednací
číslo

Konektor M12, 5/4 -pólový, 4 -drátový

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC005

Konektor M8, 3 -pólový, 3 -drátový

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M8 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC145

Induktivní snímače
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Velmi krátké induktivní senzory 
M8

Velmi krátká délka –
ideální pro omezené prostory

3 typy připojení: 
konektor M8, kabel nebo

Konektor M8 pro velmi rychlou montáž

Zvýšená spínací vzdálenost 
pro větší disponibilitu systému

2 nebo 3-vodičové flexibilní připojení

Velká spínací vzdálenost 

V celém teplotním rozsahu je zajištěna zvýšená spínací vzdálenost. To poskytuje
zvýšenou ochranu proti selhání v důsledku mechanického poškození. Se senzory M8
lze dosáhnout spínacích vzdáleností 3 mm (vazební) a 5 mm (nevazební). 
To odpovídá hodnotě, která je až 3-krát vyšší ve srovnání se standardními snímači. 

Krátké provedení 

Induktivní senzory M8 jsou díky velmi krátké délce pouzdra ideální pro aplikace 
s omezeným prostorem. 

Univerzální možnosti připojení pro typ M8 

Senzory mohou být použity buď jako 2-vodičové nebo 3-vodičové přístroje. 

Tři možnosti připojení 

Můžete si vybrat mezi připojením pomocí konektoru M8, 2 m PVC kabelu nebo 
30 cm dlouhého PVC kabelu s konektorem M12 (pigtail). 

Pro průmyslové 
aplikace
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Senzor pro průmyslová použití, provedení se závitem

Typ Rozměry

[mm]

Spínací
vzdálenost

[mm]

Materiál Ub

[V]

Krytí Spín. fr.

[Hz]

I zátěž

[mA]

Objednací
číslo

M8 konekt. připojení · výstupní funkce · 3-vodič DC PNP · 2-vodič DC PNP/NPN

M8 / L = 40 3 f Mosaz 10...30 IP 65 / IP 67 800 100 IE5338

M8 / L = 40 5 nf V4A 10...30 IP 65 / IP 67 600 100 IE5340

M8 konekt. připojení · výstupní funkce · 3-vodič DC PNP · 2-vodič DC PNP/NPN

M8 / L = 40 3 f Mosaz 10...30 IP 65 / IP 67 800 100 IE5349

M8 / L = 40 5 nf V4A 10...30 IP 65 / IP 67 600 100 IE5350

Kabelové provedení 0,3 m · s konektorovou zástrčkou M8 (západkové šroubové spojení) · výstupní funkce · 
3-vodič DC PNP · 2-vodič DC PNP/NPN

M8 / L = 37 3 f Mosaz 10...30 IP 67 1000 100 IE5344

M8 / L = 37 5 nf Mosaz 10...30 IP 67 700 100 IE5346

Kabelové provedení 0,3 m · s  M12-konektorem · výstupní funkce · 3-vodič DC PNP · 2-vodič DC PNP/NPN

M8 / L = 37 3 f Mosaz 10...30 IP 67 1000 100 IE5351

M8 / L = 37 5 nf Mosaz 10...30 IP 67 700 100 IE5352

Kabelové provedení 2 m · výstupní funkce · 3-vodič DC PNP · 2-vodič DC PNP/NPN

M8 / L = 37 3 f Mosaz 10...30 IP 67 1000 100 IE5343

M8 / L = 37 5 nf Mosaz 10...30 IP 67 700 100 IE5345

f = vazební / nf = nevazební

Induktivní snímače
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Malé induktivní senzory, 
válcové provedení

Ideální pro aplikace s omezeným 
prostorem

Tři různá provedení: Ø 3, Ø 4, M5

Dva různé způsoby připojení: 
konektor M8 a kabel

Velká spínací vzdálenost 
pro větší disponibilitu přístroje

Široký teplotní rozsah a vysoké 
spínací frekvence až do 5 000 Hz

Krátká délka 

Induktivní senzory jsou ideální pro aplikace s omezeným prostorem díky své krátké
délce pouzdra. 

Konektor M8 

Ve variantě s konektorem je jasně viditelná 4-portová LED dioda pro signalizaci 
stavu výstupu integrována do konektoru M8. 

Vysoká frekvence spínání 

Tyto malé senzory dosahují spínací frekvence 5 000 Hz - a to v celém teplotním 
rozsahu. 

Zvýšený utahovací moment 

Pouzdro z nerezové oceli umožňuje montáž až s 2-násobně vyšším točivým
momentem ve srovnání s běžnými snímači.

Spolehlivá detekce polohy 
i v omezeném prostoru.

Pro průmyslové 
aplikace
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Senzor pro průmyslová použití, provedení se závitem

Typ Rozměry

[mm]

Spínací
vzdálenost

[mm]

Materiál Ub

[V]

Krytí Spín. fr.

[Hz]

I zátěž

[mA]

Objednací
číslo

M8 konekt. připojení · výstupní funkce · 3 -vodičový · DC PNP

M5 / L = 45 0,8 f V2A 10...36 IP 65 2000 100 IY5036

M5 / L = 41 1,5 nf Nerezová ocel 10...30 IP 67 1800 100 IY5048

Kabelové provedení 0,1 m · s konektorovou zástrčkou M8 (západkové šroubové spojení) · výstupní funkce · 
3 -vodičový · DC PNP

M5 / L = 30 0,8 f V2A 10...36 IP 65 2000 100 IY5045

Kabelové provedení 2 m · výstupní funkce · 3 -vodičový · DC PNP

M5 / L = 23 0,8 f V2A 10...30 IP 65 2000 100 IY5051

M5 / L = 23 1,2 f V2A 10...30 IP 65 2000 100 IY5052

M5 / L = 30 0,8 f V2A 10...36 IP 65 2000 100 IY5029

M5 / L = 27 1,5 nf Nerezová ocel 10...30 IP 67 1800 100 IY5049

f = vazební / nf = nevazební

Senzory s hladkým pouzdrem pro průmyslová použití

Typ Rozměry

[mm]

Spínací
vzdálenost

[mm]

Materiál Ub

[V]

Krytí Spín. fr.

[Hz]

I zátěž

[mA]

Objednací
číslo

M8 konekt. připojení · výstupní funkce · 3 -vodičový · DC PNP

Ø 4 / L = 45 0,8 f V2A 10...36 IP 65 2000 100 IZ5035

Kabelové provedení 2 m · výstupní funkce · 3 -vodičový · DC PNP

Ø 4 / L = 23 0,8 f V2A 10...30 IP 65 2000 100 IZ5051

Ø 4 / L = 23 1,2 f V2A 10...30 IP 65 2000 100 IZ5052

Ø 4 / L = 30 0,8 f V2A 10...36 IP 65 2000 100 IZ5026

f = vazební / nf = nevazební

Induktivní snímače
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Malé induktivní senzory, 
kvádrové provedení

Ideální pro aplikace 
s omezeným prostorem

Různé velikosti pro speciální 
případy použití

Dva různé způsoby připojení: 
konektor M8 a kabel

Konektor M8 pro velmi 
rychlou montáž

Rychlá, snadná a flexibilní montáž 
díky kompaktnímu provedení

Kde je prostor vzácností 

Kvádrové induktivní senzory o malých rozměrech jsou vzláště vhodné pro použití 
v aplikacích s omezeným prostorem. Obvykle nachází uplatnění v robotice 
či v montážní a manipulační technice. 

Připojení 

Uživatel má na výběr mezi senzory s kabelovým připojením nebo s konektorem M8
přímo na přístroji. Ten umožňuje velmi rychlou instalaci senzoru.

Pro průmyslové 
aplikace
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Senzory pro průmyslová použití, kvádrová provedení

Typ Rozměry

[mm]

Spínací
vzdálenost

[mm]

Materiál Ub

[V]

Krytí Spín. fr.

[Hz]

I zátěž

[mA]

Objednací
číslo

M8 konekt. připojení · výstupní funkce · 3 -vodičový · DC PNP

40 x 8 x 8 2 f Mosaz 10...36 IP 65 2000 250 IL5004

40 x 8 x 8 2 f Mosaz 10...36 IP 65 2000 250 IL5005

28 x 10 x 16 2 f PBT 10...36 IP 67 800 200 IS5035

28 x 10 x 16 4 nf PBT 10...36 IP 67 2000 250 IS5071

40 x 12 x 26 2 f PBT 10...36 IP 67 1400 250 IN5230

40 x 12 x 26 4 nf PBT 10...36 IP 65 1300 250 IN5212

Kabelové provedení 2 m · výstupní funkce · 3 -vodičový · DC PNP

40 x 12 x 26 2 f PBT 10...36 IP 67 1400 250 IN5121

40 x 12 x 26 4 nf PBT 10...36 IP 67 1300 250 IN5129

40 x 8 x 8 2 f Mosaz 10...36 IP 65 2000 250 IL5002

40 x 8 x 8 2 f Mosaz 10...36 IP 65 2000 250 IL5003

28 x 10 x 16 2 f PBT 10...36 IP 67 800 200 IS5001

28 x 10 x 16 4 nf PBT 10...36 IP 67 2000 250 IS5070

f = vazební / nf = nevazební

Konektory

Typ Popis Objednací
číslo

Konektor M8, 3 -pólový, 3 -drátový

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M8 konekt. připojení · 2 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC144

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M8 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC145

Induktivní snímače
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Kapacitní senzory

Detekce kovových i nekovových 
materiálů

Jednoduché nastavení spínacího bodu 
stisknutím tlačítka nebo otočením 
potenciometru

Automatické rozpoznání výstupní zátěže 
PNP nebo NPN

Nastavitelný spínač / rozpínač

Jasně viditelná signalizace 
spínacího stavu

Kapacitní senzory 

Kapacitní senzory slouží k bezdotykové detekci libovolných objektů, stejně jako 
pro hlídání výšky hladiny. Na rozdíl od induktivních senzorů, které rozeznají jen
kovové předměty, je možné detekovat kapacitními senzory také nekovové materiály. 

Uvedení do provozu 

Uživatel si může nastavit citlivost pomocí potenciometru nebo tlačítka Teach. 
U snímačů s funkcí Teach jsou výstupní funkce (spínač nebo rozpínač) a spínací 
bod nastavitelné pomocí dvou tlačítek. Automatická detekce PNP nebo NPN
zatížení, variabilní nastavení spínací funkce a rychlé připojení prostřednictvím
konektoru usnadňuje uvedení do provozu a snižuje odchylky. 

Aplikace 

Kapacitní senzory, které jsou optimalizovány pro média s dielektrickou konstantou
nižší než 20 (DK < 20) sledují hladiny sypkých materiálů a kapalin (např. olejů,
sypkých granulátů), ať už v potrubí, v silech nebo přes průzory. 

Kapacitní senzory zaručují spolehlivou
detekci kapalin, jakož i nekovových
materiálů. 

Pro průmyslové 
aplikace
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Senzory DC pro průmyslové aplikace

Typ Rozměry

[mm]

Spínací
vzdálenost

[mm]

Materiál Ub

[V]

Krytí Spín. fr.

[Hz]

I zátěž

[mA]

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení · výstupní funkce · 3 -vodičový · DC PNP

M12 / L = 60 4 f V4A 10...36 IP 65 50 100 KF5001

M12 / L = 61 8 nf V4A 10...36 IP 65 50 100 KF5002

M12 konekt. připojení · výstupní funkce · 3 -vodičový · DC PNP

M30 / L = 90 8 f V4A 10...36 IP 65 / IP 67 10 100 KI5085

M30 / L = 90 15 nf V4A 10...36 IP 65 / IP 67 10 100 KI5087

f = vazební / nf = nevazební

Senzory pro detekci vodivých médií přes stěnu, DC

Typ Rozměry

[mm]

Spínací
vzdálenost

[mm]

Materiál Ub

[V]

Krytí Spín. fr.

[Hz]

I zátěž

[mA]

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení · výstupní funkce · 3 -vodičový · DC PNP

M18 / L = 87 8 nf PBT 10...36 IP 65 / IP 67 10 200 KG5071

f = vazební / nf = nevazební

Senzory pro rozpoznávání granulátů pro průmysl umělých hmot, DC

Typ Rozměry

[mm]

Spínací
vzdálenost

[mm]

Materiál Ub

[V]

Krytí Spín. fr.

[Hz]

I zátěž

[mA]

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení · výstupní funkce · 3 -vodičový · DC PNP

M18 / L = 87 12 nf PBT 10...36 IP 65 / IP 67 10 200 KG5066

M30 / L = 90 20 nf PBT 10...36 IP 65 / IP 67 10 200 KI5083

f = vazební / nf = nevazební

Kapacitní snímače
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Kapacitní senzory 
pro vazební montáž

Jednoduché nastavení pouhým 
stisknutím tlačítka

Automatické rozpoznání výstupní zátěže 
PNP nebo NPN

Nastavitelný spínač / rozpínač

Jasně viditelná signalizace 
spínacího stavu

Jednoduchá montáž pomocí upínacích
popruhů

Použití 

Kapacitní senzory detekují sypké materiály nebo kapaliny 
přes nekovové materiály. Kapacitní senzory řady KQ mohou
být upevněny na rovnou plochu nebo na trubky pomocí
montážních držáků i vázacích pásků. 
Za pomoci volitelného příslušenství mohou být senzory
snadno a rychle integrovány do širokého spektra aplikací. 

Uvedení do provozu 

Nová koncepce ovládání umožňuje nastavení a přizpůsobení
výstupní funkce pouhým stiskem tlačítka. Automatické
rozpoznání zátěže zjednodušuje připojení k běžným
regulátorům.

Snadná instalace 
senzorů pro detekci 
požadované 
úrovně.

Pro průmyslové 
aplikace
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Senzory pro detekci vodivých médií přes stěnu

Typ Rozměry

[mm]

Spínací
vzdálenost

[mm]

Materiál Ub

[V]

Krytí Spín. fr.

[Hz]

I zátěž

[mA]

Objednací
číslo

Kabelové provedení 2 m · výstupní funkce · 3 -vodičový · Automatické rozpoznání zátěže PNP/NPN

20 x 14 x 48 12 nf PBT 10...30 IP 65 / IP 67 10 100 KQ6001

Kabelové provedení 2 m · výstupní funkce · 3 -vodičový · DC PNP

20 x 14 x 48 12 nf PBT 10...30 IP 65 / IP 67 10 100 KQ6002

Kabelové provedení 0,04 m · s  M8-konektorem · výstupní funkce · 3 -vodičový · DC PNP

20 x 14 x 48 12 nf PBT 10...30 IP 65 / IP 67 10 100 KQ6004

Kabelové provedení 0,1 m · s  M12-konektorem · výstupní funkce · 3 -vodičový · DC PNP

20 x 14 x 48 12 nf PBT 10...30 IP 65 / IP 67 10 100 KQ6005

f = vazební / nf = nevazební

Příslušenství - upevňovací komponenty

Typ Popis Objednací
číslo

Montážní adaptér pro montáž na plocho · pro typ KQ5, KQ6 · Materiál pouzdra: Adapter: PBT / Šroubovací pouzdro: 
Mosaz / Šroub: Ocel Pozinkovaný

E12153

Montážní adaptér · Trubková a hadicová montáž KQ5 / KQ6 s kabelovými vázači · Upevnění typů provedení KQ5 a KQ6 
na trubky a hadice · Materiál pouzdra: Montážní adaptér: PA 12 černá

E12163

Konektory

Typ Popis Objednací
číslo

Konektor M12, 5/4 -pólový, 4 -drátový

Konektor · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 2 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC001

Kapacitní snímače
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Kapacitní dotykové senzory 
pro montáž na stěnu

Bezkontaktní spínání, žádný tlak není 
nutný, bezúdržbové, nepodléhají 
opotřebení

Vizuální zpětná vazba pomocí LED diody 
v případě přepnutí

Odolné proti oleji, krytí IP 69K, 
odolnost vůči nárazům a poškrábání

Jednoduché zapojení díky osvědčené 
3-vodičové technologii

Spolehlivý provoz  

Kapacitní princip měření rozpozná blížící se lidskou ruku. 
Dynamické dotykové senzory do značné míry potlačují rušení a s tím spojené
poruchy způsobované např. vodou, vrstvami ledu nebo cizími tělesy. Nicméně
spouštění jednorázovými nebo pracovními rukavicemi je možné. 
Statické dotykové senzory detekují ruce a objekty tak dlouho, dokud je snímací
plocha utlumena. 
Dotykové senzory fungují také přes sklo. Ve srovnání s mechanickými spínači pracují
senzory bez opotřebení. Vzhledem k tomu, že reagují na dotek, tak není k aktivaci
nutný žádný tlak. Tím se značně zvyšuje jednoduchost použití. 
Zelené LED diody lze ovládat samostatně, a tak mohou být použity např. 
pro signalizaci stavu strojů a zařízení. 

Možnosti montáže 

Pro montáž senzoru na stěnu jsou vyžadovány tři běžné šrouby M4 s válcovou
hlavou nebo samořezné šrouby o průměru 3,9 mm. 

Aktivace senzoru se provádí dotykem ruky.

Pro průmyslové 
aplikace
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Kapacitní senzory s dynamickým vyhodnocovacím principem

Typ Ub

[V]

I zátížit.

[mA]

Proudový odběr

[mA]

Okolní
teplota

[°C]

Krytí Objednací
číslo

Kabelové provedení 0,3 m · s  M8-konektorem · výstupní funkce · 3 -vodičový · DC PNP

24 500 30 -40...85 IP 67 / IP 69K KT5002

Kabelové provedení 2 m · výstupní funkce · 3 -vodičový · DC PNP

24 500 30 -40...85 IP 67 / IP 69K KT5001

Kapacitní senzory se statickým vyhodnocovacím principem

Typ Ub

[V]

I zátížit.

[mA]

Proudový odběr

[mA]

Okolní
teplota

[°C]

Krytí Objednací
číslo

Kabelové provedení 0,3 m · s  M8-konektorem · výstupní funkce · 3 -vodičový · DC PNP

24 500 30 -40...85 IP 67 / IP 69K KT5006

Kabelové provedení 2 m · výstupní funkce · 3 -vodičový · DC PNP

24 500 30 -40...85 IP 67 / IP 69K KT5005

Konektory

Typ Popis Objednací
číslo

Konektor M8, 4 -pólový, 4 -drátový

Konektor · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M8 konekt. připojení · 2 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC150

Konektor · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M8 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC151

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M8 konekt. připojení · 2 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC153

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M8 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC154

Kapacitní snímače
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Magnetické senzory

Velké spínací vzdálenosti 
i přes nemagnetické kovy

Senzory se vzájemně neruší

Teplotně stabilní a opakovatelný 
spínací bod

Celokovové pouzdro: odolné vůči 
nárazům, vibracím a rázům

Pro náročné aplikace 

Magnetické senzory detekují, na základě jejich funkčního principu, speciální terče
(permanentní magnety) přes všechny nemagnetické materiály, a tak mohou být
namontovány za desky z nerezové oceli, barevných kovů, plastů, dřeva nebo skla. 
To nabízí jednoduché, praktické a rychlé možnosti montáže. Není potřeba otvorů /
děr pro vestavbu. 

Velká spínací vzdálenost 

Magnetické senzory pracují na podobném principu jako induktivní snímače.
Bezkontaktně zjišťují utlumení permanentního magnetu. Díky tomuto funkčnímu
principu je možné dosáhnout extrémně vysokých spínacích vzdáleností i s menšími
typy senzorů. 

Vysoká frekvence spínání 

Senzory ifm dosahují spínací frekvence přesahující 5 000 Hz. Tato vysoká spínací
frekvence se vztahuje na celý teplotní rozsah. 

Mechanicky náročné aplikace 

Spolehlivá detekce spínacího bodu je zajištěna i při velkých mechanických 
odchylkách díky větší toleranci magnetického pole. 

Magnetické senzory nabízí široký 
rozsah snímání. 

Pro průmyslové 
aplikace
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Senzory pro průmyslové aplikace

Typ Rozměry

[mm]

Spínací
vzdálenost

[mm]

Materiál Ub

[V]

Krytí Spín. fr.

[Hz]

I zátěž

[mA]

Objednací
číslo

M8 konekt. připojení · výstupní funkce · 3 -vodičový · DC PNP

28 x 10 x 16 60 PBT 10...30 IP 67 5000 200 MS5010

M8 / L = 60 60 V4A (316L) 10...30 IP 67 5000 200 ME5010

M12 konekt. připojení · výstupní funkce · 3 -vodičový · DC PNP

M12 / L = 60 60 V4A 10...30 IP 67 5000 200 MFS200

M18 / L = 60 70 Nerezová ocel 10...30 IP 67 5000 200 MGS200

Senzory s celokovovým pouzdrem pro průmyslové aplikace

Typ Rozměry

[mm]

Spínací
vzdálenost

[mm]

Materiál Ub

[V]

Krytí Spín. fr.

[Hz]

I zátěž

[mA]

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení · výstupní funkce · 3 -vodičový · DC PNP

M12 / L = 60 60 V4A 10...30 IP 65 / IP 67 5000 200 MFS211

M18 / L = 60 70 V4A 10...30 IP 65 / IP 67 5000 200 MGS204

Příslušenství - tlumící magnety

Typ Popis Objednací
číslo

Tlumící magnet · M 3.0 · Materiál pouzdra: Baryum ferit E10751

Tlumící magnet · M 5.0 · Materiál pouzdra: Baryum ferit E10753

Magnetické snímače
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Senzory pro válce 
s T-drážkou

Vlastní uchycení (excentr) pro rychlou 
montáž a jednoduché nastavení

Praktické: jednoduché upevnění shora 
do T-drážky

K dispozici jsou senzory s připojovacím 
kabelem a s konektorem M8 nebo M12

Vlisovaný kabel zajišťuje velmi dobrou 
ochranu proti namáhání (tahu)

Dokonalé utěsnění ve všech aplikacích 
díky vysokému krytí

Rychlé nastavení a jednoduchá montáž 

Senzor pro válce lze snadno vložit shora do T-drážky 
a okamžitě uchytit pomocí inovativního upínacího
mechanismu. Jednoduché nastavení spínacího bodu díky
snadnému posunování senzoru v drážce; po ustavení senzoru
v konečné pozici jej dotáhnětě plochým šroubovákem /
šestihranným klíčem (imbus). 

Robustní konstrukce a dobré upevnění 

Senzor je zcela zasazen do drážky, a tak nenabízí žádný
prostor pro mechanické poškození. Upevnění na konci
snímače snižuje pákový efekt a poskytuje lepší ochranu 
proti neúmyslnému odtržení nebo změně spínacího bodu. 

Různá provedení pro přizpůsobení vaši aplikaci 

Senzor je vhodný pro běžné válce s T-drážkou. Příslušenství
šité na míru umožňuje montáž na různé typy válců, 
jako jsou válce s trapezoidní drážkou, pneumatické válce 
s táhlem, tzv. čisté válce nebo válce s profilovým svorníkem.

Pro průmyslové 
aplikace
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Senzory s T-drážkou pro průmyslové aplikace

Typ Rozměry

[mm]

Materiál Ub

[V]

b

[Hz]

Krytí Proudová
zatíži-
telnost
[mA]

Ta

[°C]

Objednací
číslo

Kabelové provedení 2 m · výstupní funkce · 3 -vodičový · DC PNP

25 x 5 x 6,5 PA (polyamid) 10...30 10000 IP 65 / IP 67 200 -25...85 MK5115

25 x 5 x 6,5 PA (polyamid) 10...30 10000 IP 65 / IP 67 100 -25...85 MK5100

Kabelové provedení 6 m · výstupní funkce · 3 -vodičový · DC PNP

25 x 5 x 6,5 PA (polyamid) 10...30 10000 IP 65 / IP 67 200 -25...85 MK5117

Kabelové provedení 0,3 m · s  M12-konektorem · výstupní funkce · 3 -vodičový · DC PNP

25 x 5 x 6,5 PA (polyamid) 10...30 10000 IP 65 / IP 67 200 -25...85 MK5108

25 x 5 x 6,5 PA (polyamid) 10...30 10000 IP 65 / IP 67 100 -25...85 MK5107

Kabelové provedení 0,3 m · s  M8-konektorem · výstupní funkce · 3 -vodičový · DC PNP

25 x 5 x 6,5 PA (polyamid) 10...30 10000 IP 65 / IP 67 100 -25...85 MK5102

Kabelové provedení 0,3 m · s konektorovou zástrčkou M8 (západkové šroubové spojení) · výstupní funkce · 
3 -vodičový · DC PNP

25 x 5 x 6,5 PA (polyamid) 10...30 10000 IP 65 / IP 67 200 -25...85 MK5106

25 x 5 x 6,5 PA (polyamid) 10...30 10000 IP 65 / IP 67 100 -25...85 MK5101

Kabelové provedení 0,5 m · s  M8-konektorem · výstupní funkce · 3 -vodičový · DC PNP

25 x 5 x 6,5 PA (polyamid) 10...30 10000 IP 65 / IP 67 100 -25...85 MK5121

Kabelové provedení 1 m · s  M12-konektorem · výstupní funkce · 3 -vodičový · DC PNP

25 x 5 x 6,5 PA (polyamid) 10...30 10000 IP 65 / IP 67 100 -25...85 MK5116

Kabelové provedení 0,3 m · s  M12-konektorem · výstupní funkce · 2 -vodičový · DC PNP/NPN

25 x 5 x 6,5 PA (polyamid) 10...30 4000 IP 65 / IP 67 100 -25...85 MK5109

Kabelové provedení 0,3 m · s konektorovou zástrčkou M8 (západkové šroubové spojení) · výstupní funkce · 
2 -vodičový · DC PNP/NPN

25 x 5 x 6,5 PA (polyamid) 10...30 4000 IP 65 / IP 67 100 -25...85 MK5104

Senzory pro válce
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Senzory pro válce s T-drážkou 
pro válce s krátkým zdvihem

Krátká pojezdová dráha pro vysoce 
přesné snímání polohy

Přesná detekce polohy díky 
velmi malé hysterezi ≤ 1 mm

Spolehlivá detekce slabých 
magnetických polí

Praktické: jednoduché upevnění shora 
do drážky

Délka senzoru je pouhých 25 mm, 
a tak je vhodný pro různé velikosti válců

Citlivé snímání s AMR buňkou 

Nové válcové senzory používají snímací prvek AMR. Ten pracuje na magneto-
rezistivním principu. Buňka AMR je mimořádně citlivá na magnetická 
pole. Takže senzory mohou být použity všude tam, kde je důležitá přesná detekce
polohy a malá hytereze (např. válce s krátkým zdvihem). 

Robustní konstrukce a dobré upevnění 

Senzor je okamžitě uzamčen v drážce pomocí samozajišťovacího mechanismu.
Vlisovaný kabel a upevnění na konci snímače navíc poskytuje vynikající odlehčení
tahu. 

Adaptéry pro téměř všechny válcové profily 

Díky širokému výběru příslušenství lze senzory s T-drážkou připevnit téměř 
ke všem typům válců - s trapezoidní drážkou, pneumatickým válcům s táhlem, 
tzv. čistým válcům nebo válcům s profilovým svorníkem.

Pro průmyslové 
aplikace
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Senzory s T-drážkou pro válce s krátkým zdvihem

Typ Rozměry

[mm]

Materiál Ub

[V]

b

[Hz]

Krytí Proudová
zatíži-
telnost
[mA]

Ta

[°C]

Objednací
číslo

Kabelové provedení 2 m · výstupní funkce · 3 -vodičový · DC PNP

25 x 5 x 6,5 PA (polyamid) 10...30 6000 IP 65 / IP 67 100 -25...85 MK5140

Kabelové provedení 0,3 m · s  M12-konektorem · výstupní funkce · 3 -vodičový · DC PNP

25 x 5 x 6,5 PA (polyamid) 10...30 6000 IP 65 / IP 67 100 -25...85 MK5139

Kabelové provedení 0,3 m · s  M8-konektorem · výstupní funkce · 3 -vodičový · DC PNP

25 x 5 x 6,5 PA (polyamid) 10...30 6000 IP 65 / IP 67 100 -25...85 MK5159

Kabelové provedení 0,3 m · s konektorovou zástrčkou M8 (západkové šroubové spojení) · výstupní funkce · 
3 -vodičový · DC PNP

25 x 5 x 6,5 PA (polyamid) 10...30 6000 IP 65 / IP 67 100 -25...85 MK5138

Adaptér pro válec s trapezoidními drážkami

Typ Popis Objednací
číslo

Adaptér pro válce s trapezoidní drážkou · pro provedení typu MKT (spínače pro válce s T-drážkou) · 
Materiál pouzdra: Legováno hliníkem / kolík se závitem: Nerezová ocel

E11796

Adaptér pro válce s táhly / profilové válce · pro provedení typu MKT (spínače pro válce s T-drážkou) · oblast svorek 5...11 mm ·
Materiál pouzdra: Hliník / Šroub: Nerezová ocel

E11797

Adaptér pro válce s táhly / profilové válce · pro provedení typu MKT (spínače pro válce s T-drážkou) · oblast svorek 9...15 mm ·
Materiál pouzdra: Hliník / Šroub: Nerezová ocel

E11799

Upínací pásek pro kruhové válce · Průměr pístu 16...20 mm · pro typ MKT · Materiál pouzdra: Adapter: PA / Upínací pásek: V2A E11817

Upínací pásek pro kruhové válce · Průměr pístu 25...32 mm · pro typ MKT · Materiál pouzdra: Adapter: PA / Upínací pásek: V2A E11818

Upínací pásek pro kruhové válce · Průměr pístu 40 mm · pro typ MKT · Materiál pouzdra: Adapter: PA / Upínací pásek: V2A E11819

Senzory pro válce
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Extrémně krátké senzory
pro válce s C-drážkou

Samosvorný mechanismus pro snadné
nastavení a rychlou montáž

Praktické: jednoduché upevnění shora 
do C-drážky

K dispozici jsou senzory s připojovacím
kabelem a konektorem

Vlisovaný kabel zajišťuje velmi dobrou 
ochranu proti namáhání (tahu)

Vhodné pro většinu běžných C-drážek

Rychlé nastavení a jednoduchá montáž 

Válcové snímače jsou vhodné pro malá paralelní chapadla/drapáky a válce 
s krátkým zdvihem s C-drážkou. Díky výšce pouhých 5 mm mohou být shora
vloženy a zapuštěny do většiny běžných C-drážek. Tím jsou do značné míry
chráněny před poškozením. 
Pro miniaturní chapadla/unašeče je k dispozici zkrácené provedení v délce 17,5 mm.
Senzor se zasune do drážky a zajistí ve své poloze pomocí upínacího mechanismu.
Vlisovaný kabel a upevnění na konci snímače poskytuje vynikající odlehčení od tahu. 

Dlouhá životnost 

Bezkontaktní senzory pracují v podstatě bez opotřebení, a tak dosahují delší
životnosti než jazýčkové spínače. To šetří nákladné opravy a prostoje. 

Spolehlivá detekce krajních poloh 
i pro krátké válce.

Pro průmyslové 
aplikace

164
www.ifm.com/cz



Senzory s C-drážkou, nevazební, pro průmyslové aplikace

Typ Rozměry

[mm]

Materiál Ub

[V]

b

[Hz]

Krytí Proudová
zatíži-
telnost
[mA]

Ta

[°C]

Objednací
číslo

Kabelové provedení 0,3 m · s konektorovou zástrčkou M8 (západkové šroubové spojení) · výstupní funkce · 
3 -vodičový · DC PNP

17,5 x 2,8 x 7,7 PA (polyamid) 10...30 10000 IP 65 / IP 67 100 -25...85 MK5301

Kabelové provedení 0,3 m · s  M8-konektorem · výstupní funkce · 3 -vodičový · DC PNP

17,5 x 2,8 x 7,7 PA (polyamid) 10...30 10000 IP 65 / IP 67 100 -25...85 MK5302

Senzory s C-drážkou, vazební, pro průmyslové aplikace

Typ Rozměry

[mm]

Materiál Ub

[V]

b

[Hz]

Krytí Proudová
zatíži-
telnost
[mA]

Ta

[°C]

Objednací
číslo

Kabelové provedení 2 m · výstupní funkce · 3 -vodičový · DC PNP

25,8 x 2,8 x 5 PA (polyamid) 10...30 10000 IP 65 / IP 67 100 -25...85 MK5312

Kabelové provedení 0,3 m · s konektorovou zástrčkou M8 (západkové šroubové spojení) · výstupní funkce · 
3 -vodičový · DC PNP

25,8 x 2,8 x 5 PA (polyamid) 10...30 10000 IP 65 / IP 67 100 -25...85 MK5310

Kabelové provedení 0,3 m · s  M8-konektorem · výstupní funkce · 3 -vodičový · DC PNP

25,8 x 2,8 x 5 PA (polyamid) 10...30 10000 IP 65 / IP 67 100 -25...85 MK5311

Kabelové provedení 0,3 m · s  M12-konektorem · výstupní funkce · 3 -vodičový · DC PNP

25,8 x 2,8 x 5 PA (polyamid) 10...30 10000 IP 65 / IP 67 100 -25...85 MK5314

Konektory

Typ Popis Objednací
číslo

Konektor M12, 5/4 -pólový, 4 -drátový

Konektor · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 2 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC001

Senzory pro válce
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Senzory pro válce s C-drážkou, 
pro válce s krátkým zdvihem

Přesná detekce spínacího bodu z důvodu
velmi malé hystereze ≤ 1 mm

Krátká pojezdová dráha ≤ 5 mm pro vysoce
přesné snímání polohy

Spolehlivá detekce slabých magnetických
polí

Praktické: jednoduché upevnění shora 
do drážky

K dispozici je vazební i nevazební 
provedení o délce 25,8 nebo 17,5 mm

Citlivé snímání s AMR buňkou 

Nové senzory pro válce s C-drážkou používají nyní snímací prvek AMR. Ten pracuje
na magnetorezistivním principu. Prvek AMR reaguje velmi citlivě na změny
magnetického pole. To vede k přesné detekci spínacího bodu, což je důležité
zejména pro válce s krátkým zdvihem. 

Robustní konstrukce a dobré upevnění 

Senzor je okamžitě uzamčen v C-drážce pomocí samozajišťovacího mechanismu.
Vlisovaný kabel a upevnění na konci snímače navíc poskytuje vynikající odlehčení
tahu. 

Dvě osvědčená provedení 

Můžete si vybrat mezi krátkým nevazebním provedením o délce pouhých 17,5 mm
a 25,8 mm dlouhým pouzdrem s rovinným, vazebním provedením.

Přesná detekce spínacího bodu 
u válců s krátkým zdvihem

Pro průmyslové 
aplikace
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Senzory pro válce s krátkým zdvihem s drážkami C

Typ Rozměry

[mm]

Materiál Ub

[V]

b

[Hz]

Krytí Proudová
zatíži-
telnost
[mA]

Ta

[°C]

Objednací
číslo

Kabelové provedení 0,3 m · s konektorovou zástrčkou M8 (západkové šroubové spojení) · výstupní funkce · 
3 -vodičový · DC PNP

17,5 x 2,8 x 7,7 PA (polyamid) 10...30 5000 IP 65 / IP 67 100 -25...85 MK5330

Kabelové provedení 0,3 m · s  M8-konektorem · výstupní funkce · 3 -vodičový · DC PNP

17,5 x 2,8 x 7,7 PA (polyamid) 10...30 5000 IP 65 / IP 67 100 -25...85 MK5331

Kabelové provedení 0,3 m · s konektorovou zástrčkou M8 (západkové šroubové spojení) · výstupní funkce · 
3 -vodičový · DC PNP

25,8 x 2,8 x 5 PA (polyamid) 10...30 5000 IP 65 / IP 67 100 -25...85 MK5326

Kabelové provedení 0,3 m · s  M8-konektorem · výstupní funkce · 3 -vodičový · DC PNP

25,8 x 2,8 x 5 PA (polyamid) 10...30 5000 IP 65 / IP 67 100 -25...85 MK5328

Adaptéry

Typ Popis Objednací
číslo

Adaptér T-drážek pro spínače s C-drážkami · pro provedení MKC (C-drážka pro spínače válců) k zabudování do T-drážek válců ·
(výška 7,7 mm) · Materiál pouzdra: litý zinek / Upevňovací prvek: Nerezová ocel

E11914

Adaptér T-drážek pro spínače s C-drážkami · pro provedení MKC (C-drážka pro spínače válců) k zabudování do T-drážek válců ·
(výška 5 mm) · Materiál pouzdra: litý zinek / Upevňovací prvek: Nerezová ocel

E11928

Konektory

Typ Popis Objednací
číslo

centrální rozvaděč  M8, 3-pólový, LED

Centrální rozvaděč · 8-násobný · Zlacené kontakty · Kabelové provedení · 5 m · Materiál pouzdra: PBT-GF 20 / Mosaz Niklovaný EBC054

Konektor M8, 3 -pólový, 3 -drátový

Konektor · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M8 konekt. připojení · 2 m · Materiál pouzdra: pouzdro: TPU
oranžová / těsnění: FKM

EVC141

Senzory pro válce
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Optické senzory M12 – 
robustní a univerzální

K dispozici jako jednocestné světelné 
závory, reflexní světelné závory 
a reflexní světelné snímače

Kovové pouzdro pro náročné aplikace

Nastavitelné rozsahy snímání

LED displej pro sledování provozu, 
spínacího stavu a funkcí

Široký sortiment systémových komponentů 
pro jednoduchou a bezpečnou montáž

Reflexní světelné snímače M12 

Robustní kovové pouzdro, jakož i provedení se standardním závitem M12 umožňuje
použití v náročných průmyslových podmínkách. Kromě toho je pro optické senzory
M12 charakteristická jednoduchá montáž, snadné přizpůsobení a ovládání. 

Funkční kontrolní výstup 

V případě zkratu spínacího výstupu, chybné detekce objektu (špatné přizpůsobení,
znečištění čoček) nebo interní poruchy je nastaven funkční kontrolní výstup. 
LED diody na senzoru signalizují typ poruchy. 

Nastavení citlivosti 

Citlivost lze snadno a přesně nastavit pomocí potenciometru.

Spolehlivá detekce přepravovaných dílů 
na pásovém dopravníku.

Pro průmyslové 
aplikace
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Válcové provedení OF (M12) BasicLine

Pouzdro Funkce Dosah / Snímací
vzdálenost

Druh
světla

Ø skvrny
při max.
dosahu
[mm]

Výstup
H = světlo
D = tmu

Objednací
číslo

Reflexní světelný snímač · M12 konekt. připojení · 10...36 DC · Kov · IP65

Reflexní světelný snímač 1...200 mm
Infračervené 

světlo
92 H/D PNP OF5012

Reflexní světelný snímač 1...400 mm
Infračervené 

světlo
185 H/D PNP OF5027

Reflexní světelná závora · M12 konekt. připojení · 10...36 DC · Kov · IP65

Reflexní světelná závora 0,05...2 m
Infračervené 

světlo
140 H/D PNP OF5016

Polarizační filtr 0,2...0,8 m červená 70 H/D PNP OF5025

Jednocestná světelná závora · M12 konekt. připojení · 10...36 DC · Kov · IP65

Vysílač 4 m
Infračervené 

světlo
700 – OF5021

Přijímač 4 m
Infračervené 

světlo
– H/D PNP OF5022

Prizmatické odrazky, reflexní fólie a upevňovací komponenty

Typ Popis Objednací
číslo

Prizmatická odrazka · Ø 80 mm · kulaté · pro světelné závory s červeným světlem a infračervené světelné závory · 
Materiál pouzdra: Plast

E20005

Prizmatická odrazka · 45 x 28 mm · obdélníkové · pro světelné závory s červeným světlem a infračervené světelné závory · 
Materiál pouzdra: Plast

E20452

Montážní set · Ø 12,2 mm · Montáž svorkového válce · Plocha M8 · pro typ OF, IF · Materiál pouzdra: Upevňovací část: V4A /
svorkový válec: litý zinek

E20860

Montážní set · Ø 12,2 mm · Montáž svorkového válce · Plocha M8 · pro typ OF, IF · Materiál pouzdra: Upevňovací část: V4A /
svorkový válec: litý zinek

E20856

Svorkový válec · Ø 14 mm; M12 · Plocha M12 · Materiál pouzdra: svorkový válec: litý zinek E20796

Optické senzory
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Optické senzory M18 – 
robustní a univerzální

Velké dosahy

Robustní pouzdro z prvotřídní ušlechtilé 
oceli V4A pro použití v náročných 
podmínkách

K dispozici jako jednocestné světelné 
závory, reflexní světelné závory 
a reflexní světelné snímače

Reflexní světelný snímač s nastavitelným 
potlačením pozadí

Univerzální montáž pomocí systémových 
komponent a montážního příslušenství

Všestranný optický senzor 

Vysoce kvalitní technologie, mimořádné vlastnosti a vynikající
poměr cena / výkon předurčují tento senzor pro nasazení
téměř do všech průmyslových oblastí. Robustní pouzdro 
z prvotřídní ušlechtilé oceli a provedení se standardním
závitem M18 umožňuje použití také v náročných
průmyslových podmínkách. 

Varianty 

Pro použití ve standardních aplikacích jsou k dispozici, 
bez nutnosti dalšího nastavení, jednocestné a reflexní světelné
závory s polarizačním filtrem. Reflexní světelné snímače 
s potlačením pozadí lze pomocí potenciometru snadno 
a přesně přizpůsobit Vaší aplikaci. Bezpečné řešení

pro každou
aplikaci.

Pro průmyslové 
aplikace
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Válcové provedení OG (M18) BasicLine

Pouzdro Funkce Dosah / Snímací
vzdálenost

Druh
světla

Ø skvrny
při max.
dosahu
[mm]

Výstup
H = světlo
D = tmu

Objednací
číslo

Reflexní světelný snímač · M12 konekt. připojení · 10...36 DC · V4A · IP65

Reflexní světelný snímač 2...600 mm červená 50 H PNP OGT200

Vyclonění pozadí 15...250 mm červená 21 H PNP OGH200

Reflexní světelná závora · M12 konekt. připojení · 10...36 DC · V4A · IP67

Polarizační filtr 0,03...4 m červená 160 D PNP OGP200

Polarizační filtr 0,03...4 m červená 160 H PNP OGP201

Jednocestná světelná závora · M12 konekt. připojení · 10...36 DC · V4A · IP67

Vysílač 20 m červená 800 – OGS200

Přijímač 20 m červená – D PNP OGE200

Přijímač 20 m červená – H PNP OGE201

Prizmatické odrazky, reflexní fólie a upevňovací komponenty

Typ Popis Objednací
číslo

Prizmatická odrazka · Ø 80 mm · kulaté · pro světelné závory s červeným světlem a infračervené světelné závory · 
Materiál pouzdra: Plast

E20005

Prizmatická odrazka · 45 x 28 mm · obdélníkové · pro světelné závory s červeným světlem a infračervené světelné závory · 
Materiál pouzdra: Plast

E20452

Montážní set · Ø 18,5 mm · Montáž svorkového válce · Plocha M10 · pro typ OG, IG, KG · 
Materiál pouzdra: svorkový válec: litý zinek / Upevňovací část: Ocel

E20718

Montážní set · Ø 18,5 mm · Montáž svorkového válce · Plocha M10 · pro typ OG, IG, KG · 
Materiál pouzdra: svorkový válec: litý zinek / Upevňovací část: Ocel

E20719

Montážní set · Ø 18,5 mm · Montáž svorkového válce · tyčový profil Ø 12 mm · pro typ OG, IG, KG · 
Materiál pouzdra: svorkový válec: litý zinek / Upevňovací část: Ocel

E20720

Konektory

Typ Popis Objednací
číslo

Konektor M12, 5/4 -pólový, 4 -drátový

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC005

Optické senzory
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Vysoce výkonné optické 
světelné snímače M18

Extrémně velká snímací vzdálenost

Robustní pouzdro z prvotřídní ušlechtilé 
oceli V4A pro použití v náročných 
podmínkách

K dispozici jako jednocestné světelné 
závory, reflexní světelné závory 
a reflexní světelné snímače

Nastavovací režim Teach pro snadné 
a přesné nastavení pro danou aplikaci

Univerzální montáž pomocí systémových 
komponent a montážního příslušenství

Vysoce výkonné reflexní světelné snímače 

Vysoce kvalitní technologie, mimořádné vlastnosti a vynikající
poměr cena / výkon předurčují tento senzor pro nasazení 
do všech průmyslových oblastí. Extrémně velká snímací
vzdálenost umožňuje použití v mnoha aplikacích. 

Nejvyšší možná přesnost a jednoduchá obsluha 

Inovovaný výukový režim Teach umožňuje optimální nastavení
senzorů v nejkratším možném čase. Tato vyspělá technologie,
v uživatelsky přátelském a cenově výhodném provedení 
s vynikajícím výkonem, splňuje vysoké průmyslové požadavky
na robustnost a přesnost. 

Individuální
nastavení 
v závislosti 
na požadavcích
aplikace 

Pro průmyslové 
aplikace
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Válcové provedení OG (M18)

Pouzdro Funkce Dosah / Snímací
vzdálenost

Druh
světla

Ø skvrny
při max.
dosahu
[mm]

Výstup
H = světlo
D = tmu

Objednací
číslo

Reflexní světelný snímač · M12 konekt. připojení · 10...36 DC · V4A · IP67

Reflexní světelný snímač 2...800 mm červená 66 H/D PNP OGT500

Vyclonění pozadí 15...300 mm červená 25 H/D PNP OGH500

Vyclonění pozadí 15...300 mm červená 25 H/D NPN OGH502

Reflexní světelná závora · M12 konekt. připojení · 10...36 DC · V4A · IP67

Polarizační filtr 0,03...5 m červená 200 H/D PNP OGP500

Polarizační filtr 0,03...5 m červená 200 H/D PNP OGP501

Polarizační filtr 0,03...5 m červená 200 H/D NPN OGP503

Jednocestná světelná závora · M12 konekt. připojení · 10...36 DC · V4A · IP67

Vysílač 25 m červená 1000 – OGS500

Přijímač 25 m červená – H/D PNP OGE500

Přijímač 25 m červená – H/D PNP OGE501

Prizmatické odrazky, reflexní fólie a upevňovací komponenty

Typ Popis Objednací
číslo

Prizmatická odrazka · Ø 80 mm · kulaté · pro světelné závory s červeným světlem a infračervené světelné závory · 
Materiál pouzdra: Plast

E20005

Prizmatická odrazka · 45 x 28 mm · obdélníkové · pro světelné závory s červeným světlem a infračervené světelné závory · 
Materiál pouzdra: Plast

E20452

Montážní set · Ø 18,5 mm · Montáž svorkového válce · Plocha M10 · pro typ OG, IG, KG · 
Materiál pouzdra: svorkový válec: litý zinek / Upevňovací část: Ocel

E20718

Montážní set · Ø 18,5 mm · Montáž svorkového válce · Plocha M10 · pro typ OG, IG, KG · 
Materiál pouzdra: svorkový válec: litý zinek / Upevňovací část: Ocel

E20719

Montážní set · Ø 18,5 mm · Montáž svorkového válce · tyčový profil Ø 12 mm · pro typ OG, IG, KG · 
Materiál pouzdra: svorkový válec: litý zinek / Upevňovací část: Ocel

E20720

Optické senzory
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Optický senzor 
v kovovém pouzdře se závitem M18

Malý, kompaktní a robustní: 
senzor s vysokým optickým výkonem

Vynikající kvalita za atraktivní cenu

Jednocestné světelné závory, reflexní 
světelné závory a reflexní světelné 
snímače s potlačením pozadí

Jednoduchý nastavovací režim Teach 
pro rychlé nastavení a uvedení do provozu

Univerzální upevnění a velký výběr 
montážního příslušenství

Nové provedení OG Cube 

Tento senzor byl vyvinut pro použití v náročných průmyslových podmínkách. 
Osvědčená technologie známé řady OG je nyní integrována do odolného,
obdélníkového, kovového pouzdra. 

Malé konstrukční provedení s velkým snímacím dosahem 

Optické senzory se vyznačují velkou snímací vzdáleností o velikosti 4 m pro reflexní
světelné závory a 200 mm u reflexních světelných snímačů. Ta poskytuje společně 
s drobným konstrukčním provedením větší flexibilitu při konstrukci strojů a zařízení. 

Úspora času při instalaci a uvedení do provozu 

Nastavovací mód Teach a široký sortiment upevňovacího příslušenství zajišťují
rychlou a ekonomicky úspornou instalaci.

Kompaktní provedení pro použití 
v náročném prostředí

Pro průmyslové 
aplikace
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Provedení OG (M18) s kvádrovým pouzdrem

Pouzdro Funkce Dosah / Snímací
vzdálenost

Druh
světla

Ø skvrny
při max.
dosahu
[mm]

Výstup
H = světlo
D = tmu

Objednací
číslo

Reflexní světelný snímač · M12 konekt. připojení · 10...30 DC · Kov · IP67

Vyclonění pozadí 100 mm červená 7 H PNP OGH280

Vyclonění pozadí 200 mm červená 13 H PNP OGH281

Vyclonění pozadí 100 mm červená 7 H NPN OGH282

Vyclonění pozadí 200 mm červená 13 H NPN OGH283

Vyclonění pozadí 15...200 mm červená 13 H/D PNP OGH580

Vyclonění pozadí 15...200 mm červená 13 H/D NPN OGH581

Reflexní světelná závora · M12 konekt. připojení · 10...30 DC · Kov · IP67

Polarizační filtr 0,1...4 m červená 160 D PNP OGP280

Polarizační filtr 0,1...4 m červená 160 H PNP OGP281

Polarizační filtr 0,1...4 m červená 160 D NPN OGP282

Polarizační filtr 0,1...4 m červená 160 H NPN OGP283

Jednocestná světelná závora · M12 konekt. připojení · 10...30 DC · Kov · IP67

Vysílač 20 m červená 800 – OGS280

Přijímač 20 m červená – D PNP OGE280

Přijímač 20 m červená – H PNP OGE281

Přijímač 20 m červená – D NPN OGE282

Prizmatické odrazky, reflexní fólie a upevňovací komponenty

Typ Popis Objednací
číslo

Prizmatická odrazka · Ø 80 mm · kulaté · pro světelné závory s červeným světlem a infračervené světelné závory · 
Materiál pouzdra: Plast

E20005

Prizmatická odrazka · 45 x 28 mm · obdélníkové · pro světelné závory s červeným světlem a infračervené světelné závory · 
Materiál pouzdra: Plast

E20452

Montážní set · Ø 18,5 mm · Montáž svorkového válce · tyčový profil Ø 12 mm · pro typ OG, IG, KG · 
Materiál pouzdra: svorkový válec: litý zinek / Upevňovací část: Ocel

E20720

Optické senzory

175

http://www.ifm.com/products/cz/ds/OGH280.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OGH281.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OGH282.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OGH283.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OGH580.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OGH581.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OGP280.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OGP281.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OGP282.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OGP283.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OGS280.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OGE280.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OGE281.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/OGE282.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E20005.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E20452.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E20720.htm


Optické senzory O5 
pro dopravníky

Extrémně velká snímací vzdálenost

Spolehlivé potlačení pozadí

Jednoduché nastavení provozního stavu 
“ON” a “OFF” pomocí tlačítek

K dispozici je provedení s pevným 
nastavením nebo s potenciometrem

Univerzální montáž pomocí systémových 
komponent a montážního příslušenství

Všestranný optický senzor 

Vysoce kvalitní technologie, mimořádné vlastnosti a vynikající
poměr cena / výkon umožňují nasazení tohoto senzoru 
do téměř všech průmyslových oblastí. Jednoduchá instalace 
je zajištěna pomocí chytrého montážního provedení,
speciálním držákům a montážní desky. Konektor lze otočit 
o 270°, a tak může být přizpůsoben do libovolného směru. 

Verze bez možnosti nastavení 

Pro použití ve standardních aplikacích. 

Provedení s potenciometrem 

Pro snadné nastavení a jednoduché aplikace. 

Varianty s nastavovací funkcí Teach 

Tento inovativní způsob nastavení eliminuje složité
programování. Přístroj je vybaven 2 tlačítky pro přesné
nastavení spínacího stavu ON/OFF.

Pro průmyslové 
aplikace
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Kvádrové provedení O5 PerformanceLine

Pouzdro Funkce Dosah / Snímací
vzdálenost

Druh
světla

Ø skvrny
při max.
dosahu
[mm]

Výstup
H = světlo
D = tmu

Objednací
číslo

Reflexní světelný snímač · M12 konekt. připojení · 10...36 DC · Plast · IP67

Vyclonění pozadí 50...1800 mm červená 50 H/D PNP O5H500

Reflexní světelná závora · M12 konekt. připojení · 10...36 DC · Plast · IP67

Polarizační filtr 0,075...10 m červená 250 H/D PNP O5P500

Jednocestná světelná závora · M12 konekt. připojení · 10...36 DC · Plast · IP67

Vysílač 25 m červená 625 – O5S500

Přijímač 25 m červená – H/D PNP O5E500

Prizmatické odrazky, reflexní fólie a upevňovací komponenty

Typ Popis Objednací
číslo

Montážní set · Montáž svorkového válce · s ochranou senzoru · Plocha M10 · pro typ O5 · 
Materiál pouzdra: V4A / svorkový válec: litý zinek

E21084

Montážní set · Montáž svorkového válce · Plocha M10 · pro typ O5 · Materiál pouzdra: V4A / svorkový válec: litý zinek E21083

Upevňovací úhelník · pro typ O5 · Materiál pouzdra: V4A E21087

Upevňovací úhelník · pro typ O5 · Materiál pouzdra: V4A E21085

Optické senzory
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O7 – malé, vysoce výkonné 
optické senzory

Ideální pro detekci polohy v přiváděcí 
a manipulační technice

Jednocestné světelné závory, reflexní 
světelné závory a reflexní světelné 
snímače s pevným nastavením

Viditelné červené světlo 
pro jednoduché nasměrování 
senzorů

Reflexní světelný snímač s dokonalým 
potlačením pozadí

Malá světelná skvrna a úzký světelný 
kužel umožňují detekci malých objektů

Oblast nasazení 

Kdykoli je pro montáž senzorů k dispozici málo místa nebo
když mají být detekovány malé předměty, pak je tento
problém optimálně vyřešen použitím malých optických
senzorů řady O7. Typickou oblastí jejich nasazení je přiváděcí
a manipulační technika. 

Přednosti 

Malá světelná skvrna a úzký světelný kužel, umožňují detekci
velmi malých předmětů i při velkých snímacích vzdálenostech
/ dosazích. Díky pevnému nastavení jsou senzory po montáži
okamžitě připraveny k provozu (Plug and Play). U snímačů 
s potlačením pozadí jsou k dispozici varianty s dosahy 30, 50,
nebo 100 mm. Viditelné červené světlo umožňuje jednoduché
a rychlé nasměrování.

Pro průmyslové 
aplikace
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Kvádrové provedení O7 BasicLine

Pouzdro Funkce Dosah / Snímací
vzdálenost

Druh
světla

Ø skvrny
při max.
dosahu
[mm]

Výstup
H = světlo
D = tmu

Objednací
číslo

Reflexní světelný snímač · Kabelové provedení 0,2 m · s  M8-konektorem · 10...30 DC · Plast · IP65

Vyclonění pozadí 5...30 mm červená 2,5 H PNP O7H200

Vyclonění pozadí 5...50 mm červená 2,5 H PNP O7H202

Vyclonění pozadí 3...100 mm červená 7 H PNP O7H204

Reflexní světelná závora · Kabelové provedení 0,2 m · s  M8-konektorem · 10...30 DC · Plast · IP65

Polarizační filtr 0,03...1 m červená 55 D PNP O7P200

Polarizační filtr 0,03...1 m červená 55 H PNP O7P201

Jednocestná světelná závora · Kabelové provedení 0,2 m · s  M8-konektorem · 10...30 DC · Plast · IP65

Vysílač 0...1,5 m červená 90 – O7S200

Přijímač 0...1,5 m červená – D PNP O7E200

Přijímač 0...1,5 m červená – H PNP O7E201

Prizmatické odrazky, reflexní fólie a upevňovací komponenty

Typ Popis Objednací
číslo

Prizmatická odrazka · 48 x 48 mm · obdélníkové · pro světelné závory s červeným světlem a infračervené světelné závory · 
Materiál pouzdra: přední panel: PMMA / základní nosič: ABS

E20744

Montážní set · O7 · Montáž svorkového válce · tyčový profil Ø 10 mm · Materiál pouzdra: Upevňovací část: Nerezová ocel / 
svorkový válec: Nerezová ocel / Šroub: Nerezová ocel / matice: Nerezová ocel

E21237

Konektory

Typ Popis Objednací
číslo

Konektor M8, 3 -pólový, 3 -drátový

Konektor · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M8 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC142

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M8 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC145

Optické senzory
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OJ – optické senzory pro montážní 
a manipulační techniku

Ideální pro detekci polohy v přiváděcí 
a manipulační technice

Jednocestné světelné závory a reflexní 
světelné závory s nastavitelným dosahem

Viditelné červené světlo usnadňuje 
přizpůsobení během montáže

Vysoká frekvence spínání 
pro rychlé procesy

Montáž pomocí západek (na zacvaknutí)
nebo prostřednictvím upevňovacích otvorů

Oblast nasazení 

Kdykoli je pro montáž senzorů k dispozici málo místa nebo když mají být
detekovány malé předměty, pak je tento problém optimálně vyřešen použitím
malých optických senzorů řady OJ. Mezi typické aplikace patří montážní 
a manipulační technika. 

Snadná a rychlá instalace 

Senzory řady OJ50xx jsou montovány pomocí inovativní zacvakávací technologie.
Senzory se vkládají a zasouvají do vodících lišt držáků dokud přídržná pružina
nezaskočí. 
Přístroje řady OJ51xx mají dva upevňovací otvory pro připevnění. To umožňuje
rychlou montáž senzoru prostřednictvím montážních otvorů, vyztužených nerezovou
ocelí, bez nutnosti dalšího příslušenství. 

Viditelné červené světlo 

Všechny senzory používají viditelné červené světlo, které značně usnadňuje
přizpůsobení při montáži a uvádění do provozu.

Pro průmyslové 
aplikace
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Kvádrové provedení OJ, stranový výstup světla

Pouzdro Funkce Dosah / Snímací
vzdálenost

Druh
světla

Ø skvrny
při max.
dosahu
[mm]

Výstup
H = světlo
D = tmu

Objednací
číslo

Jednocestná světelná závora · M8 konekt. připojení · 10...30 DC · Plast · IP67

Vysílač 10 m červená 1000 – OJ5030

Přijímač 10 m červená – H/D PNP OJ5031

Vysílač 10 m červená 1000 – OJ5130

Přijímač 10 m červená – H/D PNP OJ5131

Reflexní světelná závora · M8 konekt. připojení · 10...30 DC · Plast · IP67

Polarizační filtr 0...2 m červená 64 H/D PNP OJ5026

Polarizační filtr 0...2 m červená 64 H/D PNP OJ5126

Kvádrové provedení OJ, čelní výstup světla

Pouzdro Funkce Dosah / Snímací
vzdálenost

Druh
světla

Ø skvrny
při max.
dosahu
[mm]

Výstup
H = světlo
D = tmu

Objednací
číslo

Jednocestná světelná závora · M8 konekt. připojení · 10...30 DC · Plast · IP67

Vysílač 10 m červená 1000 – OJ5008

Přijímač 10 m červená – H/D PNP OJ5009

Vysílač 10 m červená 1000 – OJ5108

Přijímač 10 m červená – H/D PNP OJ5109

Reflexní světelná závora · M8 konekt. připojení · 10...30 DC · Plast · IP67

Polarizační filtr 0...2 m červená 64 H/D PNP OJ5004

Polarizační filtr 0...2 m červená 64 H/D PNP OJ5104

Optické senzory
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OJ reflexní světelný snímač 
s potlačením pozadím

Ideální pro detekci polohy v přiváděcí 
a manipulační technice

Přesné potlačení pozadí 
pro spolehlivou funkci

Viditelné červené světlo usnadňuje 
přizpůsobení během montáže

Vysoká frekvence spínání 
pro rychlé procesy

Montáž pomocí západek (na zacvaknutí) 
nebo prostřednictvím upevňovacích otvorů

Potlačení pozadí 

Elektronické potlačení pozadí umožňuje nastavit senzory tak, aby spolehlivě 
a přesně detekovaly objekty s různými povrchy, a to nezávisle na pozadí. 

Snadná a rychlá instalace 

Senzory řady OJ50xx jsou montovány pomocí inovativní zacvakávací technologie.
Senzory se vkládají a zasouvají do vodících lišt držáků dokud přídržná pružina
nezaskočí. 
Přístroje řady OJ51xx mají dva upevňovací otvory pro připevnění. To umožňuje
rychlou montáž senzoru prostřednictvím montážních otvorů, vyztužených nerezovou
ocelí, bez nutnosti dalšího příslušenství. 

Viditelné červené světlo 

Všechny senzory používají viditelné červené světlo, které značně usnadňuje
přizpůsobení při montáži a uvádění do provozu.

Jednoduché a flexibilní nastavení 
detekční zóny

Pro průmyslové 
aplikace
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Kvádrové provedení OJ, stranový výstup světla

Pouzdro Funkce Dosah / Snímací
vzdálenost

Druh
světla

Ø skvrny
při max.
dosahu
[mm]

Výstup
H = světlo
D = tmu

Objednací
číslo

Reflexní světelný snímač · M8 konekt. připojení · 10...30 DC · Plast · IP67

Reflexní světelný snímač 1...600 mm červená 60 H/D PNP OJ5022

Reflexní světelný snímač 1...1000 mm
Infračervené 

světlo
150 H/D PNP OJ5071

Vyclonění pozadí 15...400 mm červená < 18 H/D PNP OJ5048

Reflexní světelný snímač 1...600 mm červená 60 H/D PNP OJ5122

Vyclonění pozadí 100 mm červená < 13 H PNP OJH200

Vyclonění pozadí 15...400 mm červená < 18 H/D PNP OJ5148

Kvádrové provedení OJ, čelní výstup světla

Pouzdro Funkce Dosah / Snímací
vzdálenost

Druh
světla

Ø skvrny
při max.
dosahu
[mm]

Výstup
H = světlo
D = tmu

Objednací
číslo

Reflexní světelný snímač · M8 konekt. připojení · 10...30 DC · Plast · IP67

Reflexní světelný snímač 1...600 mm červená 60 H/D PNP OJ5000

Reflexní světelný snímač 1...1000 mm
Infračervené 

světlo
150 H/D PNP OJ5070

Vyclonění pozadí 15...400 mm červená < 18 H/D PNP OJ5044

Reflexní světelný snímač 1...600 mm červená 60 H/D PNP OJ5100

Vyclonění pozadí 15...400 mm červená < 18 H/D PNP OJ5144

Příslušenství, provedení OJ

Typ Popis Objednací
číslo

Montážní set · OJ · pro stranovou optiku · Montáž svorkového válce · Plocha M8 · 
Materiál pouzdra: Upevňovací část: V4A / svorkový válec: litý zinek

E20968

Upevnění kulové hlavy · pro typ OJ · Materiál pouzdra: litý zinek E20974

Upevňovací úhelník · pro typ OJ · Materiál pouzdra: V4A E20984

Optické senzory
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Robustní optické vidlicové snímače 
s vysokou spínací frekvencí

Kovové pouzdro snižuje riziko pokroucení

Rychlé nastavení a uvedení do provozu, 
vysílač a přijímač není nutné nastavovat

Jednoduché nastavení citlivosti 
pomocí potenciometru

Nastavitelný spínací režim na světlo / tmu 
pomocí otočného přepínače

Tenký a přesný světelný paprsek 
po celé šířce vidlice

Optické senzory v novém konstrukčním provedení 

Nové přístroje s robustním kovovým pouzdrem od ifm jsou na rozdíl od běžných
vidlicových snímačů odolné vůči deformaci. Ve srovnání s jednocestnými světelnými
závorami je jejich hlavní předností rychlé uvedení do provozu, protože není nutné
časově náročné nastavení vysílače a přijímače. 
Tyto optické senzory se používají zejména pro sledování a kontrolu objektů / dílů 
na podavačích a v manipulačních systémech. Dále nacházejí uplatnění 
při monitorování hrany pásu nebo pro kontrolu dvojitého podání (duplicitní 
přítomnosti dílů). Navíc je velmi užitečné nastavení přesné citlivosti pomocí
potenciometru. Tenký světelný paprsek s malým konstatním průměrem 
je rovněž ideální pro sledování nerovnováhy / nevyvážení hřídele.

Přesná detekce šroubů 
v podavacích systémech.

Pro průmyslové 
aplikace
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Optické vidlicové závory

Typ Šířka
vidlice

(w)
[mm]

Hloubka
vidlice

(d)
[mm]

Nejmenší
rozpoznatelný

objekt Ø
[mm]

Spínací
frekvence

[Hz]

Výstup
H = světlo
D = tmu

Ub

[V]

Objednací
číslo

Vidlicová světelná závora · M8 konekt. připojení · 10...35 DC · Kov · IP67

10 17 0,3 10000 H/D PNP/NPN 10...35 OPU200

20 25 0,4 4000 H/D PNP 10...35 OPU201

30 35 0,5 4000 H/D PNP 10...35 OPU202

50 55 0,5 4000 H/D PNP 10...35 OPU203

80 55 0,5 4000 H/D PNP 10...35 OPU204

120 60 0,8 2000 H/D PNP 10...35 OPU205

Konektory

Typ Popis Objednací
číslo

Konektor M8, 3 -pólový, 3 -drátový

Konektor · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M8 konekt. připojení · 2 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC141

Konektor · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M8 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC142

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M8 konekt. připojení · 2 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC144

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M8 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC145

Vidlicové světelné závory /
Úhlové senzory
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Laserové senzory M18 s nejvyšší 
přesností pro malé objekty

Spolehlivá detekce i těch nejmenších 
předmětů o velikosti 1,5 mm

Kvalita a přesnost 
za bezkonkurenční cenu

Viditelné laserový světelný 
bod pro snadné přizpůsobení 
senzoru

Teach nastavení šetří čas a peníze 
při uvádění do provozu

Přesné potlačení pozadí 
pro spolehlivou funkci

Vysoce přesné laserové senzory 

Díky laserové technologii jsou dokonce i ty nejmenší objekty spolehlivě detekovány.
Nastavení snímače je uživatelsky přívětivé: viditelný laserový bod a nový nastavovací
režim Teach umožňují optimální nastavení senzoru ve velmi krátkém čase. S využitím
nového laserového snímače řady OG již není cena problém! 

Varianty 

Řada OG se skládá z výkonných jednocestných světelných systémů, reflexních
světelných závor s polarizačním filtrem a reflexních světelných snímačů s potlačením
pozadí pro použití v náročných aplikacích – jako např. v montážní a manipulační
technice. 
Všechny senzory mají robustní pouzdro z nerezové oceli.

Přesný laserový paprsek umožňuje detekci 
objektů i přes malé otvory.

Pro průmyslové 
aplikace
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Válcové provedení OG (M18), laserová třída 1

Pouzdro Funkce Dosah / Snímací
vzdálenost

Druh
světla

Ø skvrny
při max.
dosahu
[mm]

Výstup
H = světlo
D = tmu

Objednací
číslo

Reflexní světelný snímač · M12 konekt. připojení · 10...36 DC · V4A · IP65 / IP67

Vyclonění pozadí 20...200 mm červená 1,2 H/D PNP OGH700

Reflexní světelná závora · M12 konekt. připojení · 10...36 DC · V4A · IP65 / IP67

Polarizační filtr 0,2...15 m červená 78 H/D PNP OGP700

Polarizační filtr 0,2...2 m červená 5 H/D PNP OGP701

Jednocestná světelná závora · M12 konekt. připojení · 10...36 DC · V4A · IP65 / IP67

Vysílač 60 m červená 312 – OGS700

Vysílač 2 m červená 5 – OGS701

Přijímač 60 m červená – H/D PNP OGE700

Přijímač 2 m červená – H/D PNP OGE701

Prizmatická odrazka (vlhké a hygienické prostředí)

Typ Popis Objednací
číslo

Prizmatická odrazka · 48 x 48 mm · obdélníkové · pro laserové reflexní světelné závory a rozpoznávání skla a fólií · 
Materiál pouzdra: Plast

E20722

Prizmatická odrazka · 30 x 20 mm · obdélníkové · pro laserové reflexní světelné závory · 
Materiál pouzdra: přední panel: PMMA / základní nosič: ABS

E20994

Prizmatická odrazka · Ø 10 mm · kulaté · Šroubové upevnění · M3 · pro laserové reflexní světelné závory · 
Materiál pouzdra: Šroub: V4A / pružná podložka: V4A / matice: V4A / přední panel: PMMA / základní nosič: ABS

E20990

Prizmatická odrazka · Ø 19 mm · kulaté · Šroubové upevnění · M3 · pro laserové reflexní světelné závory · 
Materiál pouzdra: Šroub: V4A / pružná podložka: V4A / matice: V4A / přední panel: PMMA / základní nosič: ABS

E20993

Montážní set · Ø 18,5 mm · Montáž svorkového válce · Plocha M10 · pro typ OG, IG, KG · 
Materiál pouzdra: svorkový válec: litý zinek / Upevňovací část: Ocel

E20718

Montážní set · Ø 18,5 mm · Montáž svorkového válce · Plocha M10 · pro typ OG, IG, KG · 
Materiál pouzdra: svorkový válec: litý zinek / Upevňovací část: Ocel

E20719

Laserové senzory /
Senzory pro měření vzdálenosti
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OJ – optické laserové senzory pro montážní 
a manipulační techniku

Vysoká přesnost: dokonce i drobné 
předměty o velikosti pouhých 0,8 mm 
mohou být spolehlivě detekovány

Vysoká spínací frekvence až do 2 000 Hz 
pro rychlé procesy

Čelní nebo stranová optika s různými 
možnostmi upevnění

Montáž pomocí západek (na zacvaknutí) 
nebo prostřednictvím upevňovacích otvorů

Oblast nasazení 

Kdykoli je pro montáž senzorů k dispozici málo místa nebo když mají být
detekovány malé předměty, pak je tento problém optimálně vyřešen použitím
malých optických senzorů řady OJ. Typickou oblastí jejich nasazení je montážní 
a manipulační technika. 

Vysoká přesnost a laserová třída ochrany 1 

Senzory detekují drobné předměty až do průměru pouhých 0,8 mm. Třída laserové
ochrany 1 (EN 60825) nyní nabízí více možností nasazení tohoto osvědčeného,
malého a vysoce přesného senzoru. 

Skvělý poměr cena / výkon 

Rozhodování o nasazení laserových senzorů nebylo nikdy jednodušší. 
Díky skvělému poměru cena / výkon jsou nové laserové senzory řady OJ jasnou
volbou! 

Jednoduché přizpůsobení a montáž 

Laserový světelný bod viditelný na objektu zjednodušuje nasměrování senzorů. 
Ty jsou instalovány ve velmi krátkém čase prostřednictvím široké nabídky
upevňovacího příslušenství.

Třída laserové ochrany 1 nevyžaduje po
provozovateli žádná další ochranná opatření. 

Pro průmyslové 
aplikace
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Kvádrové provedení OJ, stranový výstup světla, laserová třída 1

Pouzdro Funkce Dosah / Snímací
vzdálenost

Druh
světla

Ø skvrny
při max.
dosahu
[mm]

Výstup
H = světlo
D = tmu

Objednací
číslo

Jednocestná světelná závora · M8 konekt. připojení · 10...30 DC · Plast · IP67

Vysílač 15 m červená < 24 – OJ5038

Vysílač 1 m červená < 4 – OJ5041

Přijímač 15 m červená – H/D PNP OJ5039

Přijímač 1 m červená – H/D PNP OJ5042

Vysílač 15 m červená < 24 – OJ5138

Vysílač 1 m červená < 4 – OJ5141

Přijímač 15 m červená – H/D PNP OJ5139

Přijímač 1 m červená – H/D PNP OJ5142

Reflexní světelná závora · M8 konekt. připojení · 10...30 DC · Plast · IP67

Polarizační filtr 8 m červená < 12 H/D PNP OJ5036

Polarizační filtr 8 m červená < 12 H/D PNP OJ5136

Kvádrové provedení OJ, čelní výstup světla, laserová třída 1

Pouzdro Funkce Dosah / Snímací
vzdálenost

Druh
světla

Ø skvrny
při max.
dosahu
[mm]

Výstup
H = světlo
D = tmu

Objednací
číslo

Reflexní světelná závora · M8 konekt. připojení · 10...30 DC · Plast · IP67

Polarizační filtr 8 m červená < 12 H/D PNP OJ5014

Polarizační filtr 8 m červená < 12 H/D PNP OJ5114

Konektory

Typ Popis Objednací
číslo

Konektor M8, 4 -pólový, 4 -drátový

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M8 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC154

Laserové senzory /
Senzory pro měření vzdálenosti
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OJ laserový reflexní světelný snímač 
s potlačením pozadí

Ideální pro detekci polohy v přiváděcí 
a manipulační technice

Přesné potlačení pozadí 
pro spolehlivou funkci

Vysoká přesnost: dokonce i drobné 
předměty o velikosti pouhých 0,8 mm 
mohou být spolehlivě detekovány

Čelní nebo stranová optika s různými 
možnostmi upevnění

Montáž pomocí západek (na zacvaknutí) 
nebo prostřednictvím upevňovacích otvorů

Potlačení pozadí 

Elektronické potlačení pozadí umožňuje nastavit senzory tak, aby spolehlivě 
a přesně detekovaly objekty s různými povrchy, a to nezávisle na pozadí. 

Snadná a rychlá instalace 

Senzory řady OJ50xx jsou montovány pomocí inovativní zacvakávací technologie.
Senzory se vkládají a zasouvají do vodících lišt držáků dokud přídržná pružina
nezaskočí. 
Přístroje řady OJ51xx mají dva upevňovací otvory pro připevnění. To umožňuje
rychlou montáž senzoru prostřednictvím montážních otvorů, vyztužených nerezovou
ocelí, bez nutnosti dalšího příslušenství. 

Vysoká přesnost 

Senzory detekují drobné předměty až do průměru pouhých 0,8 mm. 

Viditelný laserový světelný bod 

Laserový světelný bod viditelný na objektu zjednodušuje nasměrování senzorů.

Předměty různých velikostí jsou spolehlivě
detekovány.

Pro průmyslové 
aplikace
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Kvádrové provedení OJ, stranový výstup světla, laserová třída 1

Pouzdro Funkce Dosah / Snímací
vzdálenost

Druh
světla

Ø skvrny
při max.
dosahu
[mm]

Výstup
H = světlo
D = tmu

Objednací
číslo

Reflexní světelný snímač · M8 konekt. připojení · 10...30 DC · Plast · IP67

Vyclonění pozadí 15...200 mm červená 2x1 H/D PNP OJ5054

Vyclonění pozadí 7...150 mm červená 0,8 H/D PNP OJ5058

Vyclonění pozadí 15...200 mm červená 2x1 H/D PNP OJ5154

Vyclonění pozadí 7...150 mm červená 0,8 H/D PNP OJ5158

Kvádrové provedení OJ, čelní výstup světla, laserová třída 1

Pouzdro Funkce Dosah / Snímací
vzdálenost

Druh
světla

Ø skvrny
při max.
dosahu
[mm]

Výstup
H = světlo
D = tmu

Objednací
číslo

Reflexní světelný snímač · M8 konekt. připojení · 10...30 DC · Plast · IP67

Vyclonění pozadí 15...200 mm červená 2x1 H/D PNP OJ5052

Vyclonění pozadí 15...200 mm červená 2x1 H/D PNP OJ5152

Vyclonění pozadí 7...150 mm červená 0,8 H/D PNP OJ5056

Příslušenství, provedení OJ

Typ Popis Objednací
číslo

Montážní jednotka a jednotka k jemnému nastavení pro laserové přístroje · pro přední optiku · pro typ OJ · 
Materiál pouzdra: litý zinek

E20975

Montážní jednotka a jednotka k jemnému nastavení pro laserové přístroje · pro stranovou optiku · pro typ OJ · 
Materiál pouzdra: litý zinek

E20976

Konektory

Typ Popis Objednací
číslo

Konektor M8, 4 -pólový, 4 -drátový

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M8 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC154

Laserové senzory /
Senzory pro měření vzdálenosti
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Extrémně kompaktní optický distanční senzor 
pro měření vzdálenosti, detekci hladiny

Optická detekce vzdálenosti 
s dosahem až 10 m, s odrazkou 
až do 75 m

2 spínací výstupy; z toho jeden 
lze nastavit jako analogový výstup

Škálovatelný snímací rozsah 
a okénková funkce

Může být použit v aplikacích vyžadujících 
potlačení pozadí

Velký 4-místný alfanumerický displej 
pro zobrazení naměřených hodnot

Detekce objektů na velkou vzdálenost 

Laserový senzor O1D umožňuje bezkontaktní měření 
až na vzdálenost 10 metrů. Větší vzdálenosti – až do 75 m, 
lze měřit pomocí O1D106 a odrazky. Optický hladinový
senzor O1D300 umožňuje bezkontaktní detekci sypkých
materiálů a neprůhledných kapalin. 

Kompaktní a flexibilní 

Výstupy lze naprogramovat pro dva spínací body nebo jeden
spínací bod a jeden analogový výstup. Displej zobrazuje
naměřené hodnoty v milimetrech, metrech nebo palcích.
Senzor O1D102 byl navržen speciálně pro detekci černých
kovových laků. 

Kombinace předností 

Optické systémy s potlačením pozadí a ultrazvukové senzory
jsou levnější variantou pro měření vzdálenosti, mají však kratší
dosah. Tradiční systémy pro měření doby letu jsou sice
výkonnější, ale také mnohem dražší. O1D kombinuje výhody
těchto systémů za příznivou cenu.

Pro průmyslové 
aplikace
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Kvádrové provedení O1 pro optické měření vzdálenosti, laserová třída 2

Pouzdro Funkce Dosah / Snímací
vzdálenost

Měřící
frekvence

[Hz]

Ø skvrny
při max.
dosahu
[mm]

Ub

[V]

Objednací
číslo

Optický distanční senzor · M12 konekt. připojení · 18...30 DC · Kov · IP67

Optický distanční senzor 0,2...10 m 1...50 < 15 x 15 18...30 O1D100

Optický distanční senzor 0,2...3,5 m 1...50 < 6 x 6 18...30 O1D102

Optický distanční senzor 0,2...10 m 1...33 < 15 x 15 18...30 O1D105

Kvádrové provedení O1 pro optické měření vzdálenosti, laserová třída 1

Pouzdro Funkce Dosah / Snímací
vzdálenost

Měřící
frekvence

[Hz]

Ø skvrny
při max.
dosahu
[mm]

Ub

[V]

Objednací
číslo

Optický distanční senzor · M12 konekt. připojení · 18...30 DC · Kov · IP67

Optický distanční senzor 0,3...6 m 1...33 < 8 x 8 18...30 O1D155

Kvádrové provedení O1 s potlačením pozadí, laserová třída 2

Pouzdro Funkce Dosah / Snímací
vzdálenost

Druh
světla

Ø skvrny
při max.
dosahu
[mm]

Výstup
H = světlo
D = tmu

Objednací
číslo

Optický distanční senzor · M12 konekt. připojení · 10...30 DC · Kov · IP67

Vyclonění pozadí 0,2...10 m – < 15 x 15
spínač / rozpínač

programovatelnýPNP
O1D101

Příslušenství, provedení O1

Typ Popis Objednací
číslo

Montážní set · Montáž svorkového válce · tyčový profil Ø 12 mm · pro typ O1D · 
Materiál pouzdra: Upevňovací část: V2A / svorkový válec: V4A / šrouby: V2A / matice: V4A

E2D101

Montážní set · E2D101 + E20938 + E20951 E21079

Laserové senzory /
Senzory pro měření vzdálenosti
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O5D – první standardní optický senzor 
s měřením průběhové doby světla (PMD)

Spolehlivé potlačení pozadí 
a detekce nezávislá na barvě

Přesné měření průběhové doby světla 
v pouzdře o velikosti standardních 
optických senzorů

Také lesklé povrchy lze spolehlivě 
detekovat (např. nerezové oceli)

Libovolné natočení senzoru, a to i v ostrém 
úhlu k objektu je možné

Nastavení spínacího bodu s přesností 
na centimetry pomocí tlačítek “+/-“ 
a displeje

Měření průběhové doby světla pro standardní senzory 

O5D s měřením průběhové doby světla (PMD = fotosměšovací detektor “Smart
Pixel”) v sobě spojuje následující výhody: velký dosah, spolehlivé potlačení pozadí,
viditelné červené světlo a vysokou výkonnostní rezervu. Je chytrou a elegantní
alternativou za cenu standardního snímače. 

Jednoduché ovládání 

Jednoduché nastavení spínacího bodu s přesností na centimetry pomocí tlačítek 
“+/-” a displeje nebo případně přes IO-Link, který také umožňuje odečtení aktuální
hodnoty. 

Libovolná montážní poloha a jakýkoli povrch 

Lesklé, matné, tmavé nebo světlé objekty libovolné barvy: O5D umožňuje spolehlivé
potlačení pozadí. Libovolný úhel dopadu umožňuje montáž v jakékoliv poloze. 
To zjednodušuje instalaci a šetří náklady. Měření průběhové doby světla za cenu

standardního snímače.

Pro průmyslové 
aplikace
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Kvádrové provedení O5 pro optické měření vzdálenosti, laserová třída 2

Pouzdro Funkce Dosah / Snímací
vzdálenost

Měřící
frekvence

[Hz]

Ø skvrny
při max.
dosahu
[mm]

Ub

[V]

Objednací
číslo

Optický distanční senzor · M12 konekt. připojení · 10...30 DC · Kov · IP65 / IP67 · zobrazovací jednotka: cm

Vyclonění pozadí 0,03...2 m 33 < 5 10...30 O5D100

Optický distanční senzor · M12 konekt. připojení · 10...30 DC · Kov · IP65 / IP67 · zobrazovací jednotka: inch

Vyclonění pozadí 0,03...2 m 33 < 5 10...30 O5D101

Příslušenství, provedení O5

Typ Popis Objednací
číslo

Montážní set · Montáž svorkového válce · s ochranou senzoru · Plocha M10 · pro typ O5 · 
Materiál pouzdra: V4A / svorkový válec: litý zinek

E21084

Upevňovací úhelník · pro typ O5 · Materiál pouzdra: V4A E21087

Montážní set · Montáž svorkového válce · Plocha M10 · pro typ O5 · Materiál pouzdra: V4A / svorkový válec: litý zinek E21083

Upevňovací úhelník · pro typ O5 · Materiál pouzdra: V4A E21085

Paměťová zástrčka · paměť parametrů pro senzory IO-Link · kapacita pamětit: 2 kByte · 
Materiál pouzdra: PA PACM 12 / PET / těsnění: FPM / převlečná matice: V4A / zástrčka: TPU

E30398

Rozhraní IO-Link · pro nastavení parametrů a analýzu přístrojů · Podporované komunikační protokoly:  IO-Link (4800 a 38400 Bit/s)
EPS-protokol (19200 Bit/s) · pro provoz s FDT softwarem "ifm Container" nebo softwarem "LINERECORDER SENSOR"

E30396

LINERECORDER SENSOR · Software pro nastavení parametrů a pro uvedení senzorů IO-Link do provozu · 
Příjem a distribuce nastavených parametrů (duplikace) · Zachycování a vyhodnocování hodnot ze snímačů po delší časové 
období · Resetování parametrů senzoru na nastavení z výroby · Použití s USB kabelem E30396 nebo E30390 (ovladače 
jsou obsaženy v odpovídajícím softwarovém balíku)

ZGS210

Konektory

Typ Popis Objednací
číslo

Konektor M12, 5/4 -pólový, 4 -drátový

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC005

Laserové senzory /
Senzory pro měření vzdálenosti
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Zesilovače pro světlovodná vlákna

Přesné připojení různých 
optických vláken

Různá skleněná vlákna 
pro nejrůznější aplikace

Snímací vzdálenost 0...120 mm 
(jednocestná světelná závora)

Snímací vzdálenost 0...40 mm 
(reflexní světelný snímač)

Kabelové provedení nebo konektor M12

Oblast nasazení 

Vláknová optika se používá všude tam, kde je omezený prostor pro montáž
standardních optických senzorů. 
Výhody těchto systémů: vyhodnocovací jednotka (zesilovač pro vláknovou optiku) 
a optické prvky jsou umístěny odděleně od snímací plochy systému. Snímací hlavy
optických vláken tak mohou být namontovány na obtížně přístupná místa. 

Princip jednocestné světelné závory 

Vysílací a přijímací optika je umístěna odděleně. Oba konce optických vláken 
(hlavy) jsou namontovány proti sobě. Přerušení světelného paprsku je vyhodnoceno 
na základě jednocestného principu. 

Princip reflexního světelného snímače (rozptýleného odrazu) 

Vysílací a přijímací vláknová optika se nachází společně se snímací hlavou v jednom
pouzdře. Vyhodnocení je založeno na principu rozptýleného odrazu. 

Vláknová optika 

Umělohmotná světlovodná vlákna jsou vhodná pro standardní aplikace, kde nejsou
vyžadovány žádné speciální požadavky, jako je např. chemická nebo teplotní
odolnost. Skleněná optická vlákna jsou odolnější vůči teplu, opotřebení (stárnutí) 
a chemikáliím než plastová světlovodná vlákna. 

Osvědčená technologie pro složité aplikace

Pro průmyslové 
aplikace
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Zesilovač vláknových optik OKF pro skleněné světlovody

Pouzdro Počet
kanálů

Pro
světlo-
vodná
vlákna

Druh
světla

Spínací
vzdálenost

světelné závory

Spínací
vzdálenost

difuzní

Výstup
H = světlo
D = tmu

Ub

[V]

Objednací
číslo

Provedení - typ OKF · Kabelové provedení 2 m · Plast · DC

1 FE/FT-00 červená 0...0,12 m 0...40 mm H/D PNP 10...36 OK5001

Provedení - typ OKF · M12 konekt. připojení · Plast · DC

1 FE/FT-00 červená 0...0,12 m 0...40 mm H/D PNP 10...36 OK5008

Zesilovač vláknových optik OUF pro skleněné světlovody

Pouzdro Počet
kanálů

Pro
světlo-
vodná
vlákna

Druh
světla

Spínací
vzdálenost

světelné závory

Spínací
vzdálenost

difuzní

Výstup
H = světlo
D = tmu

Ub

[V]

Objednací
číslo

Provedení - typ OUF · Kabelové provedení 2 m · Plast · DC

1 FE/FT-00
Infračervené

světlo
0,12 m 40 mm H PNP 10...36 OU5001

1 FE/FT-00
Infračervené

světlo
0,12 m 40 mm D PNP 10...36 OU5002

Provedení - typ OUF · M12 konekt. připojení · Plast · DC

1 FE/FT-00
Infračervené

světlo
0...0,12 m 0...40 mm H PNP 10...36 OU5043

1 FE/FT-00
Infračervené

světlo
0...0,12 m 0...40 mm D PNP 10...36 OU5044

Skleněné světlovody pro provedení OOF / OKF a OUF, systém jednocestných světelných závor

Typ Popis Objednací
číslo

Jednocestná světelná závora · M4 · Přímý · Materiál pouzdra: PVC, Adapter:, PPO, Světlovod: sklo E20059

Jednocestná světelná závora · M4 · Přímý · Materiál pouzdra: Hliník, Adapter:, ABS, Světlovod: sklo E20128

Jednocestná světelná závora · Ø 3 · úhlový · Materiál pouzdra: PVC, Adapter:, PPO, Světlovod: sklo E20062

Jednocestná světelná závora · Ø 3 · úhlový · Materiál pouzdra: Hliník, Adapter:, ABS, Světlovod: sklo E20129

Vláknová optika a zesilovače
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Zesilovače řady OBF ke světlovodným vláknům 
s vysokým výkonem

Vysoká frekvence spínání 
o hodnotě 3 000 Hz

LED displej pro sledování provozu, 
spínacího stavu a funkcí

Variabilní možnosti montáže: 
na DIN lištu nebo upevnění do stojanu

Jednoduché nastavení parametrů pomocí
tlačítek

Široká nabídka optických vláken 
a příslušenství

Nová řada OBF 

Hlavní předností nové generace optických zesilovačů typu OBF je bezkonkurenční
poměr cena / výkon. 

Variabilní montáž 

Snímače mohou být namontovány na DIN lištu nebo pomocí upevňovacích otvorů.
Jednoduchý nastavovací režim Teach od ifm zaručuje rychlé nastavení a uvedení 
do provozu. Po dvojím stisknutí programovacího tlačítka je senzor připraven 
k provozu. 

Pro náročné aplikace 

Pro náročné aplikace jsou k dispozici rozšířené funkce, jako je např. manuální jemné
doladění, jakož i prodloužení impulzu (funkce časového zpoždění). 

Použití vláknové optiky umožňuje detekci 
objektů i v místech s omezeným prostorem.

Pro průmyslové 
aplikace
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Zesilovač vláknových optik OBF pro akrylové světlovody

Pouzdro Počet
kanálů

Pro
světlo-
vodná
vlákna

Druh
světla

Spínací
vzdálenost

světelné závory

Spínací
vzdálenost

difuzní

Výstup
H = světlo
D = tmu

Ub

[V]

Objednací
číslo

Provedení - typ OBF · M12 konekt. připojení · Plast · DC · Funkční kontrolní výstup

1 FE/FT-00 červená 0...2 m 0...100 mm H/D PNP/NPN 10...30 OBF500

Provedení - typ OBF · M8 konekt. připojení · Plast · DC · Funkční kontrolní výstup

1 FE/FT-00 červená 0...2 m 0...100 mm H/D PNP/NPN 10...30 OBF501

Provedení - typ OBF · M8 konekt. připojení · Plast · DC

1 FE/FT-00 červená 0...2 m 0...100 mm H/D PNP/NPN 10...30 OBF503

Provedení - typ OBF · Kabelové provedení 2 m · Plast · DC · Funkční kontrolní výstup

1 FE/FT-00 červená 0...2 m 0...100 mm H/D PNP/NPN 10...30 OBF502

Akrylová vláknová optika pro provedení OBF / OOF, systém jednocestných světelných závor

Typ Popis Objednací
číslo

Jednocestná světelná závora · M3 · Přímý · Materiál pouzdra: PE (polyethylen), Světlovod: PMMA E20603

Jednocestná světelná závora · M4 · Přímý · Materiál pouzdra: PE (polyethylen), Světlovod: PMMA E20615

Jednocestná světelná závora · M4 · Přímý · Materiál pouzdra: PE (polyethylen), Světlovod: PMMA E20606

Jednocestná světelná závora · M4 · Přímý · Materiál pouzdra: PE (polyethylen), Světlovod: PMMA E20753

Jednocestná světelná závora · M6 · Přímý · Materiál pouzdra: PE (polyethylen), Světlovod: PMMA E20752

jednocestná světelná závora 90° zahnutí svět.paprsku · FE-11-EPV-E3R/2m · Ø 3 · úhlový · 
Materiál pouzdra: PE (polyethylen), Světlovod: PMMA

E20714

Vláknová optika a zesilovače
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Senzory pro detekci barvy, kontrastu, 
skla a fólie / filmu

Senzor pro rozlišení barev detekuje 
i ty nejmenší barevné odchylky; 
nastavit lze 5 úrovní tolerance

Kontrastní senzor s Teach funkcí 
pro automatické přenášení barvy 
vysílaného světla

Senzor pro průhledné objekty 
detekuje sklo, fólie a PET lahve

Vysoké spínací frekvence pro rychle 
se pohybující aplikace

Automatická detekce pro nastavení 
PNP/NPN; Teach funkce šetří čas

Senzor pro rozlišení barev je vhodný pro kontrolu výroby 

Senzor pro rozlišení barev detekuje objekty na základě jejich barvy. Je zvláště vhodný
pro použití v automobilovém průmyslu. Díky nabídce pěti tolerančních stupňů
definuje uživatel přípustné rozdíly barev. Přizpůsobení dané aplikaci se provádí
pomocí tlačítek. Vysoká spínací frekvence 2000 Hz umožňuje přesnou detekci barev
i pro velmi rychlé aplikace. 

Kontrastní senzor pro detekci objektů 

Kontrastní senzor O5K je schopen vyřešit celou řadu aplikací v oblasti montážní 
a manipulační techniky. Zjišťuje registrační značky nebo tištěné barevné pruhy 
na základě stanovení rozdílu mezi cílovým objektem a pozadím. Vysoká schopnost
barevného odlišení a vysoké rozlišení poskytují spolehlivou detekci. 

Detekce průhledných objektů 

Senzory řady O5G rozpoznávají průhledné objekty, jako jsou fólie, sklo, PET lahve
nebo průhledné obaly. To běžné optické senzory nedokáží. Standardní snímače mají
vysokou výkonnostní rezervu, a tak se v podstatě dívají skrz průhledný materiál dál. 

Pro průmyslové 
aplikace
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Senzory k detekci barev

Provedení - typ Funkce Měřící
rozsah

Průměr
světelné skvrny

[mm]

Ub

[V]

Proudový
odběr

[mA]

Měřící frekvence /
spínací frekvence

[Hz]

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení · výstupní funkce Režim spínání na světlo / tmu (programovatelný) · DC PNP/NPN

Senzor pro rozlišení barev 15...19 mm 2,5 x 6 10...36 50 2000 O5C500

Snímač kontrastu

Pouzdro Funkce Dosah / Snímací
vzdálenost

Druh
světla

Ø skvrny
při max.
dosahu
[mm]

Výstup
H = světlo
D = tmu

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení · výstupní funkce Režim spínání na světlo / tmu (programovatelný) · DC PNP/NPN

Kontrastní snímač 18...22 mm RGB 1,5 x 5 H/D PNP/NPN O5K500

Senzory pro rozpoznání transparentních předmětů

Pouzdro Funkce Dosah / Snímací
vzdálenost

Druh
světla

Ø skvrny
při max.
dosahu
[mm]

Výstup
H = světlo
D = tmu

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení · výstupní funkce režim spínání světlo/tma programovatelný tlačítky · DC PNP/NPN

Polarizační filtr 0...1,5 m červená 40 / 80 H/D PNP/NPN O5G500

M8 konekt. připojení · výstupní funkce Režim spínání na světlo / tmu (programovatelný) · DC PNP

Polarizační filtr 0,2...1,5 m červená 64 H/D PNP OJ5185

Polarizační filtr 0,2...1,5 m červená 64 H/D PNP OJ5186

Prizmatická odrazka

Typ Popis Objednací
číslo

Prizmatická odrazka · 48 x 48 mm · obdélníkové · pro laserové reflexní světelné závory a rozpoznávání skla a fólií · 
Materiál pouzdra: Plast

E20722

Optické senzory pro
speciální aplikace
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Kompaktní hlídání rychlosti otáček – 
vyhodnocovací systém s integrovaným senzorem

2 v 1: hlídač otáček a vyhodnocovací
jednotka v jednom kompaktním pouzdře

Prostorově úsporné provedení

Snadná montáž

Jednoduché nastavení parametrů pomocí
potenciometru nebo tlačítka

Induktivní senzor s integrovaným vyhodnocováním
rychlosti otáček 

V mnoha průmyslových aplikacích je třeba sledovat rychlost
otáček nebo klidový stav. Kompaktní hlídač otáček řady DI
nabízí obvzláště levné a spolehlivé řešení. V zásadě se jedná 
o induktivní snímač s integrovaným vyhodnocováním rychlosti
otáček. 
Výhody: informace o stavu pohonu jsou převáděny přímo 
do řídicího systému. Cílovou rychlost lze snadno nastavit
pomocí potenciometru nebo tlačítek přímo na přístroji. 

Varianty 

ifm electronic nabízí vhodný přístroj pro každou aplikaci.
Uživatel si může vybrat mezi typy M18 a M30, a to buď 
s konektorem M12 nebo s kabelovým připojením. K dispozici
jsou 2-vodičové a 3-vodičové přístroje se spínací nebo
rozpínací funkcí. 

Pro průmyslové 
aplikace

202
www.ifm.com/cz



Hlídač otáček s integrovaným senzorem

Typ Ub

[V]

Vstupy Vstupní funkce Nastavitelná
oblast

[puls. / min.]

Nastavit.
oblast

[Hz]

Analo-
gové.

výstupy

Releové
výstupy

Tranzis-
torové

výstupy

Objednací
číslo

M30 x 1,5 · výstup je sepnut během přemostění rozběhu, a jestliže (f stávající) > (f požadovaná)

20...250 AC/DC 1 PNP / NPN / Namur 5...300 – 1 2 2 DI0001*

20...250 AC/DC 1 PNP / NPN / Namur 50...3000 – 1 2 2 DI0002*

10...36 DC 1 PNP / NPN / Namur 5...300 – 1 2 2 DI5009

10...36 DC 1 PNP / NPN / Namur 5...300 – 1 2 2 DI5001

10...36 DC 1 PNP / NPN / Namur 30...3000 – 1 2 2 DI5003

10...36 DC 1 PNP / NPN / Namur 5...300 – 1 2 2 DI5007

10...36 DC 1 PNP / NPN / Namur 5...300 – 1 2 2 DI5004

M18 x 1 · výstup je propojen během přemostění rozběhu a jestliže (f stávající) > (f požadovaná)

10...36 DC 1 PNP / NPN / Namur 3...6000 – 1 2 2 DI6001

* Informace pro AC a AC/DC senzory

Miniaturní pojistka podle IEC60127-2 sheet 1 ≤ 2 A (rychlá) Doporučení: po zkratu prověřte přístroj na správnou funkci.

Konektory

Typ Popis Objednací
číslo

Konektor M12, 5/4 -pólový, 4 -drátový

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 2 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC004

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC005

Konektor · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 2 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC001

Konektor · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC002

Čítače pulzů
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Rozpoznávání objektů pro montáž, 
výrobu a kontrolu kvality

2D kamerové senzory pro rozpoznávání
objektů

Robustní průmyslový kryt s integrovaným
osvětlením

Jednoduché nastavení parametrů

Integrované procesní rozhraní Ethernet 
s indikací polohy

128 MB RAM: 32 aplikací, 
pro každou až 24 modelů

Obrysový senzor pro řízení výroby 

Na základě ověřování obrysu kontroluje senzor přítomnost
objektu, a to nezávisle na poloze jeho natočení. Možnosti
aplikace se pohybují od sledování přítomnosti, polohy 
a orientace, přes třídící a počítací úlohy, až po kontrolu kvality. 
Osvětlení a vyhodnocovací jednotka jsou integrovány 
v robustním, průmyslově kompatibilním pouzdře s krytím 
IP 67, pro použití v teplotním rozsahu -10 ... 60 °C. 
Pro přenosné aplikace jsou k dispozici extra ploché 
světelné prvky. 

Provozní koncept 

Díky intuitivnímu rozhraní a dobrým / špatným dílům, 
může uživatel jednoduše (krok za krokem) vytvořit model
objektu, který má být rozpoznán (kontrolován). 
Software pro rozpoznávání objektů porovnává objekt 
s předem definovaným tvarem, nezávisle na poloze natočení,
a předává výsledky (dobré nebo špatné, polohu, orientaci) 
do PLC vyšší úrovně. Senzor může zpracovávat 
až 32 samostatných úkolů, z nichž každý může mít 
až 24 modelů.

Senzory slouží 
pro zabezpečování 
kvality. 

Pro průmyslové 
aplikace
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Senzory pro rozpoznávání objektů

Typ Funkce Max. velikost
obrazové plochy

[mm]

Rozlíšení

[mm]

Rychlost
detekce

[Hz]

Druh
světla

Okolní
teplota

[°C]

Objednací
číslo

Provedení - typ O2D2 · zástrčka M12, A-kódovaná, 8-pólová; zásuvka M12,  D-kódovaná, 4-pólová · Kov · DC

CMOS obrazový senzor S/W,
VGA-rozlišení 640 x 480

640 x 480 0,025 10
Infračervené

světlo
-10...60 O2D220

CMOS obrazový senzor S/W,
VGA-rozlišení 640 x 480

1320 x 945 0,075 10
Infračervené

světlo
-10...60 O2D222

CMOS obrazový senzor S/W,
VGA-rozlišení 640 x 480

400 x 300 0,02 10
Infračervené

světlo
-10...60 O2D224

Upevňovací komponenty pro kamerové senzory

Typ Popis Objednací
číslo

Montážní set · O2D, O2M, O2I, O2V · Montáž svorkového válce · tyčový profil Ø 12 mm · 
Materiál pouzdra: Upevňovací část: V2A / svorkový válec: V4A

E2D110

Montážní set · O2D, O2M, O2I, O2V · Montáž svorkového válce · tyčový profil Ø 14 mm · 
Materiál pouzdra: Upevňovací část: V2A / svorkový válec: V4A

E2D112

Obslužný software · O2D E2D200

Ochranné okénko, sklo · O2D / O2I · Materiál pouzdra: pouzdro: litý zinek černá / optika: pevné sklo E21168

Spojovací kabel · přímý / přímý · Ethernet · Zlacené kontakty · 5 m · Materiál pouzdra: TPU E21139

Dotykový panel PC · 12,1" barevý displej · Intel Atom CPU 1,6 GHz · 2 GByte RAM · 
Operační systém: Windows 7, Service Pack 1 (32 bitů)

E2D400

Difuzer z umělé hmoty · O2D / O2I · Materiál pouzdra: pouzdro: litý zinek černá / optika: PMMA E21165

Konektory

Typ Popis Objednací
číslo

Konektor M12, 8/7 -pólový, 8 -drátový

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 2 m · Materiál pouzdra: PUR E11231

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 5 m · Materiál pouzdra: PUR E11232

Senzory pro rozpoznávání
objektů
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Kontrola objektů při balení, 
výrobě a pro kontrolu kvality

Samostatný přístroj s integrovaným 
osvětlením

Pro kontrolní úkoly s proměnlivými
vlastnostmi

Kompaktní a robustní provedení

Uživatelsky přívětivé nastavení parametrů

Integrované procesní rozhraní Ethernet
(TCP/IP, EtherNet/IP)

Samostatný přístroj 

Samostatný přístroj s integrovaným osvětlením a vyhodnocováním v pevném,
průmyslově kompatibilním pouzdře s krytím IP 67 pro použití v teplotním rozsahu -
10...60 ° C. 

Uživatelsky přívětivé nastavení parametrů 

Všechny parametry mohou být pohodlně nastaveny pomocí vedeného menu
parametrizačního softwaru. 

Rozpoznávání objektů 

Pro rozpoznávání objektů se používá blob analýza, která stanovuje vybrané
vlastnosti objektů. Tyto snímače umožňují kontrolu přítomnosti, velikosti, polohy
nebo úplnosti objektů. 

Procesní rozhraní Ethernet 

Rozhraní Ethernet navíc poskytuje vzdálenou údržbu s možností ukládání chybových
obrazů a vyhodnocovacích dat, možnost aktualizace pro senzory, stejně jako 
pro snímky z procesu, pro připojení programovatelných logických kontrolerů. 

Využití metody procházejícího světla 

Pro aplikace s průchozím světlem jsou k dispozici extra ploché osvětlovací prvky.

Kontrola přítomnosti adhezivních destiček
pro snížení hluku. 

Pro průmyslové 
aplikace
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Senzory pro rozpoznávání objektů

Typ Funkce Max. velikost
obrazové plochy

[mm]

Rozlíšení

[mm]

Rychlost
detekce

[Hz]

Druh
světla

Okolní
teplota

[°C]

Objednací
číslo

Provedení - typ O2V · zástrčka M12, A-kódovaná, 8-pólová; zásuvka M12,  D-kódovaná, 4-pólová · Kov · DC

CMOS obrazový senzor S/W,
VGA-rozlišení 640 x 480

640 x 480 0,025 10 bílé světlo -10...60 O2V100

CMOS obrazový senzor S/W,
VGA-rozlišení 640 x 480

1320 x 945 0,075 10 bílé světlo -10...60 O2V102

CMOS obrazový senzor S/W,
VGA-rozlišení 640 x 480

400 x 300 0,02 10 bílé světlo -10...60 O2V104

CMOS obrazový senzor S/W,
VGA-rozlišení 640 x 480

640 x 480 0,025 10
Infračervené

světlo
-10...60 O2V120

CMOS obrazový senzor S/W,
VGA-rozlišení 640 x 480

1320 x 945 0,075 10
Infračervené

světlo
-10...60 O2V122

CMOS obrazový senzor S/W,
VGA-rozlišení 640 x 480

400 x 300 0,02 10
Infračervené

světlo
-10...60 O2V124

Upevňovací komponenty pro kamerové senzory

Typ Popis Objednací
číslo

Montážní set · O2D, O2M, O2I, O2V · Montáž svorkového válce · tyčový profil Ø 12 mm · 
Materiál pouzdra: Upevňovací část: V2A / svorkový válec: V4A

E2D110

Montážní set · O2D, O2M, O2I, O2V · Montáž svorkového válce · tyčový profil Ø 14 mm · 
Materiál pouzdra: Upevňovací část: V2A / svorkový válec: V4A

E2D112

Obslužný software · O2D E2D200

Ochranné okénko, sklo · O2D / O2I · Materiál pouzdra: pouzdro: litý zinek černá / optika: pevné sklo E21168

Spojovací kabel · přímý / přímý · Ethernet · Zlacené kontakty · 5 m · Materiál pouzdra: TPU E21139

Konektory

Typ Popis Objednací
číslo

Konektor M12, 8/7 -pólový, 8 -drátový

Konektor · Přímý · bez halogenů · M12 konekt. připojení · 2 m · Materiál pouzdra: PUR E11950

Konektor · Přímý · bez halogenů · M12 konekt. připojení · 5 m · Materiál pouzdra: PUR E11807

Senzory pro rozpoznávání
objektů
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Osvětlovací prvky 
pro ověření obrysu a polohy

Mimořádně ploché provedení

Nepřetržitě svítící nebo pulzní provoz

Doplňkový provozní režim 
pro 4-násobně vyšší světelný výkon

Tři velikosti světelného pole

Infračervené nebo červené světlo

Mimořádně ploché provedení 

Nová generace osvětlovacích jednotek ifm vyžaduje jen velmi
malý prostor, a tak lze díky extrémně plochému provedení, 
o šířce pouhých 9,2 mm, přišroubovat na stěnu nebo
našroubovat na montážní příslušenství i ve stísněných
podmínkách. 

Celá řada provozních režimů 

Osvětlovací prvky umožňují mikroprocesorové technice
pracovat se dvěma různými intenzitami světla: V “normálním”
režimu může prvek pracovat v nepřetržitém nebo pulzním
módu, ve “vysokém” režimu je možný provoz se 4-násobně
vyšším světelným výkonem. Doba expozice je tak snížena 
o 75 až 80 %, což je výhodou zejména pro rychlé procesy. 

Množství variant 

Osvětlovací jednotky vytvářejí homogenní světelné pole 
s viditelným červeným nebo neviditelným infračerveným
světlem. K dispozici jsou ve třech různých velikostech.

Specifické
osvětlovací prvky
rozšířily spektrum
použití senzorů 
pro rozpoznávání 
a kontrolu objektů.

Pro průmyslové 
aplikace

208
www.ifm.com/cz



Osvětlovací prvky – průchozí světlo

Typ Rozměry

[mm]

Druh
světla

Svítící  oblast

[mm]

I0 normální
intenzita
osvětlení

[mA]

I0 vysoká
intenzita
osvětlení

[mA]

Spuštení Objednací
číslo

PUR-kabel 0,15 m · s  M12-konektorem · Kov · DC

70,5 x 9,2 x 33,4 červená 25 x 25 50 25
externí; 24 V PNP podle

IEC61131-1
O2D910

70,5 x 9,2 x 33,4
Infračervené

světlo
25 x 25 50 25

externí; 24 V PNP podle
IEC61131-1

O2D906

108 x 9,8 x 81 červená 50 x 50 200 100
externí; 24 V PNP podle

IEC61131-1
O2D911

108 x 9,8 x 81
Infračervené

světlo
50 x 50 200 100

externí; 24 V PNP podle
IEC61131-1

O2D907

161,2 x 9,8 x 133 červená 100 x 100 450 250
externí; 24 V PNP podle

IEC61131-1
O2D912

161,2 x 9,8 x 133
Infračervené

světlo
100 x 100 450 250

externí; 24 V PNP podle
IEC61131-1

O2D908

PUR-kabel 2 m · Kov · DC

70,5 x 9,2 x 33,4
Infračervené

světlo
25 x 25 50 25

externí; 24 V PNP podle
IEC61131-1

O2D901

70,5 x 9,2 x 33,4 červená 25 x 25 50 25
externí; 24 V PNP podle

IEC61131-1
O2D900

108 x 9,8 x 81
Infračervené

světlo
50 x 50 200 100

externí; 24 V PNP podle
IEC61131-1

O2D903

108 x 9,8 x 81 červená 50 x 50 200 100
externí; 24 V PNP podle

IEC61131-1
O2D902

161,2 x 9,8 x 133
Infračervené

světlo
100 x 100 450 250

externí; 24 V PNP podle
IEC61131-1

O2D905

161,2 x 9,8 x 133 červená 100 x 100 450 250
externí; 24 V PNP podle

IEC61131-1
O2D904

Upevňovací komponenty pro kamerové senzory

Typ Popis Objednací
číslo

Montážní set · Backlight 25 x 25 mm · Montáž svorkového válce · Materiál pouzdra: montážní destička: V2A / svorkový válec: V4A E2D107

Montážní set · Backlight 50 x 50 mm · Montáž svorkového válce · Materiál pouzdra: montážní destička: V2A / svorkový válec: V4A E2D108

Montážní set · Backlight 100 x 100 mm · Montáž svorkového válce · Materiál pouzdra: montážní destička: V2A / svorkový válec: V4A E2D109

Konektory

Typ Popis Objednací
číslo

Konektor M12, 5/4 -pólový, 4 -drátový

Konektor · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC002

Externí osvětlení
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Induktivní bezpečnostní senzory 
pro přímou detekci kovů

Obvzlášť vhodné pro bezpečnost stroje 
a jeho obsluhy

Spolehlivá funkce bez magnetického 
protikusu nebo kódovaného 
akčního / spínacího členu

Spolehlivé monitorování koncové 
pozice pohyblivých částí stroje

Připojení senzorů k bezpečnostním 
PLC, sběrnicovým systémům a logickým 
modulům

Jednoduché sériové zapojení senzorů, 
s možností kombinace s mechanickými 
spínači

Spolehlivá detekce polohy 

Speciální protikus, jako magnet nebo kódovaný cíl, již není nutný pro funkci
induktivního bezpečnostního senzoru. Induktivní bezpečnostní senzor detekuje
kovy, jako je nerezová nebo měkká ocel. Pracuje s uvolňovací zónou, která je
monitorována jak prostorově, tak i časově. Režim nastavení zjednodušuje montáž. 
Bezpečnostní senzory zvyšují provozuschopnost a bezpečnost Vašich zařízení 
a mohou být připojeny ke schváleným vyhodnocovacím jednotkám bez křížové
kontroly. Provoz bez opotřebení zaručuje nízké náklady na údržbu Vašeho zařízení.
Poruchy, jako jsou přerušení cívky nebo zkrat cívky, jsou diagnostikovány a senzor
přejde do předem definovaného bezpečného stavu. Dokonce ani zkrat mezi
napájením a jedním ze dvou výstupů nemá vliv na bezpečnou funkci senzoru. 

Oblast nasazení 

• spolehlivé polohování na rotačních indexovacích stolech a obráběcích strojích 
• spolehlivá iniciace spouštění pomalého posunu nebo vypnutí v koncové poloze 
pro lisy, portálové roboty a aktuátory 
• spolehlivé monitorování oblasti (okolí) pro roboty

Pro průmyslové 
aplikace
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Induktivní senzory pro bezpečnostně orientované aplikace, 2 x OSSD, SIL 3, PL e

Typ Délka

[mm]

Uvolňovací
zóna

[mm]

Materiál
pouzdra

Ub
DC

[V]

Krytí Doba odezvy v případě
bezpečnostního požadavku /

uběhlá doba
[ms]

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení

66 10...15 nf PPE 24 IP 65 / IP 67 ≤ 50 / ≤ 200 GM701S

66 4...20 nf PPE 24 IP 65 / IP 67 ≤ 50 / ≤ 200 GM705S

39 6...12 nf V4A 24 IP 68 / IP 69K ≤ 50 / ≤ 200 GI701S

f = vazební / nf = nevazební

Induktivní senzory pro bezpečnostně orientované aplikace, 2 x OSSD, SIL 2, PL d

Typ Délka

[mm]

Uvolňovací
zóna

[mm]

Materiál
pouzdra

Ub
DC

[V]

Krytí Doba odezvy v případě
bezpečnostního požadavku /

uběhlá doba
[ms]

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení

35 1...8 nf V4A 24 IP 65 / IP 67 ≤ 1 / ≤ 1 GG711S

44,5 1...5 f Mosaz 24 IP 65 / IP 67 ≤ 1 / ≤ 1 GG712S

53 > 10 f Mosaz 24 IP 65 / IP 67 ≤ 5 / ≤ 5 GG851S

45 0,5...4 nf V4A 24 IP 65 / IP 67 ≤ 1 / ≤ 1 GF711S

f = vazební / nf = nevazební

Induktivní bezpečnostní senzory podle norem IEC 61508 SIL 3, 
IEC 62061 SILcl 3 a ISO 13849-1 PL e s možností zapojení do série

Typ Délka

[mm]

Uvolňovací
zóna

[mm]

Materiál
pouzdra

Ub
DC

[V]

Krytí Doba odezvy v případě
bezpečnostního požadavku /

uběhlá doba
[ms]

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení

66 10...15 nf PPE 24 IP 65 / IP 67 ≤ 20 / ≤ 200 GM504S

66 10...20 nf PPE 24 IP 65 / IP 67 ≤ 20 / ≤ 200 GM505S

55 3...6 nf V4A 24 IP 68 / IP 69K ≤ 20 / ≤ 200 GG505S

f = vazební / nf = nevazební

Bezpečnostní induktivní
snímače
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Bezpečnostní světelné závěsy 
Zamezení přístupu – ochrana prstů, typ 4 / SIL 3

Bezpečnostní světelné závěsy 
typ 4 podle IEC 61496

Nyní se SIL 3 podle IEC 61508 
a PL podle ISO 13849

Kompaktní pouzdro o rozměrech 
(28 x 30 mm)

Volitelná šířka ochranného pásma: 
0...3 m nebo 1...6 m

Jednoduché zapojení díky osvědčené 
konektorové zástrčce M12 (5 nebo 8 pinů)

Ochrana pro provozní personál 

Bezpečnostní světelné závěsy jsou používány tam, kde pohyb částí strojů představuje
nebezpečí pro personál či zboží. Při zapnutí toto ochranné zařízení odpojí výstupy,
čímž dojde k okamžitému zastavení strojů. 
Bezpečnostní světelné závěsy jsou tvořeny optickým vysílačem a přijímacím prvkem.
Ve vysílači se nachází několik vysílačů světla a stejný počet přijímačů je v přijímacím
prvku. Když dojde k přerušení jednoho nebo několika paprsků, systém odpojí
bezpečnostní výstupy. 

Certifikovaný bezpečnostní systém 

Bezpečnostní světelné závěsy byly vyvinuty v souladu s aktuálními standardy a jsou
certifikovány společností TÜV Süd. Závěsy odpovídají požadavkům norem EN 61496,
ESPE typ 4 / SIL 3. 

Ochrana prstů 

Ochranná funkce “ochrana prstů” je garantována při rozlišení 14 mm. 

Světelné závěsy je možné vybrat jednoduše 
a přesně podle oblasti použití. Mrtvá zóna 
a neoprávněné zásahy jsou vyloučeny.

Pro průmyslové 
aplikace
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Bezpečnostní světelné závory typ 4, SIL 3, PL e, rozlišení 14 mm, 
šířka ochranného pole do 6 m

Typ Délka
senzoru

[mm]

Rozlišení /
možnosti detekce

[mm]

Výška
ochranného

pásma
[mm]

Šířka ochranného
pásma

[m]

Doba
odezvy

[ms]

Ub

[V]

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení

213 14 160 0...3 / 1...6 4 24 OY001S

363 14 310 0...3 / 1...6 5,5 24 OY002S

513 14 460 0...3 / 1...6 7,5 24 OY003S

663 14 610 0...3 / 1...6 9 24 OY004S

813 14 760 0...3 / 1...6 11 24 OY005S

963 14 910 0...3 / 1...6 13 24 OY006S

1113 14 1060 0...3 / 1...6 14,5 24 OY007S

1263 14 1210 0...3 / 1...6 16,5 24 OY008S

1413 14 1360 0...3 / 1...6 18 24 OY009S

1563 14 1510 0...3 / 1...6 20 24 OY010S

Bezpečnostní 
světelné závěsy
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Bezpečnostní světelné závěsy 
Zamezení přístupu - ochrana rukou, typ 4 / SIL 3

Bezpečnostní světelné závěsy typ 4 
podle normy IEC 61496

Nyní se SIL 3 podle IEC 61508 
a PL podle ISO 13849

Kompaktní pouzdro o rozměrech 
(28 x 30 mm)

Volitelná šířka ochranného pásma: 
0...4 m nebo 3...12 m

Jednoduché zapojení díky osvědčené 
konektorové zástrčce M12 (5 nebo 8 pinů)

Ochrana pro provozní personál 

Bezpečnostní světelné závěsy jsou používány všude tam, kde pohyb částí strojů
představuje nebezpečí pro personál či zboží. Po zapnutí odpojí toto ochranné
zařízení výstupy, čímž dojde k okamžitému zastavení strojů. 
Bezpečnostní světelné závěsy jsou tvořeny optickým vysílačem a přijímacím prvkem.
Ve vysílači se nachází několik vysílačů světla a stejný počet přijímačů je v přijímacím
prvku. Když dojde k přerušení jednoho nebo několika paprsků, systém odpojí
bezpečnostní výstupy. 

Certifikovaný bezpečnostní systém 

Bezpečnostní světelné závěsy byly vyvinuty v souladu s aktuálními standardy a jsou
certifikovány společností TÜV Süd. Závěsy odpovídají požadavkům norem EN 61496,
ESPE typ 4 / SIL 3. 

Ochrana rukou 

Ochranná funkce 'ochrana rukou' je garantována při rozlišení 14, 20, 30 nebo 40 mm.

Ochrana pro provozní personál i na dlouhé
vzdálenosti.

Pro průmyslové 
aplikace
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Bezpečnostní světelné záclony Typ 4, SIL 3, PL e, rozlišení 30 mm, 
šířka ochranného pole do 12 m

Typ Délka
senzoru

[mm]

Rozlišení /
možnosti detekce

[mm]

Výška
ochranného

pásma
[mm]

Šířka ochranného
pásma

[m]

Doba
odezvy

[ms]

Ub

[V]

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení

213 30 160 0...4 / 3...12 4 24 OY041S

363 30 310 0...4 / 3...12 5,5 24 OY042S

513 30 460 0...4 / 3...12 7,5 24 OY043S

663 30 610 0...4 / 3...12 8,5 24 OY044S

813 30 760 0...4 / 3...12 10,5 24 OY045S

963 30 910 0...4 / 3...12 12 24 OY046S

1113 30 1060 0...4 / 3...12 14 24 OY047S

1263 30 1210 0...4 / 3...12 15,5 24 OY048S

1413 30 1360 0...4 / 3...12 17 24 OY049S

1563 30 1510 0...4 / 3...12 18,5 24 OY050S

Bezpečnostní světelné záclony Typ 4, SIL 3, PL e, rozlišení 40 mm, 
šířka ochranného pole do 12 m

Typ Délka
senzoru

[mm]

Rozlišení /
možnosti detekce

[mm]

Výška
ochranného

pásma
[mm]

Šířka ochranného
pásma

[m]

Doba
odezvy

[ms]

Ub

[V]

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení

213 40 160 0...4 / 3...12 3,5 24 OY061S

363 40 310 0...4 / 3...12 4,5 24 OY062S

513 40 460 0...4 / 3...12 5,5 24 OY063S

663 40 610 0...4 / 3...12 6,5 24 OY064S

813 40 760 0...4 / 3...12 7,5 24 OY065S

963 40 910 0...4 / 3...12 9 24 OY066S

1113 40 1060 0...4 / 3...12 10 24 OY067S

1263 40 1210 0...4 / 3...12 11 24 OY068S

1413 40 1360 0...4 / 3...12 12 24 OY069S

1563 40 1510 0...4 / 3...12 13 24 OY070S

Bezpečnostní 
světelné závěsy
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Bezpečnostní světelné závěsy 
Ochrana těla typ 4 / SIL 3

Bezpečnostní světelné závěsy typ 4 
podle normy IEC 61496

Nyní se SIL 3 podle IEC 61508 
a PL podle ISO 13849

Kompaktní pouzdro o rozměrech 
(28 x 30 mm)

Volitelná šířka ochranného pásma: 
0...4 m nebo 3...12 m

Jednoduché zapojení díky osvědčené 
konektorové zástrčce M12 (5 nebo 8 pinů)

Ochrana pro provozní personál 

Bezpečnostní světelné závěsy jsou používány všude tam, 
kde pohyb částí strojů představuje nebezpečí pro personál 
či zboží. Po zapnutí odpojí toto ochranné zařízení výstupy,
čímž dojde k okamžitému zastavení strojů. 
Bezpečnostní světelné závěsy jsou tvořeny optickým vysílačem
a přijímacím prvkem. Ve vysílači se nachází několik vysílačů
světla a stejný počet přijímačů je v přijímacím prvku. Když
dojde k přerušení jednoho nebo několika paprsků, systém
odpojí bezpečnostní výstupy. 

Certifikovaný bezpečnostní systém 

Bezpečnostní světelné závěsy byly vyvinuty v souladu 
s aktuálními standardy a jsou certifikovány společností TÜV
Süd. Závěsy odpovídají požadavkům norem EN 61496, 
ESPE typ 4 / SIL 3. 

Ochrana těla nebo jeho částí 

Ochranná funkce “primární ochrana pro tělo a jeho části” 
je garantována při rozlišení 50 nebo 90 mm.

Účinná ochrana v nebezpečném prostředí.

Pro průmyslové 
aplikace
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Bezpečnostní světelné záclony Typ 4, SIL 3, PL e, rozlišení 50 mm, 
šířka ochranného pole do 12 m

Typ Délka
senzoru

[mm]

Rozlišení /
možnosti detekce

[mm]

Výška
ochranného

pásma
[mm]

Šířka ochranného
pásma

[m]

Doba
odezvy

[ms]

Ub

[V]

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení

363 50 310 0...4 / 3...12 4 24 OY082S

513 50 460 0...4 / 3...12 4,5 24 OY083S

663 50 610 0...4 / 3...12 5,5 24 OY084S

813 50 760 0...4 / 3...12 6,5 24 OY085S

963 50 910 0...4 / 3...12 7,5 24 OY086S

1113 50 1060 0...4 / 3...12 8,5 24 OY087S

1263 50 1210 0...4 / 3...12 9 24 OY088S

1413 50 1360 0...4 / 3...12 10 24 OY089S

1563 50 1510 0...4 / 3...12 11 24 OY090S

Bezpečnostní světelné záclony Typ 4, SIL 3, PL e, rozlišení 90 mm, 
šířka ochranného pole do 12 m

Typ Délka
senzoru

[mm]

Rozlišení /
možnosti detekce

[mm]

Výška
ochranného

pásma
[mm]

Šířka ochranného
pásma

[m]

Doba
odezvy

[ms]

Ub

[V]

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení

663 90 610 0...4 / 3...12 4 24 OY104S

813 90 760 0...4 / 3...12 4,5 24 OY105S

963 90 910 0...4 / 3...12 5 24 OY106S

1113 90 1060 0...4 / 3...12 5,5 24 OY107S

1263 90 1210 0...4 / 3...12 5,5 24 OY108S

1413 90 1360 0...4 / 3...12 6 24 OY109S

1563 90 1510 0...4 / 3...12 6,5 24 OY110S

Bezpečnostní spínací přístroje pro bezpečnostní světelné záclony

Typ Ub

[V]

Elektrické
provedení

ISO 13849-1:
Kategorie / PL

IEC 61508:
SIL

Objednací
číslo

24 Relé 4 / e 3 G2001S

Bezpečnostní 
světelné závěsy
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Bezpečnostní světelné mříže 
pro ochranu robotické techniky

Bezpečnostní světelné mříže typu 2 
nebo 4, nebo podle normy IEC 61496

Nyní se SIL 3 podle IEC 61508 
a PL podle ISO 13849

Pro aplikace s dosahem 
až do 60 m

Bezpečnostní světelné mříže 
s aktivním / pasivním systémem 
ochrany (jednostranné zapojení)

Jednoduché zapojení díky osvědčené
konektorové zástrčce M12 (5 nebo 8 pinů)

Ochrana pro provozní personál 

Bezpečnostní světelné mříže jsou používány pro ochranu 
v nebezpečném prostředí průmyslové robotiky. 
Průmyslové roboty jsou tvořeny optickým vysílačem 
a přijímacím prvkem. Ve vysílači se nachází několik vysílačů
světla a stejný počet přijímačů je v přijímacím prvku. 
Když dojde k přerušení jednoho nebo několika paprsků,
systém odpojí bezpečnostní výstupy. 
Bezpečnostní světelné mříže jsou založeny na principu 
vysílač / přijímač a nabízí dosah až do 60 m. 

Aktivní / pasivní systém ochrany 

Vysílač a přijímač jsou integrovány v pouzdře aktivního 
prvku. V pasivním prvku se nachází odrazová zrcadla.
Elektrické připojení je umístěno pouze na straně aktivního
prvku. To šetří čas a peníze potřebné na elektroinstalaci. 

Certifikovaný bezpečnostní systém 

Bezpečnostní světelné mříže byly vyvinuty v souladu se
stávajícími normami a certifikovány společností TÜV Süd. 
Jsou v souladu s požadavky normy EN 61496, ESPE typu 2 /
SIL 2 nebo typu 4 / SIL 3. 

Bezpečnostní světelné mříže chrání pracovní
oblast robotů.

Pro průmyslové 
aplikace
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Bezpečnostní světelná mříž s aktivním / pasivním systémem typ 4, SIL 3, PL e, 2-, 3-, 
4-paprsková, šířka ochranného pole do 6 m

Typ Délka
senzoru

[mm]

Rozlišení /
možnosti detekce

[mm]

Výška
ochranného

pásma
[mm]

Šířka ochranného
pásma

[m]

Doba
odezvy

[ms]

Ub

[V]

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení

736 – 510 0...6 / 0...6 10 24 OY901S

1036 – 810 0...6 / 0...6 10,5 24 OY902S

1136 – 910 0...6 / 0...6 10,5 24 OY903S

Bezpečnostní světelná mříž typ 4, SIL 3, PL e, 2-, 3-, 4-paprsková, 
šířka ochranného pole do 12 m

Typ Délka
senzoru

[mm]

Rozlišení /
možnosti detekce

[mm]

Výška
ochranného

pásma
[mm]

Šířka ochranného
pásma

[m]

Doba
odezvy

[ms]

Ub

[V]

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení

653 – 510 0...4 / 3...12 2,5 24 OY114S

953 – 810 0...4 / 3...12 3 24 OY115S

1053 – 910 0...4 / 3...12 3 24 OY116S

Bezpečnostní světelná mříž typ 4, SIL 3, PL e, 2-, 3-, 4-paprsková, 
šířka ochranného pole do 20 m

Typ Délka
senzoru

[mm]

Rozlišení /
možnosti detekce

[mm]

Výška
ochranného

pásma
[mm]

Šířka ochranného
pásma

[m]

Doba
odezvy

[ms]

Ub

[V]

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení

653 – 510 0...10 / 3...20 2,5 24 OY120S

953 – 810 0...10 / 3...20 2,5 24 OY121S

1053 – 910 0...10 / 3...20 2,5 24 OY122S

Bezpečnostní světelná mříž typ 4, SIL 3, PL e, 2-, 3-, 4-paprsková, 
šířka ochranného pole do 60 m

Typ Délka
senzoru

[mm]

Rozlišení /
možnosti detekce

[mm]

Výška
ochranného

pásma
[mm]

Šířka ochranného
pásma

[m]

Doba
odezvy

[ms]

Ub

[V]

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení

736 – 510 8...30 / 18...60 7 24 OY951S

1036 – 810 8...30 / 18...60 7 24 OY952S

1136 – 910 8...30 / 18...60 7 24 OY953S

Bezpečnostní 
světelné mříže
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Bezpečnostní relé pro ochranu 
obsluhy strojů a zařízení

Mutlifunkční s releovými 
nebo polovodičovými výstupy

NOT-AUS tlačítko (nouzové zastavení) 
s kontrolou poruch a s volitelným 
souběžným monitorováním

Připojení mechanických bezpečnostních 
spínačů a bezpečnostních senzorů

Dvouruční spínání v souladu s EN 574, 
typ IIIC, mechanické nebo elektronické

Certifikováno podle normy IEC 61508, 
EN 954-1, ISO 13849-1, EN 574 typ IIIC

Spolehlivé spínání 

Toto bezpečnostní relé může být používáno různými způsoby.
Jako například, monitorování bezpečnostních aplikací 
ve spojení s různými druhy bezkontaktní ochrany. 
Vyhodnocení signálů z bezpečnostních světelných bariér,
bezpečnostních světelných závěsů, elektronických
bezpečnostních senzorů nebo mechanických bezpečnostních
spínačů pro ochranné krytí kontaktů nebo elektronických
polohových senzorů nebo mechanických polohových spínačů
s kontrolou nebo bez kontroly poruch, to je jen malá část
možného použití. 
Bezpečnostní relé má několik multifunkčních samo-
diagnostických a samo-sledovacích vstupů a výstupů 
s ochranou proti zkratu. Souběžné monitorování vstupů 
a funkce “monitorovaného” nebo “automatického startu”
mohou být nastaveny jako jedna z možností. 
Provoz při dvouručním spínání podle EN 574 typ IIIC 
ve spojení s elektronickými senzory nebo mechanickými
spínači je další výhodou bezpečnostního relé. AS-interface

AS-i

AS-i-S

Pro průmyslové 
aplikace
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Bezpečnostní spínací přístroje s releovými výstupy pro bezpečnostní senzory

Typ Ub

[V]

Elektrické
provedení

ISO 13849-1:
Kategorie / PL

IEC 61508:
SIL

Objednací
číslo

24 Relé 4 / e 3 G1501S

24 Relé 4 / e 3 G1502S

Bezpečnostní spínací přístroje s polovodičovými výstupy pro bezpečnostní senzory

Typ Ub

[V]

Elektrické
provedení

ISO 13849-1:
Kategorie / PL

IEC 61508:
SIL

Objednací
číslo

24 Polovodičové výstupy 4 / e 3 G1503S

Bezpečnostní spínací přístroje pro bezpečnostní světelné záclony

Typ Ub

[V]

Elektrické
provedení

ISO 13849-1:
Kategorie / PL

IEC 61508:
SIL

Objednací
číslo

24 Relé 4 / e 3 G2001S

Konektory

Typ Popis Objednací
číslo

Konektor M12, 5/4 -pólový, 4 -drátový

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 2 m · Materiál pouzdra: pouzdro: TPU
oranžová / těsnění: FKM

EVC004

Bezpečnostní relé

221

http://www.ifm.com/products/cz/ds/G1501S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/G1502S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/G1503S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/G2001S.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC004.htm


Tlakové senzory řady PN5 
pro hydraulická zařízení

Jeden spínací výstup, programovatelná 
výstupní funkce spínač / rozpínač

Keramická měřící buňka vysoce odolná 
proti přetížení pro více než 100 milionů 
spínacích cyklů

Zobrazení nastavených a naměřených 
hodnot na 4-místném 10-segmentovém 
displeji

Jednotky tlaku specifické pro danou zemi, 
volitelně: bar/mbar, kPa/MPa, psi

Paměť pro nejvyšší 
naměřený systémový tlak

Dlouhodobá stabilita 

Maximální odolnost a dlouhá životnost zajišťují bezporuchovoý a spolehlivý provoz
tlakových senzorů. Keramicko-kapacitní princip měření se speciální podporou měřící
membrány dělá tlakové senzory odolnými vůči přetížení a špičkám vysokého tlaku. 

Zobrazení přímo na místě 

Jasně viditelný 4-místný LED displej je nepostradatelný pro nastavení, údržbu 
a provoz. Nakloněný displej umožňuje optimální čitelnost i z velké vzdálenosti 
a různých úhlů. 
Díky strukturovanému menu a intuitivnímu ovládání, jenž bylo přizpůsobeno
zákaznickým požadavkům, nepředstavuje nastavení žádný problém. Elektronický
zámek chrání přístroj před neoprávněným přístupem. Tato řada senzorů je
celosvětově oceňována zákazníky ifm, jelikož umožňuje rychlou a snadnou
diagnostiku stroje. Standardní tlakový senzor pro použití 

v automobilovém průmyslu – 
v aplikacích, kde je vyžadován pouze 
jeden spínací výstup. 

Pro průmyslové 
aplikace
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Senzory se spínacími výstupy a s displejem

Typ Procesní
připojení

Displej

LED

Měřící
rozsah

[bar]

Ppřetlak

max. [bar]

Ptrhací

min. [bar]

Ub
DC

[V]

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení · výstupní funkce · DC PNP

G ¼ I zobrazovací jednotka 0...400 600 1000 18...36 PN5000

G ¼ I zobrazovací jednotka 0...250 400 850 18...36 PN5001

G ¼ I zobrazovací jednotka 0...100 300 650 18...36 PN5002

G ¼ I zobrazovací jednotka 0...25 150 350 18...36 PN5003

G ¼ I zobrazovací jednotka -1...10 75 150 18...36 PN5004

G ¼ I zobrazovací jednotka 0...2,5 20 50 18...36 PN5006

G ¼ I zobrazovací jednotka 0...1 10 30 18...36 PN5007

¼" NPT zobrazovací jednotka 0...400 600 1000 18...36 PN5200

¼" NPT zobrazovací jednotka 0...250 400 850 18...36 PN5201

¼" NPT zobrazovací jednotka 0...100 300 650 18...36 PN5202

¼" NPT zobrazovací jednotka 0...25 150 350 18...36 PN5203

¼" NPT zobrazovací jednotka -1...10 75 150 18...36 PN5204

¼" NPT zobrazovací jednotka 0...2,5 20 50 18...36 PN5206

¼" NPT zobrazovací jednotka 0...1 10 30 18...36 PN5207
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Tlakové senzory řady PN7 
se dvěma spínacími výstupy a IO-Link 1.1

Dva nezávislé spínací výstupy 
nebo spínací a diagnostický výstup

Vysoká přesnost spínacího bodu 
a spínací frekvence

Keramická měřící buňka vysoce odolná 
proti přetížení pro více než 100 milionů 
spínacích operací

Různé verze s tlakovým 
rozsahem mezi -1...600 bar

Nastavení parametrů, diagnostika 
a přenos procesních hodnot pomocí IO-Link

Celosvětové využití za účelem snížení skladových zásob 

U tlakových senzorů řady PN7 lze měnit výstupní logiku spínací funkce (PNP nebo
NPN), stejně jako jednotky tlaku (bar/mbar, kPa/MPa, psi), což umožňuje výrobcům
strojů použití jednoho typu tlakového senzoru nezávisle na zemi, ve které bude 
stroj instalován. 

IO-Link 

IO-Link je snadno nastavitelný komunikační protokol mezi zařízením podporujícím
IO-Link (obvykle senzor a aktuátor) a IO-Link masterem. Přednosti: Naměřená
procesní data, parametry a diagnostické informace mohou být přeneseny pomocí
standardního propojovacího kabelu. Pokud není funkce IO-Link využita, pak senzor
pracuje jako tlakový spínač se dvěma spínacími výstupy, tak jako dříve. 

Snadná výměna 

IO-Link master podle specifikace 1.1 ukládá parametry připojeného senzoru 
a, v případě výměny, je předává do nově připojeného senzoru stejného typu.
Komplexní přenastavení parametrů tak není nutné!

Pro průmyslové 
aplikace
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Senzory se spínacími výstupy a displejem s IO-Link

Typ Procesní
připojení

Displej

LED

Měřící
rozsah

[bar]

Ppřetlak

max. [bar]

Ptrhací

min. [bar]

Ub
DC

[V]

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení · výstupní funkce 2 x spínač / rozpínač programovatelný nebo 1 x spínač rozpínač programovaelný + 
1 x rozpínač (diagnostická funkce) · DC PNP/NPN

G ¼ I zobrazovací jednotka 0...600 800 1200 18...36 PN7060

G ¼ I zobrazovací jednotka 0...400 600 1000 18...36 PN7000

G ¼ I zobrazovací jednotka 0...250 400 850 18...36 PN7001

G ¼ I zobrazovací jednotka 0...100 300 650 18...36 PN7002

G ¼ I zobrazovací jednotka 0...25 150 350 18...36 PN7003

G ¼ I zobrazovací jednotka -1...10 75 150 18...36 PN7004

G ¼ I zobrazovací jednotka 0...2,5 20 50 18...36 PN7006

G ¼ I zobrazovací jednotka 0...1 10 30 18...36 PN7007

G ¼ I zobrazovací jednotka -1...1 20 50 18...36 PN7009

Příslušenství

Typ Popis Objednací
číslo

Rozhraní IO-Link · pro nastavení parametrů a analýzu přístrojů · Podporované komunikační protokoly:  IO-Link (4800 a 38400 Bit/s)
EPS-protokol (19200 Bit/s) · pro provoz s FDT softwarem "ifm Container" nebo softwarem "LINERECORDER SENSOR"

E30396

Paměťová zástrčka · paměť parametrů pro senzory IO-Link · kapacita pamětit: 2 kByte · 
Materiál pouzdra: PA PACM 12 / PET / těsnění: FPM / převlečná matice: V4A / zástrčka: TPU

E30398

Konektory

Typ Popis Objednací
číslo

Konektor M12, 5/4 -pólový, 4 -drátový

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC005

Konektor · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC002
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Tlakové senzory řady PN7 se dvěma spínacími výstupy 
a procesním připojením NPT nebo UNF

Dva spínací výstupy

Vysoká přesnost spínacího bodu 
a spínací frekvence

Keramická měřící buňka vysoce odolná 
proti přetížení pro více než 100 milionů 
spínacích operací

Různé verze s tlakovým 
rozsahem mezi -1...400 bar

Jasný a jednoduchý provozní koncept 
s rozšířenými vlastnostmi pro optimální
použití

Dlouhodobá stabilita 

Maximální odolnost a dlouhá životnost zajišťují bezporuchový
a spolehlivý provoz tlakových senzorů. Keramicko-kapacitní
princip měření se speciální podporou měřící membrány dělá
tlakové senzory odolnými vůči přetížení a špičkám vysokého
tlaku. 

Celosvětové využití za účelem snížení skladových zásob 

Výstupní logiku spínací funkce tlakových senzorů PN7 
je možné měnit z PNP na NPN. 

Procesní připojení UNF 

U tlakových senzorů s procesním připojením UNF je z výroby
nastavena měřící jednotka psi. 

Senzory ifm jsou přizpůsobeny potřebám
různých trhů.

Pro průmyslové 
aplikace
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Senzory se spínacími výstupy a s displejem

Typ Procesní
připojení

Displej

LED

Měřící
rozsah

[bar]

Ppřetlak

max. [bar]

Ptrhací

min. [bar]

Ub
DC

[V]

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení · výstupní funkce 2 x spínač / rozpínač programovatelný nebo 1 x spínač rozpínač programovaelný + 
1 x rozpínač (diagnostická funkce) · DC PNP/NPN

¼" NPT zobrazovací jednotka 0...400 600 1000 18...36 PN7200

¼" NPT zobrazovací jednotka 0...250 400 850 18...36 PN7201

¼" NPT zobrazovací jednotka 0...100 300 650 18...36 PN7202

¼" NPT zobrazovací jednotka 0...25 150 350 18...36 PN7203

¼" NPT zobrazovací jednotka -1...10 75 150 18...36 PN7204

¼" NPT zobrazovací jednotka 0...2,5 20 50 18...36 PN7206

¼" NPT zobrazovací jednotka 0...1 10 30 18...36 PN7207

¼" NPT zobrazovací jednotka -1...1 20 50 18...36 PN7209

7/16-20 UNF (SAE) zobrazovací jednotka 0...400 600 1000 18...36 PN7300

7/16-20 UNF (SAE) zobrazovací jednotka 0...100 300 650 18...36 PN7302

7/16-20 UNF (SAE) zobrazovací jednotka 0...25 150 350 18...36 PN7303

7/16-20 UNF (SAE) zobrazovací jednotka -1...10 75 150 18...36 PN7304

Konektory

Typ Popis Objednací
číslo

Konektor M12, 5/4 -pólový, 4 -drátový

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC005

Konektor · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC002
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Tlakové senzory řady PN3 se spínacím 
a analogovým výstupem

Volitelný analogový výstup 
a integrované spínací funkce

Jednotky tlaku specifické pro danou zemi, 
volitelně: bar/mbar, kPa/MPa, psi

Paměť pro nejvyšší 
naměřený systémový tlak

4-místný 10-segmentový displej 
pro nastavení a zobrazení 
naměřených hodnot

Vysoká přesnost spínacího bodu 
a spínací frekvence

Robustní a praktické 

Maximální odolnost a dlouhá životnost zajišťují bezporuchovoý a spolehlivý 
provoz tlakových senzorů ifm. Keramicko-kapacitní princip měření se speciální
podporou měřící membrány dělá tlakové senzory odolnými vůči přetížení a špičkám
vysokého tlaku. Maximální hodnoty tlaku (tlakové špičky) mohou jak v záporném,
tak i v kladném měřícím rozsahu uloženy a přečteny. 
Uživatel si může vybrat mezi analogovou výstupní funkcí 4...20 mA nebo 0...10 V 
a binárním spínacím výstupem. Kromě toho je možné všechny parametry číst 
a pohodlně nastavit prostřednictvím rozhraní na PC. 

Celosvětové využití za účelem snížení skladových zásob 

U senzorů řady PN3 jsou jednotky tlaku volitelné (bar/mbar, kPa/MPa, psi), 
což umožňuje výrobcům strojů použití jednoho typu tlakového senzoru nezávisle 
na zemi, ve které je stroj instalován.

Tlakové senzory pro univerzální použití.

Pro průmyslové 
aplikace
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Senzory se spínacími a analogovými výstupy a s displejem

Typ Procesní
připojení

Displej

LED

Měřící
rozsah

[bar]

Ppřetlak

max. [bar]

Ptrhací

min. [bar]

Ub
DC

[V]

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení · výstupní funkce spínač / rozpínač programovatelný ; 4...20 mA nebo 0...10 V · DC PNP

G ¼ I zobrazovací jednotka 0...600 800 1200 18...36 PN3060

G ¼ I zobrazovací jednotka 0...400 600 1000 18...36 PN3000

G ¼ I zobrazovací jednotka 0...250 400 850 18...36 PN3001

G ¼ I zobrazovací jednotka 0...100 300 650 18...36 PN3002

G ¼ I zobrazovací jednotka 0...25 150 350 18...36 PN3003

G ¼ I zobrazovací jednotka -1...10 75 150 18...36 PN3004

G ¼ I zobrazovací jednotka 0...2,5 20 50 18...36 PN3006

G ¼ I zobrazovací jednotka 0...1 10 30 18...36 PN3007

G ¼ I zobrazovací jednotka -1...0 10 30 18...36 PN3029

Adaptéry

Typ Popis Objednací
číslo

Adaptér · G ¼ - G ½ · Materiál pouzdra: V2A / těsnění: FPM E30000

Adaptér · G ¼ - G ¼ · Materiál pouzdra: V2A / FPM E30007

Konektory

Typ Popis Objednací
číslo

Konektor M12, 5/4 -pólový, 4 -drátový

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC005

Konektor · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC002
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Tlakové senzory řady PN2 
s analogovými a spínacími výstupy

Volitelný a škálovatelný 
analogový výstup: 0...10 V / 4...20 mA

Programovatelná spínací výstupní funkce
spínač / rozpínač

Volitelná spínací logika výstupu (NPN/PNP)

Jednotky tlaku specifické pro danou zemi

Nastavení parametrů, diagnostika 
a přenos procesních hodnot pomocí IO-Link

Odolná měřící buňka 

Dlouhodobá stabilita a vysoce odolné provedení zajišťuje bezproblémový 
a spolehlivý provoz. Keramicko-kapacitní princip měření se speciální podporou
měřící membrány dělá tlakové seznory odolnými vůči přetížení a špičkám 
vysokého tlaku. 

Přizpůsobení řídící jednotce 

Analogový výstup senzoru, který může být nastaven na 4 ... 20 mA nebo 0 ... 10 V,
může být velmi jednoduše přizpůsoben tak, aby odpovídal požadovanému měřícímu
rozsahu. Parametry ASP (analogový počáteční bod) a AEP (analogový koncový bod)
umožňují uživateli specifické nastavení nulového bodu a rozpětí. 

Celosvětové využití za účelem snížení skladových zásob 

U tlakových senzorů řady PN2 lze měnit výstupní logiku spínací funkce (PNP nebo
NPN), stejně jako jednotky tlaku (bar/mbar, kPa/MPa, psi), což umožňuje výrobcům
strojů použití jednoho typu tlakového senzoru nezávisle na zemi, ve které je stroj
instalován. 

PN2: tlakový senzor s IO-Link 

IO-Link je snadno nastavitelný komunikační protokol mezi zařízením podporujícím
IO-Link (obvykle senzor a aktuátor) a IO-Link masterem. Tato technologie je nyní
implementována do tlakových senzorů řady PN2.

Pomocí IO-Link mohou být parametry stroje
předávány na vyšší úrovně řízení.

Pro průmyslové 
aplikace
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Senzory se spínacími a analogovými výstupy a s displejem

Typ Procesní
připojení

Displej

LED

Měřící
rozsah

[bar]

Ppřetlak

max. [bar]

Ptrhací

min. [bar]

Ub
DC

[V]

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení · výstupní funkce 2 x spínač / rozpínač programovatelný nebo 1 x spínač / rozpínač programovatelný + 
1 x analogový (4...20 mA / 0...10 V; škálovatelný 1:4) · DC PNP/NPN

G ¼ I zobrazovací jednotka 0...400 600 1000 18...32 PN2020

G ¼ I zobrazovací jednotka 0...250 400 850 18...32 PN2021

G ¼ I zobrazovací jednotka 0...100 300 650 18...32 PN2022

G ¼ I zobrazovací jednotka -1...25 100 350 18...32 PN2023

G ¼ I zobrazovací jednotka -1...10 75 150 18...32 PN2024

G ¼ I zobrazovací jednotka -0,1253...2,5 20 50 18...32 PN2026

G ¼ I zobrazovací jednotka -0,05...1 10 30 18...32 PN2027

G ¼ I zobrazovací jednotka -0,0125...0,25 10 30 18...32 PN2028

G ¼ I zobrazovací jednotka -1...1 20 50 18...32 PN2009

¼" NPT zobrazovací jednotka 0...400 600 1000 18...32 PN2220

¼" NPT zobrazovací jednotka 0...250 400 850 18...32 PN2221

¼" NPT zobrazovací jednotka 0...100 300 650 18...32 PN2222

¼" NPT zobrazovací jednotka -1...25 100 350 18...32 PN2223

¼" NPT zobrazovací jednotka -1...10 75 150 18...32 PN2224

¼" NPT zobrazovací jednotka -0,125...2,5 20 50 18...32 PN2226

¼" NPT zobrazovací jednotka -0,04...1 10 30 18...32 PN2227

¼" NPT zobrazovací jednotka -1...1 20 50 18...32 PN2209

¼" NPT zobrazovací jednotka -0,0125...0,25 10 30 18...32 PN2228
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Plně elektronický 
kontaktní manometr

Optimální čitelnost a elektronický 
ukazatel znamená spolehlivou funkci

Otočný displej s LED zobrazením 
pro signalizaci spínacího bodu

Výstupní funkce jsou programovatelné 
pomocí LED displeje a optických 
dotykových tlačítek

Procesní připojení G 1/2

Tlakový rozsah až do 400 bar

Elektronický “kontaktní manometr” PG 

V mnoha průmyslových oblastech jsou velmi často používány mechanické kontaktní
manometry, protože je jejich displej velmi dobře viditelný. 
Elektronický “kontaktní manometr” konstrukční řady PG v sobě slučuje velmi
dobrou viditelnost manometru s výhodnými vlastnostmi elektronického tlakového
senzoru, mezi které patří např. programovatelný spínací a analogový výstup
(škálovatelný), vysoká ochrana proti přetížení, stejně jako integrovaná teplotní
kompenzace. 
LED displej se sloupcovým grafickým zobrazením signalizuje spínací body, trendy 
a případně i limity dynamického kolísání tlaku. Ručička je řízena krokovým
motorem, jak se již osvědčilo v automobilech (tachometr). Při odpojeném 
napájecím napětí není ručička přístroje viditelná.

Pro průmyslové 
aplikace
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Elektronický kontaktní manometr se spínacím a analogovým výstupem

Typ Procesní
připojení

Displej

LED

Měřící
rozsah

[bar]

Ppřetlak

max. [bar]

Ptrhací

min. [bar]

Ub
DC

[V]

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení · výstupní funkce 1 x spínač / rozpínač programovatelný + 1 x analogový (4...20 / 20...4 mA, škálovatelný) ·
DC PNP/NPN

G ½ zobrazovací jednotka 0...400 800 1200 18...32 PG2450

G ½ zobrazovací jednotka 0...250 600 1000 18...32 PG2451

G ½ zobrazovací jednotka 0...100 300 700 18...32 PG2452

G ½ zobrazovací jednotka -1...25 100 300 18...32 PG2453

G ½ zobrazovací jednotka -1...10 50 150 18...32 PG2454

G ½ zobrazovací jednotka -1...4 30 100 18...32 PG2455

G ½ zobrazovací jednotka -0,125...2,5 20 50 18...32 PG2456

G ½ zobrazovací jednotka -0,05...1 10 30 18...32 PG2457

G ½ zobrazovací jednotka -1...1 10 30 18...32 PG2409

Konektory

Typ Popis Objednací
číslo

Konektor M12, 5/4 -pólový, 4 -drátový

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 2 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC004

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC005

Tlakové senzory
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Tlakové senzory s čelní membránou
pro hydrostatické měření výšky hladiny

Nepřetržité měření výšky hladiny 
pomocí analogového / spínacího výstupu

Nezávislé na vodivosti 
a dielektrické konstantě média

Vysoká přesnost a absolutní dlouhodobá 
stabilita díky keramické měřící buňce

Vazební procesní připojení

Procesní připojení G 1A

Detekce úrovně hladiny 

Pro hydrostatickou detekci úrovně hladiny kapalin 
v nádržích a nádobách, kde jsou na měřící přístroje 
a procesní připojení kladeny zvláštní požadavky. Kromě 
vysoké přesnosti a dlouhodobé stability musí senzor
odpovídat nejvyšším požadavkům. Tlakové seznory 
řady PF, PI, PL a PG splňují tyto požadavky na odpovídající
úrovni. 

Přednosti 

Tlakové senzory ifm jsou vybaveny keramickou měřící buňkou,
která je vysoce odolná vůči agresivním a abrazivním médiím,
což umožňuje široký rozsah použití. 
Vazební montáž na stěně nádrže nebo nádoby zajišťuje
spolehlivý proces čištění a sterilizace. Pouzdro senzoru 
je hermeticky uzavřené, a tak poskytuje optimální ochranu
proti vlhkosti a chemikáliím. 

Pro průmyslové 
aplikace
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Senzory řady PF se spínacím a analogovým výstupem

Typ Procesní
připojení

Displej

LED

Měřící
rozsah

[bar]

Ppřetlak

max. [bar]

Ptrhací

min. [bar]

Ub
DC

[V]

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení · výstupní funkce 2 x spínač / rozpínač programovatelný nebo 1 x spínač / rozpínač programovatelný + 
1 x analogový (4...20 mA / 0...10 V; škálovatelný 1:4) · DC PNP/NPN

G 1 A těsnící kužel Spínací stav -0,5...10 50 150 20...30 PF2654

G 1 A těsnící kužel Spínací stav -0,05...1 10 30 20...30 PF2657

G 1 A těsnící kužel Spínací stav -0,013...0,25 10 30 20...30 PF2658

Elektronický kontaktní manometr se spínacím a analogovým výstupem

Typ Procesní
připojení

Displej

LED

Měřící
rozsah

[bar]

Ppřetlak

max. [bar]

Ptrhací

min. [bar]

Ub
DC

[V]

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení · výstupní funkce 1 x spínač / rozpínač programovatelný + 1 x analogový (4...20 / 20...4 mA, škálovatelný) ·
DC PNP/NPN

G 1 A těsnící kužel zobrazovací jednotka -1...10 50 150 18...32 PG2894*

G 1 A těsnící kužel zobrazovací jednotka -0,05...1 10 30 18...32 PG2897*

G 1 A těsnící kužel zobrazovací jednotka -0,0124...0,25 10 30 18...32 PG2898*

Pozor: Přístroj musí být nainstalován pouze s procesním připojením pro těsnící kužel G1! G1A těsnící kužel přístroje je vhodný
pouze pro adaptéry s kovovým koncovým dorazem!

Senzory řady PL bez displeje s analogovým výstupem

Typ Procesní
připojení

Displej

LED

Měřící
rozsah

[bar]

Ppřetlak

max. [bar]

Ptrhací

min. [bar]

Ub
DC

[V]

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení · výstupní funkce 4...20 mA analog. · 3-vodič DC; 2-vodič DC

G 1 A těsnící kužel – -0,5...10 50 150 14...30 PL2654

G 1 A těsnící kužel – -0,05...1 10 30 14...30 PL2657

G 1 A těsnící kužel – -0,0125...0,25 10 30 14...30 PL2658

Tlakové senzory
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Tlakové senzory řady PK 
s otočným nastavovacím kroužkem

Jednoduché nastavení spínacího bodu
pomocí dvou nastavovacích 
kroužků s optimální čitelností

Robustní měřící buňka z nerezové oceli

Mechanické uzamčení zabraňuje neúmyslné 
manipulaci se spínacím bodem

Vysoký rozsah destrukčního tlaku 
pro plynná a kapalná média

Ideální pro použití v zařízení zásobních
nádrží, hydraulických a pneumatických 
aplikacích

Jednoduché, obslužné provedení 

Jednoduchost ovládání je fascinující: Díky radiálním
nastavovacím kroužkům s jednotkovou stupnicí pro optimální
čitelnost může každý uživatel, bez použití síly, rychle a přesně
nastavit požadovanou hodnotu. 
Díky možnosti mechanického zamčení je neúmyslná
manipulace vyloučena. Dvě jasně viditelné LED-diody udávají
spínací a provozní stav s požadovanou trasparentností. 

Univerzální použití 

Robustní tlakový senzor může být použit téměř 
ve všech průmyslových aplikacích, nejen ve standardních
hydraulických a pneumatických aplikacích, ale i při tlaku 
plynu až do 400 bar. Maximální robustnost měřící buňky 
z nerezové oceli zabezpečuje dlouhodobou stabilitu 
a provoz bez opotřebení v průběhu milionů tlakových cyklů. 

Pro průmyslové 
aplikace

236
www.ifm.com/cz



Senzory PK s mechanickým nastavením a spínacími výstupy

Typ Procesní
připojení

Displej

LED

Měřící
rozsah

[bar]

Ppřetlak

max. [bar]

Ptrhací

min. [bar]

Ub
DC

[V]

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení · výstupní funkce spínač / rozpínač antivalentní · DC PNP

¼"NPT A (vnější závit)/ 
M5 I  (vnitřní závit)

Provoz 0...400 600 1600 9,6...32 PK6220

¼"NPT A (vnější závit)/ 
M5 I  (vnitřní závit)

Provoz 0...100 200 1000 9,6...32 PK6222

¼"NPT A (vnější závit)/ 
M5 I  (vnitřní závit)

Provoz 0...10 25 300 9,6...32 PK6224

G¼ A (vnější závit) /
M5 I (vnitřní závit)

Provoz 0...400 600 1600 9,6...32 PK6520

G¼ A (vnější závit) /
M5 I (vnitřní závit)

Provoz 0...250 400 1000 9,6...32 PK6521

G¼ A (vnější závit) /
M5 I (vnitřní závit)

Provoz 0...100 200 1000 9,6...32 PK6522

G¼ A (vnější závit) /
M5 I (vnitřní závit)

Provoz 0...25 60 500 9,6...32 PK6523

G¼ A (vnější závit) /
M5 I (vnitřní závit)

Provoz 0...10 25 300 9,6...32 PK6524

Příslušenství

Typ Popis Objednací
číslo

Škrtící šroub · pro tlakové senzory s vnitřním závitem M5 E30057

Ochranná čepička · s možností zaplombování · pro tlakový senzor typ PK · pro teplotní senzory typu TK · 
pro vibrační senzory typu VK · Materiál pouzdra: PP Transparentní

E30094

Konektory

Typ Popis Objednací
číslo

Konektor M12, 5/4 -pólový, 4 -drátový

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC005

Konektor · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC002

Tlakové senzory
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Tlakové senzory řady PK se stálou hysterezí 
a jednoduchým provozním konceptem

Dva oddělené spínající výstupy 
s pevnou hysterezí (1 %)

Jednoduché nastavení spínacího bodu
pomocí dvou nastavovacích 
kroužků s optimální čitelností

Robustní měřící buňka z nerezové oceli

Mechanické uzamčení zabraňuje 
neúmyslné manipulaci se spínacím bodem

Vysoký rozsah destrukčního tlaku 
pro plynná a kapalná média

Důmyslné řešení 

Kompaktní tlakový senzor řady PK od ifm je prvním
elektronickým tlakovým senzorem, který v sobě úspěšně
spojuje velmi jednoduché ovládání/nastavení a dlouhodobou
stabilitu. Tento tlakový senzor se vyznačuje vysokou špičkovou
tlakovou odolností a vynikající odolností proti agresivním
médiím. 

Jednoduché, obslužné provedení 

Díky radiálním nastavovacím kroužkům s jednotkovou stupnicí
pro optimální čitelnost může každý uživatel, bez použití síly,
rychle a přesně nastavit požadovanou hodnotu. Nyní byly 
do této série přidány přístroje se dvěma oddělenými spínacími
výstupy a pevnou hysterezí. Pevný zpětný spínací bod 
je v tomto případě 1 % z libovolně nastavitelného spínacího
bodu. 
Díky možnosti mechanického uzamčení je neúmyslná
manipulace vyloučena. Dvě jasně viditelné LED diody udávají
spínací stav a signalizují provozní připravenost s požadovanou
trasparentností.

Pro průmyslové 
aplikace
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Senzory PK s mechanickým nastavením a spínacími výstupy

Typ Procesní
připojení

Displej

LED

Měřící
rozsah

[bar]

Ppřetlak

max. [bar]

Ptrhací

min. [bar]

Ub
DC

[V]

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení · výstupní funkce · DC PNP

G¼ A (vnější závit) /
M5 I (vnitřní závit)

Spínací stav 0...400 600 1600 9,6...32 PK7520

G¼ A (vnější závit) /
M5 I (vnitřní závit)

Spínací stav 0...250 400 1000 9,6...32 PK7521

G¼ A (vnější závit) /
M5 I (vnitřní závit)

Spínací stav 0...100 200 1000 9,6...32 PK7522

G¼ A (vnější závit) /
M5 I (vnitřní závit)

Spínací stav 0...25 60 500 9,6...32 PK7523

G¼ A (vnější závit) /
M5 I (vnitřní závit)

Spínací stav 0...10 25 300 9,6...32 PK7524

M12 konekt. připojení · výstupní funkce · DC PNP

G¼ A (vnější závit) /
M5 I (vnitřní závit)

Provoz 0...400 600 1600 9,6...32 PK5520

G¼ A (vnější závit) /
M5 I (vnitřní závit)

Provoz 0...250 400 1000 9,6...32 PK5521

G¼ A (vnější závit) /
M5 I (vnitřní závit)

Provoz 0...100 200 1000 9,6...32 PK5522

G¼ A (vnější závit) /
M5 I (vnitřní závit)

Provoz 0...25 60 500 9,6...32 PK5523

G¼ A (vnější závit) /
M5 I (vnitřní závit)

Provoz 0...10 25 300 9,6...32 PK5524

Příslušenství

Typ Popis Objednací
číslo

Škrtící šroub · pro tlakové senzory s vnitřním závitem M5 E30057

Ochranná čepička · s možností zaplombování · pro tlakový senzor typ PK · pro teplotní senzory typu TK · 
pro vibrační senzory typu VK · Materiál pouzdra: PP Transparentní

E30094

Konektory

Typ Popis Objednací
číslo

Konektor M12, 5/4 -pólový, 4 -drátový

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC005

Konektor · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC002

Tlakové senzory

239

http://www.ifm.com/products/cz/ds/PK7520.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PK7521.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PK7522.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PK7523.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PK7524.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PK5520.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PK5521.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PK5522.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PK5523.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/PK5524.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E30057.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E30094.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC005.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC002.htm


Kompaktní tlakové převodníky řady PA 
s analogovým proudovým výstupem

Celková přesnost 0,5 %

Provedení s analogovým výstupem 
4...20 mA

Dlouhodobá stabilita a ochrana proti 
přetížení díky keramicko-kapacitnímu 
principu měření

Skvělý poměr cena / výkon

Různé verze s tlakovými rozsahy 
mezi -1...600 bar

Precizní a kompaktní 

Tlakový převodník řady PA se vyznačuje vysokou celkovou přesností 0,5 % 
a kompaktním pouzdrem. Osvědčený princip snímání tlaku pomocí keramicko-
kapacitní měřící buňky zajišťuje spolehlivé a dlouhodobě stabilní analogové hodnoty
v mobilních a stacionárních hydraulických aplikacích. 
Kompaktní provedení pouzdra umožňuje snadnou instalaci přístroje v aplikacích,
které jsou obtížně přístupné. 

Dlouhodobá stabilita 

Maximální odolnost a dlouhá životnost zajišťují bezporuchový spolehlivý provoz
tlakových senzorů. Keramicko-kapacitní princip měření se speciální podporou měřící
membrány dělá tlakové senzory odolnými vůči přetížení a špičkám vysokého tlaku. 

Dlouhodobě stabilní analogové hodnoty 
zajišťují spolehlivé monitorování 
hydraulických agregátů.

Pro průmyslové 
aplikace

240
www.ifm.com/cz



Senzory PA pro průmyslové aplikace s analogovými výstupy

Typ Procesní
připojení

Displej

LED

Měřící
rozsah

[bar]

Ppřetlak

max. [bar]

Ptrhací

min. [bar]

Ub
DC

[V]

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení · výstupní funkce 4...20 mA · DC

G ¼ I – 0...600 800 1200 9,6...32 PA3060

G ¼ I – 0...400 600 1000 9,6...32 PA3020

G ¼ I – 0...250 400 850 9,6...32 PA3021

G ¼ I – 0...100 300 650 9,6...32 PA3022

G ¼ I – 0...25 150 350 9,6...32 PA3023

G ¼ I – 0...10 75 150 9,6...32 PA3024

G ¼ I – 0...2,5 20 50 9,6...32 PA3026

G ¼ I – 0...1 10 30 9,6...32 PA3027

G ¼ I – 0...0,25 10 30 9,6...32 PA3028

G ¼ I – -1...0 10 30 9,6...32 PA3029

Adaptéry

Typ Popis Objednací
číslo

Adaptér · G ¼ - G ½ · Materiál pouzdra: V2A / těsnění: FPM E30000

Adaptér · G ¼ - G ¼ · Materiál pouzdra: V2A / FPM E30007

Konektory

Typ Popis Objednací
číslo

Konektor M12, 5/4 -pólový, 4 -drátový

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC005

Konektor · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC002

Tlakové senzory
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Kompaktní tlakové převodníky řady PA 
s analogovým napěťovým výstupem

Celková přesnost 0,5 %

Provedení s analogovým výstupem 0...10 V

Dlouhodobá stabilita a ochrana proti 
přetížení díky keramicko-kapacitnímu 
principu měření

Skvělý poměr cena / výkon

Různé verze s tlakovými rozsahy 
mezi -1...600 bar

Precizní a kompaktní 

Tlakový převodník řady PA se vyznačuje vysokou celkovou přesností 0,5 % 
a kompaktním pouzdrem. Osvědčený princip snímání tlaku pomocí keramicko-
kapacitní měřící buňky zajišťuje spolehlivé a dlouhodobě stabilní analogové hodnoty
v mobilních a stacionárních hydraulických aplikacích. 
Kompaktní provedení pouzdra umožňuje snadnou instalaci přístroje v aplikacích,
které jsou obtížně přístupné. 

Dlouhodobá stabilita 

Maximální odolnost a dlouhá životnost zajišťují bezporuchový spolehlivý provoz
tlakových senzorů.  Keramicko-kapacitní princip měření se speciální podporou měřící
membrány dělá tlakové senzory odolnými vůči přetížení a špičkám vysokého tlaku. 

Dlouhodobě stabilní analogové hodnoty 
zajišťují spolehlivé monitorování 
hydraulických agregátů.

Pro průmyslové 
aplikace
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Senzory PA pro průmyslové aplikace s analogovými výstupy

Typ Procesní
připojení

Displej

LED

Měřící
rozsah

[bar]

Ppřetlak

max. [bar]

Ptrhací

min. [bar]

Ub
DC

[V]

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení · výstupní funkce 0...10 V · DC

G ¼ I – 0...600 800 1200 16...32 PA9060

G ¼ I – 0...400 600 1000 16...32 PA9020

G ¼ I – 0...250 400 850 16...32 PA9021

G ¼ I – 0...100 300 650 16...32 PA9022

G ¼ I – 0...25 150 350 16...32 PA9023

G ¼ I – 0...10 75 150 16...32 PA9024

G ¼ I – 0...2,5 20 50 16...32 PA9026

G ¼ I – 0...1 10 30 16...32 PA9027

G ¼ I – 0...0,25 10 30 16...32 PA9028

G ¼ I – -1...0 10 30 16...32 PA9029

Adaptéry

Typ Popis Objednací
číslo

Adaptér · G ¼ - G ½ · Materiál pouzdra: V2A / těsnění: FPM E30000

Adaptér · G ¼ - G ¼ · Materiál pouzdra: V2A / FPM E30007

Konektory

Typ Popis Objednací
číslo

Konektor M12, 5/4 -pólový, 4 -drátový

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC005

Konektor · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC002

Tlakové senzory
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PS7 – 
řídicí jednotka pro monitorování polohování

Nastavení požadované mezery 
pomocí mechanického nastavovacího 
kolečka

Keramicko-kapacitní měřící princip 
pro získávání dat a pro maximální 
dlouhodobou stabilitu

Nízký přívodní tlak 
pro optimální použití

Dva spínací body: jemná detekce / 
detekce směru nebo přídavná kontrolní
funkce

Bezkontaktní měření 
v mikrometrech

Detekce velmi malých mezer 

Formování a zpracování kovů pro automatizovanou montáž, polohování obrobků 
a detekci mezer v náročných provozních podmínkách (nečistoty, extrémní teploty)
jsou i nadále problémem pro projektanty. Ať už obráběný kus nebo nástroj, paleta 
či kuželová vložka vřetena - úspěšnost obráběcího procesu závisí na jasné definici
polohy s extrémní přesností. Tolerance (přípustná odchylka) je někdy menší 
než 0,01 mm. Pneumatický systém pro měření protitlaku se používá k odfouknutí
nečistot, tedy pro čištění pracovní plochy. Současně jsou přesně detekovány
požadované mezery a převáděny na dobré signály. 

Přednosti a přínosy pro zákazníka 

Integrované pneumatické můstkové zapojení systému PS7, efektivně odděluje
výsledky měření od kolísání tlaku. Díky elektronickému displeji může být můstek
opakovaně nastavován pomocí patentovaného nastavovacího kolečka. Nastavení,
orientace a pohyb v menu či ukládání hodnot pro uvedení do provozu, provoz 
a údržbu jsou jednoduché na pochopení. Systém PS7 může být chráněn proti
neautorizovanému zásahu jak mechanicky, tak elektronicky.

Pro průmyslové 
aplikace
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Kontrola uložení

Typ Popis Objednací
číslo

Řídicí jednotka pro kontrolu uložení · Nastavení na dynamický tlak vyvážením pneumatického můstku · integrovaný tlakový 
senzor se 2 spínacími výstupy · a 4-místným displejem pro zobrazení tlaku nebo grafu vzdálenosti · Kabelové provedení

PS7570

Příslušenství

Typ Popis Objednací
číslo

Prodloužení závitu · G 1/8 · Materiál pouzdra: Mosaz Niklovaný / těsnění: NBR E30075

Konektorové provedení · QS-G 1/8-6 · s vnitřním šestihranem SW4 · pro normovanou hadici Ø 6 mm · 
Materiál pouzdra: Ocel / PBT / Mosaz / Hliník

E30076

Konektorové provedení · QS-G 1/8-8 · s vnitřním šestihranem SW5 · pro normovanou hadici Ø 8 mm · 
Materiál pouzdra: Ocel / PBT / Mosaz / Hliník

E30077

Konektory

Typ Popis Objednací
číslo

Konektor M12, 5/4 -pólový, 4 -drátový

Konektor · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 2 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC001

Konektor · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC002

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 2 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC004

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC005

Tlakové senzory
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Elektronický tlakový senzor PNI 
s analogovým vstupem

Vyhodnocení externích hodnot 
pro napětí / proud

Nepřetržité porovnávání nastavených / 
aktuálních hodnot přímo ve snímači

Speciální integrované funkce 
pro přizpůsobení specifickým potřebám

4-místný LED displej, zobrazení tlaku 
v bar, psi a MPa

Monitorování diferenčního tlaku pomocí 
zpracování signálu tlakového senzoru

Nastavitelný spínací bod 

Proměnlivé tlaky ve svorce hydrauliky obráběcího stroje: 
Je velmi výhodné, když je spínací bod tlakového senzoru
elektronicky nastavitelný v závislosti na poloze ventilu. 
Upínací tlak by měl být v rámci variabilního přípustného
rozsahu (okénko). Pokud je tlak mimo přednastavené okénko,
odpovídající spínací bod je neaktivní. Zvláštnost: přípustný
rozsah je v závislosti na situaci nastaven automaticky pomocí
externího analogového signálu. 

Spínač diferenčního tlaku 

Pomocí analogového signálu vnějšího tlakového převodníku,
se senzor spíná, jestliže je tlak nad nebo pod nastavenou
hodnotou diferenčního tlaku. Příkladem možného využití 
je hlídání filtru nebo propustě. 

Funkčnost 

Dva volně konfigurovatelné spínací výstupy tlakového senzoru
lze nepřetržitě nastavovat pomocí analogového vstupního
signálu (0/4 - 20 mA / 0 - 10 V). Displej ukazuje buď vstupní
tlak, výstupní tlak nebo diferenční tlak.

Meření rozdílového 
tlaku při hlídání 
filtru. 

Pro průmyslové 
aplikace
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Senzory PNI s analogovým vstupem

Typ Procesní
připojení

Displej

LED

Měřící
rozsah

[bar]

Ppřetlak

max. [bar]

Ptrhací

min. [bar]

Ub
DC

[V]

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení · výstupní funkce 2 x spínač / rozpínač programovatelný · DC PNP/NPN

G ¼ I zobrazovací jednotka 0...250 400 850 18...30 PNI021

G ¼ I zobrazovací jednotka 0...100 300 650 18...30 PNI022

G ¼ I zobrazovací jednotka 0...25 100 350 18...30 PNI023

G ¼ I zobrazovací jednotka 0...10 50 150 18...30 PNI024

Příslušenství

Typ Popis Objednací
číslo

T-rozvaděč · M12 x 1 · nasměrování: · konektorové propojení A / B vodorovně  (při kolmém senzoru) · Materiál pouzdra: PUR E11566

Konektory

Typ Popis Objednací
číslo

Spojovací kabel M12 konektor / M12 spojka, 4/5 -pólový, 4 -drátový

Spojovací kabel · úhlový / úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 1 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC032

Konektor M12, 5/4 -pólový, 4 -drátový

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC005

Konektor · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC002

Konektor M12, 8/7 -pólový, 8 -drátový

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 2 m · Materiál pouzdra: PUR E11231

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 5 m · Materiál pouzdra: PUR E11232

Tlakové senzory
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Kompaktní tlakový senzor 
pro pneumatické aplikace

Nakloněný displej pro dobrou čitelnost 
a snadné ovládání

Dvoubarevný displej pro zobrazení 
spínacího stavu

Jednoduchá montáž pomocí integrovaných 
montážních otvorů a příslušenství

Dva programovatelné spínací výstupy 
nebo spínací a diagnostický výstup

Tlakový rozsah -1...1 nebo -1...10 bar

Tlakový senzor řady PQ pro pneumatické aplikace 

PQ tlakový senzor je založen na piezorezistivním měřícím
prvku a spolu s mimořádně kompaktním pouzdrem má široký
rozsah použití. Senzory přesně měří tlak v pneumatických
aplikacích, a to jak v podtlakovém, tak i v přetlakovém
rozsahu. Křemíkový měřící článek je necitlivý vůči kapalinám
(např. kondenzovaná voda) a usazeninám, které se mohou
objevit v systému. K tomu je garantována vysoká ochrana
proti přetížení a přesnost < ± 0,5 %. 

Možnosti montáže 

Senzor může být upevněn na rovné povrchy a profily pomocí
dvou otvorů M4 na přední straně. Může být namontován 
na DIN lištu pomocí robustního klipu, který chrání senzor 
proti nechtěnému posunu. Senzor je přišroubován ke klipu.
Montáž s využitím dvojitého adaptéru s 1/8" závitem 
je dokonce ještě jednodušší. Pomocí tohoto adaptéru může
být senzor připevněn k potrubí nebo k panelu vedoucímu
vzduch rychle a snadno. 

Díky
dvoubarevnému
displeji je čtení 
a interpretace
zobrazených
hodnot velice
snadná. 

Pro průmyslové 
aplikace
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Senzory pro pneumatické aplikace

Typ Procesní
připojení

Displej

LED

Měřící
rozsah

[bar]

Ppřetlak

max. [bar]

Ptrhací

min. [bar]

Ub
DC

[V]

Objednací
číslo

M8 konekt. připojení · výstupní funkce 2 x spínač / rozpínač programovatelný nebo 1 x spínač rozpínač programovaelný + 
1 x rozpínač (diagnostická funkce) · DC PNP

G 1/8 I zobrazovací jednotka -1...10 20 30 18...32 PQ7834

G 1/8 I zobrazovací jednotka -1...1 20 30 18...32 PQ7809

M8 konekt. připojení · výstupní funkce 2 x spínač / rozpínač programovatelný nebo 1 x spínač rozpínač programovaelný + 
1 x rozpínač (diagnostická funkce) · DC NPN

G 1/8 I zobrazovací jednotka -1...10 20 30 18...32 PQ0834

G 1/8 I zobrazovací jednotka -1...1 20 30 18...32 PQ0809

Příslušenství

Typ Popis Objednací
číslo

Nosná lišta · Materiál pouzdra: V2A E37340

Adaptér · R1/8 - R1/8 · otočný · Materiál pouzdra: Mosaz Niklovaný E37350

Konektory

Typ Popis Objednací
číslo

Konektor M8, 4 -pólový, 4 -drátový

Konektor · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M8 konekt. připojení · 2 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC150

Konektor · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M8 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC151

Konektor · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M8 konekt. připojení · 10 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC152

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M8 konekt. připojení · 2 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC153

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M8 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC154

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M8 konekt. připojení · 10 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC155

Tlakové senzory
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Senzory proudění 
v robustním pouzdře z nerezové oceli

Zvýšená opakovatelnost měření napříč 
rozšířeným měřícím rozsahem

Zjednodušený mód pro rychlé nastavení 
a uvedení do provozu

Variabilní procesní připojení pomocí 
adaptérů

Spolehlivé monitorování plynů a kapalin

Elektronické uzamčení nastavených hodnot

Jednoduchá, rychlá a flexibilní montáž 

Senzory proudění řady SI5 mohou být zabudovány téměř 
do všech aplikací díky širokému výběru procesních adaptérů.
Robustní pouzdro z nerezové oceli zajišťuje vysokou
spolehlivost, dokonce i v drsných průmyslových podmínkách. 
Přístroj není závislý na orientaci aktivní plochy s ohledem 
na směr proudění, což poskytuje větší pružnost při jeho
montáži. 

Jednoduché ovládání a vysoká funkčnost 

Tlačítko se používá pro nastavení rozsahu průtoku a spínacího
bodu. Aktuální průtok a spínací bod jsou indikovány pomocí
barevných LED diod. Elektronický zámek a možnost obnovení
nastavení z výroby pro zvýšení bezpečnosti.

Pro průmyslové 
aplikace
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Kompaktní provedení pro adaptér ke hlídání proudění

Typ Nastavitelná oblast
kapaliny / plyny

[cm/s]

Materiál
špičky senzoru

Teplota
média

[°C]

Odolnost
proti tlaku

[bar]

Doba
odezvy

[s]

Ub

[V]

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení · výstupní funkce · DC PNP

3...300 / 200...3000 V4A / 316L / 1.4404 -25...80 30 1...10 19...36 SI5000

3...300 / 200...3000 V4A (1.4404) -25...80 300 1...2 / 1...10 18...36 SI5010

M12 konekt. připojení · výstupní funkce 2 x spínač / rozpínač programovatelný · DC PNP

3...300 / 200...3000 V4A / 316L / 1.4404 -25...80 300 1...10 19...36 SI5002

1/2"-UNF konektor.připojení · výstupní funkce · AC / relé

3...300 / 200...3000 V4A (1.4404) -25...80 300 1...10 85...265 SI5006*

M12 konekt. připojení · výstupní funkce 4...20 mA analog. · DC

3...300 / - V4A (1.4404) -25...80 300 1...10 19...36 SI5004

* Informace pro AC a AC/DC senzory

Miniaturní pojistka podle IEC60127-2 sheet 1 ≤ 5 A (rychlá) Doporučení: po zkratu prověřte přístroj na správnou funkci.

Kompaktní provedení pro adaptér s hlídáním proudění a teploty

Typ Nastavitelná oblast
kapaliny / plyny

[cm/s]

Materiál
špičky senzoru

Teplota
média

[°C]

Odolnost
proti tlaku

[bar]

Doba
odezvy

[s]

Ub

[V]

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení · výstupní funkce 2 x spínač / rozpínač programovatelný · DC PNP

3...300 / 200...3000 V4A / 316L / 1.4404 -25...80 300 1...10 19...36 SI5007

Senzory proudění
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Magneticko-induktivní 
inline senzory proudění

Zobrazení objemového průtoku, 
celkového množství a teploty

Vysoká přesnost, opakovatelnost měření 
a dynamika měření

Vhodné pro vodivá média 
od 20 μS/cm, průtok do 100 l/min

Binární, analogové a pulzní výstupy 
pro zpracování signálu

Různá procesní připojení 
s pomocí adaptérů

Měřící princip 

Senzor proudění je založen na principu Faradayova
induktivního zákona. 
Elektricky vodivé médium protékající trubkou, která 
je uložena v magnetickém poli, generuje napětí, které 
je úměrné rychlosti proudění nebo průtokovému množství. 

Funkce přístroje 

Toto napětí je snímáno elektrodami a převedeno 
do vyhodnocovací jednotky. Analogové, binární a pulzní
výstupy nabízí různé možnosti zpracování naměřených dat.
Díky flexibilnímu programování prostřednictvím tlačítek 
může být senzor proudění přizpůsoben různým podmínkám.
Instaluje se s pomocí adaptéru. Přístroj je vybaven vysokým
stupněm krytí a robustním kompaktním pouzdrem.

Pro průmyslové 
aplikace
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Magneticko-induktivní průtokové senzory s integrovaným měřením teploty 
(těsnící materiál FKM)

Typ Procesní
připojení

Měření

[l/min]

Teplota
média

[°C]

Odolnost
proti tlaku

[bar]

Doba
odezvy

[s]

Ub

[V]

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení · výstupní funkce OUT1: programovatelný spínač / rozpínač nebo impulzní nebo frekvenční 
nebo detekce prázdného potrubí nebo IO-Link OUT2: programovatelný spínač / rozpínač 
nebo analogový (4...20 mA; 0...10 V, škálovatelný) nebo detekce prázdného potrubí · DC PNP/NPN

G2 s plochým
těsněním

8...600 -10...70 16 < 0,35 18...32 SM2000

M12 konekt. připojení · výstupní funkce OUT1: spínač / rozpínač programovatelný  nebo impuls OUT2: spínač / rozpínač 
programovatelný nebo analogový (4...20 mA / 0...10 V, škálovatelný) · DC PNP/NPN

G½ 0,25...25,00 -10...70 16 < 0,150 19...30 SM6000

G¾ 0,5...50,0 -10...70 16 < 0,150 19...30 SM7000

G1 0,7...100,0 -10...70 16 < 0,150 19...30 SM8000

M12 konekt. připojení · výstupní funkce 2 x analogový (4...20 mA škálovatelný) · DC

G½ 0,1...25,00 -10...70 16 < 0,150 20...30 SM6004

G¾ 0,2...50,0 -10...70 16 < 0,150 20...30 SM7004

G1 0,2...100,0 -10...70 16 < 0,150 20...30 SM8004

Adaptéry

Typ Popis Objednací
číslo

Adaptér · G ½ - R ½ · pro hlídače proudění typ SM6 · plošně těsnící · Materiál pouzdra: V4A E40199

Adaptér · G ¾ - R ½ · pro hlídače proudění typ SM7 / SU7 · Materiál pouzdra: V4A E40178

Adaptér · G 1 - R ½ · pro hlídače proudění typ SM8 / SU8 · Materiál pouzdra: V4A E40179

Adaptér · R 2" A · pro senzory proudění typ SM2, SM9 · Materiál pouzdra: V4A E40231

Senzory proudění

253

http://www.ifm.com/products/cz/ds/SM2000.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/SM6000.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/SM7000.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/SM8000.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/SM6004.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/SM7004.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/SM8004.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E40199.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E40178.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E40179.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E40231.htm


Ultrazvukový měřič průtoku 
v robustním inline provedení

Zobrazení objemového průtoku, celkového 
množství a teploty média

Vhodný pro vodu o průtoku 
do 200 litrů za minutu

Binární, analogové a pulzní výstupy 
pro zpracování signálu

Vysoká dynamika měření a rozlišení 
díky principu tranzitního časového rozdílu

4-místný alfanumerický displej, LED diody 
pro zobrazení jednotek a spínacích bodů

Měřící princip 

Ultrazvukový senzor proudění řady SU pracuje na principu
rozdílu/změny tranzitního času. V definovaném měřeném
úseku jsou umístěny dva zvukové měniče. Tyto akustické
měniče střídavě vysílají zvukové impulsy. Série impulsů (vln)
vyslaných do potrubí je k přijímači přenášena rychleji, jestliže
je médium v pohybu. Z tohoto tranzitního rozdílu v čase 
se vypočítává aktuální objemový průtok. 

Vysoká funkčnost 

Kromě hlídání průtoku, monitoruje SU senzor také 
teplotu média, která se zobrazuje na přístroji a používá 
se pro zpracování signálu. Proto je systém vhodný zejména
pro monitorování chladících obvodů. 

Funkce senzoru 

Analogové, binární a pulzní výstupy nabízí různé možnosti
zpracování naměřených dat. Kromě toho je senzor vybaven
displejem pro zobrazení objemového průtoku, celkového
objemu a teploty média. 

Pro průmyslové 
aplikace
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Ultrazvukový průtokový senzor pro kapalná média (voda, roztoky glykolu, oleje)

Typ Procesní
připojení

Měření

[l/min]

Teplota
média

[°C]

Odolnost
proti tlaku

[bar]

Doba
odezvy

[s]

Ub

[V]

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení · výstupní funkce OUT1: spínač / rozpínač programovatelný  
nebo impuls OUT2: spínač / rozpínač programovatelný nebo analogový (4...20 mA / 0...10 V, škálovatelný) · DC PNP/NPN

G¾ 0,1...50,0 -10...80 16 < 0,250 19...30 SU7000

G1 0,2...100,0 -10...80 16 < 0,250 19...30 SU8000

G1¼ 0,4...200,0 -10...80 16 < 0,250 19...30 SU9000

M12 konekt. připojení · výstupní funkce 2 x analogový (4...20 mA škálovatelný) · DC

G1¼ 0,0...200,0 -10...80 16 < 0,250 19...30 SU9004

M12 konekt. připojení · výstupní funkce 2 x spínač / rozpínač programovatelný · DC PNP

G¾ 0,1...50,0 -10...80 16 < 0,250 19...30 SU7200

G1 0,2...100,0 -10...80 16 < 0,250 19...30 SU8200

Adaptéry

Typ Popis Objednací
číslo

Adaptér · G ¾ - R ½ · pro hlídače proudění typ SM7 / SU7 · Materiál pouzdra: V4A E40178

Adaptér · G 1 - R ½ · pro hlídače proudění typ SM8 / SU8 · Materiál pouzdra: V4A E40179

Adaptér · G 1 - R ¾ · pro hlídače proudění typ SM8 / SU8 · Materiál pouzdra: V4A E40180

Adaptér · G 1¼ - R 1 · pro hlídače proudění typ SU9 · Materiál pouzdra: V4A E40205

Senzory proudění
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Robustní mechatronický 
senzor proudění

Průtoková množství: 15 l/min, 
25 l/min, 50 l/min, 100 l/min, 200 l/min

Rychlá doba odezvy ≤ 10 ms

Jednoduché ovládání: 
Spínací body mohou být spojitě 
před-nastaveny

Binární spínací výstup

Tlakový rozsah 25 bar

Mechatronický senzor proudění 

Senzor proudění pracuje na principu pružinou tlačeného pístu: Píst uložený 
na ventilovém sedle pouzdra je nadzvedáván proudícím médiem proti odporu
pružiny. Poloha pístu je detekována induktivním senzorem a signalizována je
binárním signálem. 
S klesajícím průtokem nutí odpor pružiny píst k návratu do výchozí polohy. 
Tím je umožněna montáž tohoto průtokového senzoru nezávisle na jeho poloze 
a je rovněž zabráněno zpětnému proudění. 
Nastavovacím šroubkem je možné jednoduše nastavit a zafixovat spínací body.
Robustní, mechanické provedení umožňuje nasazení senzoru v drsných provozních
podmínkách. Senzory nevyžadují údržbu.

Krátká doba odezvy v chladících obvodech 
pro ochranu svařovacích pistolí 
a transformátorů 

Pro průmyslové 
aplikace
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Mechatronický senzor proudění pro kapalná média

Typ Procesní
připojení

Měření

[l/min]

Teplota
média

[°C]

Odolnost
proti tlaku

[bar]

Doba
odezvy

[s]

Ub

[V]

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení · výstupní funkce · DC PNP

Rp ½ 2...20 0...85 25 < 0,01 24 SBY323

Rp ¾ 1...15 0...85 25 < 0,01 24 SBY332

Rp ¾ 1...25 0...85 25 < 0,01 24 SBY333

Rp ¾ 2...50 0...85 25 < 0,01 24 SBY334

Rp 1 5...100 0...85 25 < 0,01 24 SBY346

Rp 1½ 20...200 0...85 25 < 0,01 24 SBY357

Mechatronický senzor proudění pro obráběcí stroje

Typ Procesní
připojení

Měření

[l/min]

Teplota
média

[°C]

Odolnost
proti tlaku

[bar]

Doba
odezvy

[s]

Ub

[V]

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení · výstupní funkce analog · DC

G ½ 0,3...25 0...60 200 < 0,01 24 SBU623

G ½ 0,3...50 0...60 200 < 0,01 24 SBU624

Konektory

Typ Popis Objednací
číslo

Konektor M12, 5/4 -pólový, 4 -drátový

Konektor · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 2 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC001

Konektor · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC002

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 2 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC004

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC005
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Hlídač spotřeby tlakového vzduchu 
s displejem a měřením celkové spotřeby

Měření stlačeného vzduchu v průmyslovém 
použití, stejně jako argonu (Ar), 
oxidu uhličitého (CO2), dusíku (N2)

Široký měřící rozsah až do 700 Nm3/h, 
detekce velmi malých úniků

Krátká doba odezvy a vysoká 
citlivost

Zobrazení objemového průtoku, celkového 
množství a teploty

Analogové, spínací a pulzní výstupy 
pro zpracování signálu

Kalorimetrický princip měření 

Hlídač spotřeby tlakového vzduchu přímo rozpoznává
standardní průtok (podle ISO 2533). Úpravy v případě kolísání
teploty nebo tlaku tak nejsou zapotřebí. Vysoká dynamika
měřícího systému umožňuje spolehlivou detekci i nepatrného
množství, např. úniku. Vysoká přesnost a opakovatelnost
měření jsou zajištěny díky začlenění měřících částí senzoru 
do definované délky potrubí. 

Všechny údaje jako na dlani 

Vestavěný 4-místný LED displej a statusové LED diody
umožňují dostupnost informací v místě monitorování. 
Ať už maximální, aktuální nebo celková spotřeba: nastavení
spínacích nebo poplachových hodnot lze jednoduše
naprogramovat a odečítat pouhým stiskem tlačítka. Všechna
nastavení lze chránit pomocí funkce elektronického zámku. 

Zpracování signálu 

Spínací, analogové a pulzní výstupy jsou dostupné 
pro zpracování signálu. Parametry jsou nastavovány pomocí
uživatelského menu. 

Pro průmyslové 
aplikace
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Hlídač spotřeby tlakového vzduchu

Typ Procesní
připojení

Nastavitelná
oblast

[Nm3/h]

Odolnost
proti tlaku

[bar]

Doba
odezvy

[s]

Ub

[V]

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení · výstupní funkce OUT1: spínač / rozpínač programovatelný  
nebo impuls OUT2: spínač / rozpínač programovatelný nebo analogový (4...20 mA škálovatelný) · DC PNP

G ¼ (DN8) 0,12...15,00 16 < 0,1 18...30 SD5000

R½ (DN15) 0,6...75,0 16 < 0,1 18...30 SD6000

R1 (DN25) 1,8...225,0 16 < 0,1 18...30 SD8000

R1½ (DN40) 3,5...410,0 16 < 0,1 18...30 SD9000

R2 (DN50) 5...700 16 < 0,1 18...30 SD2000

Hlídač spotřeby tlakového vzduchu pro speciální plyny

Typ Procesní
připojení

Nastavitelná
oblast

[Nm3/h]

Teplota
média

[°C]

Odolnost
proti tlaku

[bar]

Doba
odezvy

[s]

Ub

[V]

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení · výstupní funkce OUT1: spínač / rozpínač programovatelný  
nebo impuls OUT2: spínač / rozpínač programovatelný nebo analogový (4...20 mA škálovatelný) · DC PNP

G ¼ (DN8)
Ar: 0,08...24,54 / 

CO2: 0,047 (0,04)...14,38 / 
N2: 0,05 (0,06)...14,94 

0...60 16 < 0,1 18...30 SD5100

R½ (DN15)
Ar: 0,39 (0,4)...118,2 / 
CO2: 0,24 (0,2)...71,7 / 

N2: 0,24 (0,2)...73,0 
0...60 16 < 0,1 18...30 SD6100

Konektory

Typ Popis Objednací
číslo

Konektor M12, 5/4 -pólový, 4 -drátový

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 2 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC004

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC005

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 10 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC006
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Elektronické hladinové senzory 
pro kapalná média

Jednoduché nastavení pomocí tlačítek 
přímo v aplikaci

Ochrana proti přeplnění 
nebo programovatelný rozpínač / spínač

Jasně viditelné zobrazení spínacího stavu

Rozšířený nastavovací rozsah pro zvýšení 
spolehlivosti aplikací

Modulové montážní provedení 
pro flexibilní použití

Použití 

Hladinové senzory byly optimalizovány pro použití 
v hydraulických olejích a chladících kapalinách. 
Používají se pro monitorování minimální úrovně hladiny, 
úniku nebo přeplnění nádrže. Rozšířený nastavovací 
rozsah zvyšuje spolehlivost použití. 

Jednoduché uvedení do provozu 

Nová koncepce ovládání umožňuje nastavení a přizpůsobení
výstupní funkce pouhým stiskem tlačítka. Usazeniny mohou
být během provozu potlačovány, aniž by to vyžadovalo zcela
nové nastavení. 

Spolehlivost 

Řada senzorů LI21 je schválena podle německého zákona 
pro vodní hospodářství (WHG), paragraf 19. Výstupní funkce
je u seznorů LI51 programovatelná (spínač / rozpínač). 

Pro průmyslové 
aplikace
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Senzory mezních stavů pro oleje a chladící-mazací prostředky

Typ Délka tyče

[mm]

Výstup Ub

[V]

Teplota
média
voda
[°C]

Teplota
média

olej
[°C]

I zátížitel-
nost

[mA]

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení · výstupní funkce · DC PNP

132
spínač / rozpínač
programovatelný

10...36
0...35 (LI5141 +
E43103: 0...65) 

0...65 200 LI5141

273
spínač / rozpínač
programovatelný

10...36
0...35 (LI5142 +
E43100: 0...65) 

0...65 200 LI5142

481
spínač / rozpínač
programovatelný

10...36
0...35 (LI5143 +
E43101: 0...60) 

0...65 200 LI5143

737
spínač / rozpínač
programovatelný

10...36
0...35 (LI5144 +
E43102: 0...55) 

0...65 200 LI5144

Senzory mezních stavů pro oleje a chladící-mazací prostředky, schválení podle WHG §19

Typ Délka tyče

[mm]

Výstup Ub

[V]

Teplota
média
voda
[°C]

Teplota
média

olej
[°C]

I zátížitel-
nost

[mA]

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení · výstupní funkce · DC PNP

132 Rozpínač 10...36 0...35 0...65 200 LI2141

273 Rozpínač 10...36 0...35 0...65 200 LI2142

481 Rozpínač 10...36 0...35 0...65 200 LI2143

Adaptéry

Typ Popis Objednací
číslo

Vestavný adaptér · G ¾ D16 · pro kapac. hladinové senzory LK, LI, LT, LL · Materiál pouzdra: příruba: Nerezová ocel / převlečná
matice: Nerezová ocel / Distanční trubička: Mosaz / svírací kroužek: FPM / těsnění: Tesnit

E43003

Vestavný adaptér · G 1 D16 · pro kapac. hladinové senzory LK, LI, LT, LL · Materiál pouzdra: příruba: Nerezová ocel / převlečná
matice: Nerezová ocel / Distanční trubička: Mosaz / svírací kroužek: FPM / těsnění: Tesnit

E43004

Přírubová deska · 100-125 D16 · pro kapac. hladinové senzory LK, LI, LT, LL · Materiál pouzdra: příruba: Hliník Eloxováno / převlečná
matice: Nerezová ocel / Distanční trubička: Mosaz / svírací kroužek: FPM

E43005

Přírubová deska · 65-80 D16 · pro kapac. hladinové senzory LK, LI, LT, LL · Materiál pouzdra: příruba: Hliník Eloxováno / převlečná
matice: Nerezová ocel / Distanční trubička: Mosaz / svírací kroužek: FPM

E43006

Konektory

Typ Popis Objednací
číslo

Konektor M12, 5/4 -pólový, 4 -drátový

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 2 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC004

Hladinové senzory
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Elektronické hladinové senzory 
LMT

Odolné vůči rázům a vibracím díky 
robustnímu pouzdru z nerezové oceli

Necitlivé na pěnu a usazeniny

Jednoduchá instalace díky montáži 
nezávislé na poloze natočení

LMT121: identifikace různých médií 
pomocí dvou nezávisle nastavitelných 
spínacích bodů

LMT100 / LMT110: díky standardnímu 
přednastavení z výroby již není nastavení 
na médium nezbytné

Úroveň hladiny pod kontrolou 

Hladinový senzor LMT spolehlivě monitoruje úroveň hladiny v zásobnících /
skladovacích nádržích nebo chrání čerpadla proti chodu na sucho. Díky 
své kompaktní senzorové špičce může být integrován i do malých potrubí DN25. 

“Plug & Play” 

Díky přednastavení senzoru z výroby na různé druhy médií již není zapotřebí
nastavení citlivosti dokonce ani pro viskózní či lepivé materiály. Pro výběr
odpovídajícího typu senzoru slouží přehledný seznam oblastí nasazení (médií), 
tj. jeden senzor pro všechna média. 

LMT121 rozlišuje různá média 

LMT121 lze jednoduše přizpůsobit prakticky na jakékoliv kapalné či viskózní
médium nebo na sypký materiál pomocí rozhraní IO-Link. Každý ze dvou spínacích
výstupů lze nastavit nezávisle na sobě, takže je možné rozlišovat mezi dvěma
různými médii. 

Monitorování limitní hladiny kapalin
dokonce i v případě silného stupně
znečištění.

Pro průmyslové 
aplikace
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Hladinové senzory 

Typ Procesní
připojení

Procesní tlak
max.

[bar]

Oblast nasazení Krytí Objednací
číslo

M12 konekt. připojení · výstupní funkce 2 x spínač / rozpínač programovatelný · DC PNP/NPN

G ½ A -1...40 Kapalná, pastová a prášková média IP 68 / IP 69K LMT121

M12 konekt. připojení · výstupní funkce spínač / rozpínač antivalentní · DC PNP

G ½ A -1...16 voda, média na vodní bázi IP 68 / IP 69K LMT100

G ½ A -1...16 oleje, tuky IP 68 / IP 69K LMT110

Adaptéry

Typ Popis Objednací
číslo

Navařený adaptér · G ½ - Ø 30 mm · pro nádoby · Materiál pouzdra: V4A / 316L / 1.4435 E43300

Navařený adaptér · G ½ - Ø 29 mm · pro trubkové rozvody · Materiál pouzdra: V4A / 316L / 1.4435 E43301

šroubovací adapter · G ¾ · Materiál pouzdra: V4A / 316L / 1.4435 E43302

šroubovací adapter · G 1 · Materiál pouzdra: V4A / 316L / 1.4435 E43303

Konektory

Typ Popis Objednací
číslo

Konektor M12, 5/4 -pólový, 4 -drátový

Konektor · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 2 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC001

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 2 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC004

Hladinové senzory
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Hladinové senzory 
pro oleje, chladící kapaliny a čistící prostředky

Provedení s různými výstupy

Snadné použití pomocí uživatelského 
menu

Přímé zobrazení aktuální 
úrovně hladiny pomocí LED displeje

Volně programovatelné spínací 
a zpětné spínací body s okénkovou funkcí

Délka senzorové sondy 264, 472 a 728 mm

Hlídání hladiny ve strojírenství 

Senzory řady LK jsou vhodné pro nepřetržité monitorování
hladiny ve všech druzích nádrží, jako jsou čerpací stanice 
na chladící kapalinu a hydraulické nádrže. Nastavení
měřeného média se provádí rychle a pohodlně pomocí
snadno ovladatelného menu. Všestranné montážní
příslušenství umožňuje montáž do různých procesů, hloubka
ponoření může být nastavena s ohledem na oblast nasazení. 
Úrovně hladiny mohou být v rámci nastavených mezí
jednoduše regulovány pomocí provozního spínacího výstupu.
Vestavěný LED displej umožňuje přímé zobrazení aktuální
úrovně. 
Kromě toho, kritické procesní stavy, jako je přeplnění nádoby,
mohou být přímo monitorovány pomocí spínacího bodu
přeplnění. Z bezpečnostních důvodů je tento výstup zcela
nezávislý na měření úrovně hladiny. Nyní stačí pouze jeden
přístroj místo dvou – pro měření hladiny a detekci úrovně
hladiny. Díky tomu dochází k úsporám – nižší náklady 
na nákup, montáž a údržbu. 

Aktuální úroveň hladiny se zobrazuje 
přímo na senzoru. 

Pro oleje a
chladící kapaliny
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Elektronické hladinové senzory pro oleje a chladící-mazací prostředky

Typ Délka tyče

[mm]

Aktivní
rozsah

[mm]

Neaktivní
oblast

[mm]

Ub

[V]

Teplota
média
voda
[°C]

Teplota
média

olej
[°C]

Proudová
zatížitel-

nost
[mA]

Objednací
číslo

Konektorové propojení M12 (podle EN 61076-2-101) · výstupní funkce 1 x analogový 4...20 mA / 0...10 V (OUT2); 
1 x spínač / rozpínač programovatelný (OUT-OP) · DC PNP

264 195 53 / 15 18...30
0...35 (LK3122 +
E43100: 0...65) 

0...70 200 LK3122

472 390 53 / 30 18...30
0...35 (LK3123 +
E43101: 0...60) 

0...70 200 LK3123

728 585 102 / 40 18...30
0...35 (LK3124 +
E43102: 0...55) 

0...70 200 LK3124

Konektorové propojení M12 (podle EN 61076-2-101) · výstupní funkce 2 x spínač / rozpínač programovatelný · DC PNP

264 195 53 / 15 18...30
0...35 (LK1022 +
E43100: 0...65) 

0...70 200 LK1022

472 390 53 / 30 18...30
0...35 (LK1023 +
E43101: 0...60) 

0...70 200 LK1023

728 585 102 / 40 18...30
0...35 (LK1024 +
E43102: 0...55) 

0...70 200 LK1024

Konektorové propojení M12 (podle EN 61076-2-101) · výstupní funkce 3 x spínač / rozpínač programovatelný (OUT1...OUT3); 
1 x spínač / rozpínač programovatelný (OUT-OP) · DC PNP

264 195 53 / 15 18...30
0...35 (LK8122 +
E43100: 0...65) 

0...70 200 LK8122

472 390 53 / 30 18...30
0...35 (LK8123 +
E43101: 0...60) 

0...70 200 LK8123

728 585 102 / 40 18...30
0...35 (LK8124 +
E43102: 0...55) 

0...70 200 LK8124

Příslušenství

Typ Popis Objednací
číslo

Vestavný adaptér · G ¾ D16 · pro kapac. hladinové senzory LK, LI, LT, LL · Materiál pouzdra: příruba: Nerezová ocel / převlečná
matice: Nerezová ocel / Distanční trubička: Mosaz / svírací kroužek: FPM / těsnění: Tesnit

E43003

Vestavný adaptér · G 1 D16 · pro kapac. hladinové senzory LK, LI, LT, LL · Materiál pouzdra: příruba: Nerezová ocel / převlečná
matice: Nerezová ocel / Distanční trubička: Mosaz / svírací kroužek: FPM / těsnění: Tesnit

E43004

Přírubová deska · 73-90 D16 · pro kapac. hladinové senzory LK, LI, LT, LL · podle DIN 24557 · Materiál pouzdra: Hliník Eloxováno /
převlečná matice: Nerezová ocel / Distanční trubička: Mosaz / svírací kroužek: FPM / těsnění: NBR

E43001

Přírubová deska · 65-80 D16 · pro kapac. hladinové senzory LK, LI, LT, LL · Materiál pouzdra: příruba: Hliník Eloxováno / převlečná
matice: Nerezová ocel / Distanční trubička: Mosaz / svírací kroužek: FPM

E43006

Ochranná čepička · pro LK / LL / LR / LT senzory · Materiál pouzdra: PP E43910

Hladinové senzory
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Hladinové senzory 
založené na principu vedené mikrovlny

Provedení s různými výstupy

Snadné použití pomocí uživatelského 
menu

Přímé zobrazení aktuální 
úrovně hladiny pomocí LED displeje

Délky senzorů až do 160 cm

Sondová tyč může být v případě potřeby
zkrácena

Nepřetržité hlídání hladiny 

Hladinové senzory typu LR pracují na principu vedené
mikrovlny a jsou vhodné pro nepřetržité monitorování hladiny
v médiích na bázi vody, jako jsou chladící a čistící kapaliny. 

Montáž 

Senzor je montován přímo do nádoby pomocí procesního
přípoje nebo příruby. V případě potřeby může být senzorová
tyč jednoduše zkrácena uživatelem a přizpůsobena nádrži. 

Nastavení 

Nastavení všech parametrů, stejně jako programování
spínacích bodů a zobrazení aktuálního stavu hladiny 
se provádí pomocí dvou programovacích tlačítek 
a 4-místného alfanumerického displeje. 

Délka senzorové tyče může být 
přizpůsobena dané aplikaci.

Pro průmyslové 
aplikace

266
www.ifm.com/cz



Variabilní hladinové senzory s vedenou mikrovlnou

Typ Procesní
připojení

Délka tyče

[mm]

Aktivní
rozsah

[mm]

Neaktivní
oblast

[mm]

Ub

[V]

Teplota
média

[°C]

I zátížitel-
nost

[mA]

Objednací
číslo

Konektorové propojení M12 (podle EN 61076-2-101) · výstupní funkce spínač / rozpínač programovatelný; 4...20 mA 
nebo 0...10 V · DC PNP

G ¾ A – L-40 (L-60) 30 / 10 (30) 18...30 0...80 200 LR3000

Konektorové propojení M12 (podle EN 61076-2-101) · výstupní funkce 2 x spínač / rozpínač programovatelný · DC PNP

G ¾ A – L-40 (L-60) 30 / 10 (30) 18...30 0...80 200 LR7000

Konektorové propojení M12 (podle EN 61076-2-101) · výstupní funkce 4 x spínač / rozpínač programovatelný · DC PNP

G ¾ A – L-40 (L-60) 30 / 10 (30) 18...30 0...80 200 LR8000

Příslušenství pro hladinové senzory LR

Typ Popis Objednací
číslo

Sondová tyč · Délka tyče: 240 mm · pro hladinové senzory LR · Materiál pouzdra: V4A E43203

Sondová tyč · Délka tyče: 450 mm · pro hladinové senzory LR · Materiál pouzdra: V4A E43204

Sondová tyč · Délka tyče: 700 mm · pro hladinové senzory LR · Materiál pouzdra: V4A E43205

Sondová tyč · Délka tyče: 1000 mm · pro hladinové senzory LR · Materiál pouzdra: V4A E43207

Sondová tyč · Délka tyče: 1200 mm · pro hladinové senzory LR · Materiál pouzdra: V4A E43208

Sondová tyč · Délka tyče: 1600 mm · pro hladinové senzory LR · Materiál pouzdra: V4A E43210

Přírubová deska · 65-80 / G ¾ · pro hladinové senzory LR · Materiál pouzdra: příruba: V2A E43202

Hladinové senzory
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Kombinované monitorování teploty a hladiny 
hydraulických olejů

LED displej pro přímé zobrazení úrovně 
hladiny a teploty

Nastavitelná hystereze a okénková funkce 
spínacích výstupů

Rychlejší montáž v důsledku 
dvou měřících systémů v jednom přístroji

To eliminuje potřebu dalšího otvoru 
v hydraulickém agregátu

Dva programovatelné spínací výstupy, 
každý pro hladinu a teplotu

Monitorování hydraulických zařízení 

Kombinovaný senzor řady LT je spojením nepřetržitého monitorování hladiny 
a teploty. Díky kompaktnímu provedení není nutný další otvor v nádrži pro druhý
měřící systém. 

Měření výšky hladiny 

Díky programovatelným spínacím výstupům lze pohodlně monitorovat kolísání
hladiny v hydraulickém agregátu (v rámci stanovených mezí). Vestavěný LED displej
umožňuje přímé zobrazení aktuální úrovně hladniny. Snížení úrovně nebo plný
signál během plnění je přenášen do řídící jednotky prostřednictvím spínacích
výstupů. 

Hlídání teploty 

Integrované měření teploty kontroluje teplotní limity kapaliny. Aktivace chlazení
nebo dosažení limitní teploty je předáváno volně nastavitelnými spínacími výstupy. Kombinované měření výšky hladiny 

a teploty v kompaktních hydraulických
agregátech.

Pro průmyslové 
aplikace
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Kompaktní senzory pro hlídání hladin a teploty

Typ Délka tyče

[mm]

Aktivní
rozsah

[mm]

Neaktivní
oblast

[mm]

Ub

[V]

Teplota
média
voda
[°C]

Teplota
média

olej
[°C]

Proudová
zatížitel-

nost
[mA]

Objednací
číslo

Konektorové propojení M12 (podle EN 61076-2-101) · výstupní funkce 2 x spínač / rozpínač, 
programovatelný (stav hladiny) 2 x spínač / rozpínač, programovatelný (teplota) · DC PNP

264 195 53 / 15 18...30 – 0...70 200 LT8022

472 390 53 / 30 18...30 – 0...70 200 LT8023

728 585 102 / 40 18...30 – 0...70 200 LT8024

Příslušenství

Typ Popis Objednací
číslo

Vestavný adaptér · G ¾ D16 · pro kapac. hladinové senzory LK, LI, LT, LL · Materiál pouzdra: příruba: Nerezová ocel / převlečná
matice: Nerezová ocel / Distanční trubička: Mosaz / svírací kroužek: FPM / těsnění: Tesnit

E43003

Vestavný adaptér · G 1 D16 · pro kapac. hladinové senzory LK, LI, LT, LL · Materiál pouzdra: příruba: Nerezová ocel / převlečná
matice: Nerezová ocel / Distanční trubička: Mosaz / svírací kroužek: FPM / těsnění: Tesnit

E43004

Přírubová deska · 73-90 D16 · pro kapac. hladinové senzory LK, LI, LT, LL · podle DIN 24557 · Materiál pouzdra: Hliník Eloxováno /
převlečná matice: Nerezová ocel / Distanční trubička: Mosaz / svírací kroužek: FPM / těsnění: NBR

E43001

Přírubová deska · 65-80 D16 · pro kapac. hladinové senzory LK, LI, LT, LL · Materiál pouzdra: příruba: Hliník Eloxováno / převlečná
matice: Nerezová ocel / Distanční trubička: Mosaz / svírací kroužek: FPM

E43006

Přírubová deska · 54-52X52 D16 · pro kapac. hladinové senzory LK, LI, LT, LL · Materiál pouzdra: příruba: Hliník Eloxováno /
převlečná matice: Nerezová ocel / Distanční trubička: Mosaz / svírací kroužek: FPM / těsnění: Tesnit

E43007

Ochranná čepička · pro LK / LL / LR / LT senzory · Materiál pouzdra: PP E43910

Konektory

Typ Popis Objednací
číslo

Konektor M12, 8/7 -pólový, 8 -drátový

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 2 m · Materiál pouzdra: PUR E11231

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 5 m · Materiál pouzdra: PUR E11232

Hladinové senzory
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Vyhodnocovací jednotka pro teplotní senzory, 
pro prvky Pt100 / Pt1000

Teplotní vyhodnocovací rozsah 
-40...300 nebo -40...150 °C

Provedení s různými výstupy

Jednoduchá obsluha pomocí 
uživatelského menu

Místní zobrazení aktuální teploty 
pomocí 10-místného displeje

Automatické rozpoznání zátěže 
připojeného teplotního senzoru

Jeden přístroj - široký rozsah možností! 

Teplotní zesilovač typu TR je univerzání kontrolní 
a zobrazovací jednotkou pro připojení platinových (Pt)
teplotních senzorů. Vyhodnocovací jednotka automaticky
detekuje připojené dvou-, tří- nebo čtyřvodičové senzory
Pt100 nebo Pt1000. V kombinaci s širokým měřícím rozsahem
od -40 do 300 °C mohou být vyřešeny téměř všechny úkoly
týkající se měření a monitorování teploty. 

Kombinované řešení 

Pro nepřetržité měření teploty je vyhodnocovací jednotka
TR2432 vybavena škálovatelným analogovým výstupem 
s vysokým rozlišením. Integrovaný displej umožňuje kdykoli
přímé zobrazení aktuální procesní teploty. 
Kromě toho, kritické procesní stavy, např. dosažení minimální
nebo maximální teploty může být monitorováno přímo
pomocí spínacích výstupů. Navíc jsou dostupná provedení 
se dvěma nebo čtyřmi spínacími výstupy. 

Pro průmyslové 
aplikace
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Vyhodnocovací elektronika pro teplotní senzory, IO-Link

Typ Měření

[°C]

Procesní
připojení

Displej

LED

Ub

[V]

Proudový
odběr

[mA]

Proudová
zatížitelnost

[mA]

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení · výstupní funkce 1 x spínač / rozpínač programovatelný + 
1 x analogový (4...20 mA / 0...10 V, škálovatelný) · DC PNP/NPN

-40...300 G ½ A zobrazovací jednotka 18...32 50 250 TR2432

M12 konekt. připojení · výstupní funkce 2 x spínač / rozpínač programovatelný · DC PNP/NPN

-40...300 G ½ A zobrazovací jednotka 18...32 50 250 TR7432

Vyhodnocovací jednotky pro teplotní senzory

Typ Měření

[°C]

Procesní
připojení

Displej

LED

Ub

[V]

Proudový
odběr

[mA]

Proudová
zatížitelnost

[mA]

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení · výstupní funkce 4 x spínač / rozpínač programovatelný · DC PNP

-40...150 G ½ A zobrazovací jednotka 18...28 90 < 500 TR8430

Příslušenství

Typ Popis Objednací
číslo

Upevňovací spona · Ø 34 mm · Materiál pouzdra: PBT E10017

Upevňovací spona · Ø 34 mm · Materiál pouzdra: PA E10193

Montážní set · k připojení teplotního senzoru TT na vyhodnocovací elektronikuTR · Materiál pouzdra: V2A E30017

Konektory

Typ Popis Objednací
číslo

Konektor M12, 8/7 -pólový, 8 -drátový

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 2 m · Materiál pouzdra: PUR E11231

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 5 m · Materiál pouzdra: PUR E11232
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Teplotní senzory Pt100 / Pt1000

4-vodičový Pt100 / Pt1000, 6 nebo 10 mm, 
PTFE kabel s konektorem M12

Teplotní senzory 
pro montáž na svorkové šroubení

Měření teploty od -50 do 250 °C

Připojení k vyhodnocovací jednotce 
pomocí konektoru M12

Teplotní senzory pro vyhodnocovací jednotku 

Různé požadavky nejrůznějších aplikací vyžadují teplotní
senzory, které se liší požadovanou přesností, použitými
materiály a provedením. Kromě toho připojení k existujícím
vyhodnocovacím jednotkám je stejně žádoucí jako připojení 
k PLC nebo AS-i modulům. Zmíněné teplotní senzory 
Pt100 / Pt1000 mohou být připojeny přímo 
k ifm vyhodnocovací jednotce TR nebo k převodníku teploty
TP. Připojení se pak pohodlně provádí pomocí konektorů M12.

Správný produkt pro pro každou aplikaci 

Senzory TS2056 a TS2256 mohou být použity i při teplotách
vyšších než 200 °C. Ve spojení s vyhodnocovací jednotkou
TR2432 jsou rozumnou kombinací pro použití v oblastech 
s vysokou teplotou. 

Pro průmyslové 
aplikace
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Senzory s kabely pro standardní oblasti nasazení

Typ Měření

[°C]

Průměr

[mm]

Materiál
Kabel

Senzorový
prvek

Dynamika reakce
T05 / T09

[s]

Objednací
číslo

Připojovací vedení se zástrčkovým konektorem 2 m · V4A

-40...150 Ø 10 / L = 42 FPM (Viton) 1 x Pt 1000 6 / 25 TS2051

-50...250 Ø 10 / L = 42 PTFE 1 x Pt 100 12 / 39 TS2056

-40...150 Ø 6 / L = 45 FPM (Viton) 1 x Pt 1000 3 / 10 TS2251

-50...250 Ø 6 / L = 50 PTFE 1 x Pt 100 11 / 37 TS2256

Příslušenství

Typ Popis Objednací
číslo

Vyhodnocovací jednotka pro teplotní senzory · G ½ A · pro měřící prvek Pt100 a Pt1000 · 
Materiál pouzdra: V2A / EPDM/X / PC / PBT / FPM

TR2432

Vyhodnocovací jednotka pro teplotní senzory · G ½ A · pro měřící prvek Pt100 a Pt1000 · 
Materiál pouzdra: V2A / V2A / EPDM/X / PC / PBT / FPM

TR7432

Vyhodnocovací jednotka pro teplotní senzory · G ½ A · pro měřící prvek Pt100 a Pt1000 · Zlacené kontakty · 
Materiál pouzdra: V2A / V2A / EPDM/X / PC / PBT / FPM

TR8430

Převodník měřícího signálu pro teplotní senzory · pro měřící prvek Pt100 a Pt1000 · 
Materiál pouzdra: PA PACM 12 / PET / těsnění: FPM / převlečná matice: V4A / zástrčka: TPU

TP3237

Převodník měřícího signálu pro teplotní senzory · pro měřící prvek Pt100 a Pt1000 · 
Materiál pouzdra: PA PACM 12 / PET / těsnění: FPM / převlečná matice: V4A / zástrčka: TPU

TP3231

Převodník měřícího signálu pro teplotní senzory · pro měřící prvek Pt100 a Pt1000 · 
Materiál pouzdra: PA PACM 12 / PET / těsnění: FPM / převlečná matice: V4A / zástrčka: TPU

TP3232
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Tyčové teplotní senzory Pt100 / Pt1000 
se 4-vodičovým připojením

Ideální doba odezvy 
T05 = 1 s a T09 = 3 s

Přesné měření teploty pomocí 
integrovaného senzorového prvku 
Pt100 / Pt1000

Robustní pouzdro z nerezové oceli 
s krytím IP 68 a IP 69K 
a průměrem sondové tyče 8 nebo 10 mm

Odolnost proti tlaku 160 bar 
pro různé oblasti použití

Variabilní hloubka zabudování díky 
různé délce tyčí

Dlouhodobá přesnost 

Tyčové senzory typu TTxx81 zabezpečují, pomocí prvku 
Pt100 – třída přesnosti A, velice přesné měření teploty. 
Navíc je zaručena dlouhá životnost senzoru díky vysoké třídě
ochrany IP 68 / IP 69K a pouzdru z nerezové oceli. 

Ještě kratší doba odezvy 

S použitím nejnovějších technologií je doba odezvy
mimořádně krátká. Tento senzor je vhodný pro všechny
vysoce přesné a rychlé procesy. 

Široký rozsah použití 

K dispozici jsou senzory s průměrem 8 a 10 mm a stejně 
tak i v různých délkách. Takže mohou být s použitím
procesních adaptérů a standardizovaných konektorů M12
začleněny do téměř jakékoli aplikace. 
Zmíněné teplotní senzory Pt100 / Pt1000 mohou být
připojeny přímo k vyhodnocovací jednotce TR nebo
teplotnímu senzoru TP. 

Pro průmyslové 
aplikace
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Tyčový senzor Pt100 pro standardní oblasti nasazení

Typ Měření

[°C]

Průměr

[mm]

Instalační
délka

[mm]

Senzorový
prvek

Dynamika reakce
T05 / T09

[s]

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení · V4A

-40...150 10 160 1 x Pt 100 1 / 3 TT1081

-40...150 10 260 1 x Pt 100 1 / 3 TT2081

-40...150 10 360 1 x Pt 100 1 / 3 TT3081

-40...150 10 560 1 x Pt 100 1 / 3 TT5081

Tyčové senzory Pt1000 pro standardní oblasti nasazení

Typ Měření

[°C]

Průměr

[mm]

Instalační
délka

[mm]

Senzorový
prvek

Dynamika reakce
T05 / T09

[s]

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení · V4A

-40...150 10 160 1 x Pt 1000 1 / 3 TT1050

-40...150 10 260 1 x Pt 1000 1 / 3 TT2050

-40...150 10 360 1 x Pt 1000 1 / 3 TT3050

-40...150 10 560 1 x Pt 1000 1 / 3 TT5050

Příslušenství

Typ Popis Objednací
číslo

Vyhodnocovací jednotka pro teplotní senzory · G ½ A · pro měřící prvek Pt100 a Pt1000 · 
Materiál pouzdra: V2A / EPDM/X / PC / PBT / FPM

TR2432

Vyhodnocovací jednotka pro teplotní senzory · G ½ A · pro měřící prvek Pt100 a Pt1000 · 
Materiál pouzdra: V2A / V2A / EPDM/X / PC / PBT / FPM

TR7432

Převodník měřícího signálu pro teplotní senzory · pro měřící prvek Pt100 a Pt1000 · 
Materiál pouzdra: PA PACM 12 / PET / těsnění: FPM / převlečná matice: V4A / zástrčka: TPU

TP3237

Převodník měřícího signálu pro teplotní senzory · pro měřící prvek Pt100 a Pt1000 · 
Materiál pouzdra: PA PACM 12 / PET / těsnění: FPM / převlečná matice: V4A / zástrčka: TPU

TP3231
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Modulární teplotní převodník

Malé, lehké pouzdro s konektorem M12

Velice jednoduchá montáž 
minimalizuje potenciální zdroj chyb

Pt100 / Pt1000 vyhodnocení v rozsahu 
od -50 do 300 °C, škálovatelné pomocí 
IO-Link

Statusové LED diody signalizují 
provozní stav

Plné zatavení a technologie ecolink M12 
garantuje vysokou odolnost proti vibracím

Minimalizace montáže a zdroje chyb 

Díky dvěma standardizovaným konektorům M12 je složitost montáže teplotního
převodníku TP snížena na minimum, ve srovnání s běžným snímačem / vysílačem 
na DIN lištu. Kromě toho jsou eliminovány zdroje chyb, jako jsou např. kabelové
svorky. 

Univerzální použití 

Díky 4-vodičovému Pt100 / Pt1000 vyhodnocování, je možné připojit převodník
pomocí propojovacího kabelu k prvku Pt. Vzhledem ke své malé velikosti je vhodný
také pro náročné aplikace, jelikož může být namontován na bezpečném místě.
Kromě toho, škálovatelnost senzoru TP v rozmezí -50 a 300 °C pomocí USB rozhraní
E30396 umožňuje přizpůsobení meřícího rozsahu téměř pro jakoukoliv aplikaci. 

Použítí modulového převodníku TP místo 
běžného snímače / vysílače na DIN lištu. 

Pro průmyslové 
aplikace
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Modulární teplotní vysílače

Typ Nastavení
z výroby

[°C / °F]

Procesní
připojení

Ub

[V]

Okolní
teplota

[°C]

Měřící element Objednací
číslo

M12 konekt. připojení · výstupní funkce 4...20 mA analog. · DC

0...100 / - M12 20...32 -25...70 pro měřící prvek Pt100 a Pt1000 TP3237

-50...150 / - M12 20...32 -25...70 pro měřící prvek Pt100 a Pt1000 TP3231

-50...300 / - M12 20...32 -25...70 pro měřící prvek Pt100 a Pt1000 TP3232

-18...149 / 0...300 M12 20...32 -25...70 pro měřící prvek Pt100 a Pt1000 TP3233

M12 konekt. připojení · výstupní funkce 0...10 V analog. · DC

0...100 / - M12 18...32 -25...70 pro měřící prvek Pt100 a Pt1000 TP9237

Software

Typ Popis Objednací
číslo

Rozhraní IO-Link · pro nastavení parametrů a analýzu přístrojů · Podporované komunikační protokoly:  IO-Link (4800 a 38400 Bit/s)
EPS-protokol (19200 Bit/s) · pro provoz s FDT softwarem "ifm Container" nebo softwarem "LINERECORDER SENSOR"

E30396

Konektory

Typ Popis Objednací
číslo

Konektor M12, 5/4 -pólový, 4 -drátový

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 2 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC004

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC005

Spojovací kabel M12 konektor / M12 spojka, 4/5 -pólový, 4 -drátový

Spojovací kabel · přímý / přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 2 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC013

Spojovací kabel · úhlový / úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 2 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC033

Spojovací kabel · úhlový / úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC034
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Kompaktní senzor s integrovanou 
teplotní sondou a displejem

Analogový nebo spínací výstup, 
volitelně PNP/NPN

Komunikace přes IO-Link 
specifikace 1.0

Teplotní vyhodnocovací rozsah 
-40...150 °C

Jednoduché ovládání pomocí menu 
nastavení

Místní zobrazení aktuální 
teploty pomocí 10-místného displeje

Kompaktní senzory typu TN 

V mnoha případech je žádoucí integrovaný displej přímo 
na přístroji. Kompaktní teplotní senzory s integrovanou
teplotní sondou se vyznačují vynikající dobou odezvy,
odolností proti tlaku a adaptivním procesním připojením.
Analogové, spínací a IO-Link signály jsou volně programovatelné
v rozmezí -40...150 °C. 

Kombinované řešení 

Pro nepřetržité měření teploty má teplotní zesilovač TN2531
škálovatelný analogový výstup s vysokým rozlišením, který
přenáší naměřené hodnoty do řídícího systému. Integrovaný
displej kdykoli umožňuje přímé odečtení aktuální procesní
teploty. 
Kromě toho, kritické procesní stavy, např. dosažení minimální
nebo maximální mezní teploty může být přímo monitorováno
spínacími výstupy. 

Nastavení 

Nastavení všech parametrů, stejně jako programování spínacích
bodů a zobrazení aktuální teploty se provádí pomocí dvou
programovacích tlačítek a 4-místného alfanumerického
displeje.

Pro průmyslové 
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Kompaktní teplotní senzory s displejem, IO-Link

Typ Měření

[°C / °F]

Procesní
připojení

Instalační
délka

[mm]

Ub

[V]

Dynamika reakce
T05 / T09

[s]

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení · výstupní funkce 1 x spínač / rozpínač programovatelný + 
1 x analogový (4...20 mA / 0...10 V, škálovatelný) · DC PNP/NPN

-40...150 / -40...302 M18 x 1,5 45 18...32 1 / 3 TN2531

M12 konekt. připojení · výstupní funkce 2 x spínač / rozpínač programovatelný · DC PNP/NPN

-40...150 / -40...302 M18 x 1,5 45 18...32 1 / 3 TN7531

Příslušenství

Typ Popis Objednací
číslo

Upevňovací spona · Ø 34 mm - Ø 30 mm · s redukčním pouzdrem · pro typ M30 · Materiál pouzdra: PBT E10077

Upevňovací spona · Ø 34 mm · Materiál pouzdra: PBT E10017

Upevňovací spona · Ø 34 mm · Materiál pouzdra: PA E10193

Ochranná čepička · pro fluidní senzory s konektorem M12 · Materiál pouzdra: Polyuretan E30006

Adaptér · M18 x 1,5 - G ½ · Hloubka ponoru měřícího čidla SID, SFD, TN: · 21 mm · Materiál pouzdra: V4A E40096

Adaptér · M18 x 1,5 - G ½ · Hloubka ponoru měřícího čidla SID, SFD, TN: · 21 mm · Materiál pouzdra: mosaz E40097

Adaptér · M18 x 1,5 - M12 x 1 · Hloubka ponoru měřícího čidla SID, SFD, TN: · 13,5 mm · Materiál pouzdra: V4A E40101

Adaptér · M18 x 1,5 - L18 · k montáži do T-kusu · Hloubka ponoru měřícího čidla SID, SFD, TN: · 28,5 mm · 
Materiál pouzdra: převlečná matice: V4A / Adapter: V4A / O-kroužek: FKM 16 x 1,5 gr 70° Shore A

E40104

Navařený adaptér · M18 x 1,5 - Ø 24 mm · Hloubka ponoru měřícího čidla SID, SFD, TN: · 15 mm · Materiál pouzdra: V4A E40124
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Teplotní senzory 
s otočným nastavovacím kroužkem

Jednoduché nastavení spínacího bodu 
pomocí dvou nastavovacích kroužků 
s optimální čitelností

Vynikající doba odezvy: 
T05 = 1 s a T09 = 3 s

Mechanické uzamčení zabraňuje 
nechtěnému přenastavení

Volně nastavitelné spínací body 
od -25 do 140 °C

Spínání je nezávislé 
na provozní teplotě

Upevnit – nastavit – hotovo! 

První spínací teplotní senzor s intuitivním ovládáním, vynikající dobou odezvy 
a kompaktním pouzdrem. 

Snadná montáž 

Jednoduché ovládání pomocí dvou radiálních nastavovacích kroužků přímo 
na senzoru umožňuje uživateli rychlé a přesné nastavení spínacích bodů, 
a to i bez aplikované systémové teploty. Díky možnosti mechanického uzamčení 
je neúmyslná manipulace vyloučena. Ochranná čepička, kterou je možné doplňkově
zakoupit, zabezpečuje ochranu proti poškození.

Intuitivní nastavení cílových hodnot.

Pro průmyslové 
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Kompaktní teplotní senzory

Typ Měření

[°C / °F]

Procesní
připojení

Instalační
délka

[mm]

Ub

[V]

Dynamika reakce
T05 / T09

[s]

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení · výstupní funkce spínač / rozpínač antivalentní · DC PNP

-25...140 / -13...284 G ¼ A 39 9,6...32 1 / 3 TK6130

-25...140 / -13...284 ¼" NPT 39 9,6...32 1 / 3 TK6330

M12 konekt. připojení · výstupní funkce · DC PNP

-25...140 / -13...284 G ¼ A 39 9,6...32 1 / 3 TK7130

-25...140 / -13...284 ¼" NPT 39 9,6...32 1 / 3 TK7330

M12 konekt. připojení · výstupní funkce 1 x spínač / 1 x rozpínač · DC PNP

-25...140 / -13...284 G ½ A 267 9,6...32 1 / 3 TK7480

Příslušenství

Typ Popis Objednací
číslo

Ochranná čepička · s možností zaplombování · pro tlakový senzor typ PK · pro teplotní senzory typu TK · 
pro vibrační senzory typu VK · Materiál pouzdra: PP Transparentní

E30094

Konektory

Typ Popis Objednací
číslo

Konektor M12, 5/4 -pólový, 4 -drátový

Konektor · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 2 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC001

Konektor · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC002

Teplotní senzory

281

http://www.ifm.com/products/cz/ds/TK6130.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/TK6330.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/TK7130.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/TK7330.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/TK7480.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E30094.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC001.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/EVC002.htm


Vyhodnocovací jednotka 
pro senzory proudění

Integrované monitorování průtoku, teploty 
a sledování přerušení vodičů

Nastavení spínacího bodu, průtoku 
a teploty pomocí potenciometru

Barevná sloupcová signalizace 
pro rychlé nastavení

Výstupní signál přes bezpotenciálové 
releové kontakty, přepínací kontakty

Možnosti připojení: samořezné svorky, 
šroubové svorky a pružinové svorky

Vyhodnocovací jednotka pro senzory 

Vyhodnocovací jednotka zajišťuje vysokou funkčnost v prostorově úsporném
pouzdře pro montáž do rozvaděčové skříně. Možnosti připojení (Combicon)
poskytují flexibilitu pro různé koncepce připojení. Kromě zobrazení průtoku 
pomocí barevné sloupcové signalizace, jsou pomocí LED diod a releových výstupů
signalizovány: nastavitelný teplotní limit média, jakož i přerušení vodiče mezi
senzorem a vyhodnocovací jednotkou (pro bezpečnostní senzory). Ovládací prvky
jsou umístěny na přední straně a mohou být nastaveny pomocí šroubováku.
Vyhodnocovací jednotky jsou dostupné ve dvou provedeních (AC nebo DC) 
a vytvářejí systém pro monitorování proudění spolu se senzory proudění typu SF. 

Místní vyhodnocovací jednotka SR5900 

Vyhodnocovací jednotka SR5900 se používá pro připojení senzorů proudění 
řady SF s různou hloubkou ponoru. Standardizované konektory M12 jsou používány
pro propojení vyhodnocovací jednotky a senzoru, stejně jako pro napájení.
Vyhodnocovací a zobrazovací jednotku SR5900 lze využít pro různé aplikace, např.
pro různé hloubky ponoru či pro širokou škálu agresivních kapalin. Průtok a spínací
bod jsou indikovány pomocí LED diod přímo na přístroji.

Vyhodnocování probíhá mimo 
místo měření.

Pro průmyslové 
aplikace

282
www.ifm.com/cz



Vyhodnocovací jednotky pro průmyslová použití

Typ Provozní
napětí

[V]

Proudový
odběr

[mA]

Příkon

[VA]

Přípravná
zpožďovací

doba
[s]

Výstup
při proudění

Výstup
při překročení

teploty

Výstup
při přerušení

vodičů

Objednací
číslo

Zástrčka Combicon · výstupní funkce · DC

24 DC / +10 / -
20

90 – 10...80 Relé přitáhne Relé přitáhne Relé odpadne SR0150*

Zástrčka Combicon · výstupní funkce · AC

90...240 AC / -
5 /+10

– 4 10...80 Relé přitáhne Relé přitáhne Relé odpadne SN0150*

M12 konekt. připojení · výstupní funkce · DC PNP

19...36 DC 70 – 10
spínač / rozpínač
programovatelný

– – SR5900

* Informace pro AC a AC/DC senzory

Miniaturní pojistka podle IEC60127-2 sheet 1 ≤ 5 A (rychlá) Doporučení: po zkratu prověřte přístroj na správnou funkci.

Senzory proudění s připojením na vyhodnocovací jednotky, průmyslová použití

Typ Nastavitelná oblast
kapaliny / plyny

[cm/s]

Největší citlivost

[cm/s]

Teplota
média

[°C]

Doba
odezvy

[s]

Max. T0
gradient

[K/min]

Odolnost
proti tlaku

[bar]

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení

3...300 / 200...3000 3...60 / 200...800 -25...80 1...10 300 300 SF5200

Kabelové provedení 6 m

3...300 / 200...3000 3...60 / 200...800 0...120 / 0...100 1...10 300 300 SF5300

3...300 / 200...3000 3...60 / 200...800 -25...80 1...10 300 300 SF5350

Vyhodnocovací elektronika
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Induktivní duální senzory 
pro pohony ventilů

Rychlá a bezpečná montáž 
s použitím pouze tří šroubů

Přístroje s konektorem M12 
nebo svorkovnicí

Bezkontaktní 
a samočistící systém

Odolnost vůči mechanickému namáhání 
jako jsou vibrace a rázy

Velký výběr spínacích vaček

Elektronické monitorování polohy ventilů 

V průmyslových procesech, kde jsou používány kapaliny,
vzduch nebo plyny jsou potřebné ventily pro dávkování 
a kontrolu. Pneumatické pohony ventilů jsou běžně používány
pro mechanické polohování. Poloha ventilu musí být
sledována elektronicky. 

Duální induktivní senzor pro pohony ventilů 

ifm electronic nabízí kompaktní duální induktivní senzor 
se dvěma vestavěnými senzory pro zpětné hlášení o poloze
servopohonů. 
Kulatý terč, také nazývaný jako “puk”, se dvěma kovovými
šrouby posunutými o 90° je namontován na hřídel pohonu.
Šrouby jsou umístěny v různé výšce. Kompaktní duální
induktivní senzor (typ IND) se dvěma vestavěnými senzory
zjišťuje horní a dolní kovový šroub v závislosti na pozici
ventilu, a tedy dvě spínací polohy. Tento systém pracuje
spolehlivě a bez opotřebení. Je odolný vůči vnějším vlivům 
a necitlivý k mechanickému namáhání, jako jsou vibrace 
a rázy. 

Pro průmyslové 
aplikace
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Senzory pro průmyslové aplikace

Typ Rozměry

[mm]

Spínací
vzdálenost

[mm]

Materiál Ub

[V]

Krytí Spín. fr.
AC / DC

[Hz]

I zátížit.
AC / DC

[mA]

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení · výstupní funkce · DC PNP

40 x 26 x 26 4 nf PBT 10...36 IP 67 1300 250 IN5225

40 x 26 x 47 4 nf PBT 10...36 IP 67 1300 250 IN5327

Připojovací svorky · výstupní funkce · DC PNP

33 x 60 x 92 4 nf PA (polyamid) 10...30 IP 67 500 100 IN5409

M12 konekt. připojení · výstupní funkce · DC PNP/NPN

40 x 26 x 26 4 nf PBT 10...36 IP 67 1300 250 IN5224

f = vazební / nf = nevazební

Spínací vačky pro senzory ke kyvným, segmentovým pohonům

Typ Popis Objednací
číslo

Spínací vačky · Ø 53 mm · 3 možných pozic spínacích praporků · Materiál pouzdra: Spínací vačky: PA 6 černá / šrouby: V2A E17320

Spínací vačky · Ø 65 mm · Materiál pouzdra: Spínací vačky: PA 6 / šrouby: V2A E17327

Konektory

Typ Popis Objednací
číslo

Konektor M12, 5/4 -pólový, 4 -drátový

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 2 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC004

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC005

Zpětnovazební systémy 
pro ventily a pohony
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AS-Interface brány (gateways) 
s AS-i masterem M4

Podporuje všechny “slavy”
AS-i specifikace 1.0 do 3.0

Rozšířená diagnostika na displeji přístroje 
a prostřednictvím průmyslových sběrnic

Flexibilní manipulace s analogovými 
hodnotami

Pro různé průmyslové sběrnice: 
Profibus DP, EtherNet/IP

AS-Interface 

Actuator-sensor interface (AS-i) stanovuje nové technologické standardy 
pro plánování výrobních závodů a jejich automatizaci. 
AS-i značně snižuje složitost zapojení, a tak již není nutné běžné paralelní připojení
každého senzoru nebo akčního členu k řídícímu systému. To šetří uživateli velké
množství svorek, rozvaděčů, vstupních / výstupních karet a kabelového vedení. 

AS-i mastry, brány a kontrolery 

AS-i mastry a brány jsou založeny na komponentech AS-i sítí. Jsou zpravidla
umístěny v rozvaděčové skříni a zajišťují datovou komunikaci a napájení připojených
slavů, senzorů a aktuátorů. 
AS-i master přebírá nejdůležitější funkci v každé síti AS-Interface. Je zodpovědný 
za řízení celé komunikace. 
AS-i brány navazují spojení rozhraní AS-Interface s nadřazeným sběrnicovým
systémem. Tím je umožněno kombinovat výhody obou systémů. 
Přes sběrnicové brány, např. Profibus DP, může být spojeno několik AS-i ostrovů 
s řídícím centrem i na velké vzdálenosti, např. v montážní hale. 

Brány umožňují připojení různých AS-i
sběrnic. 

Pro průmyslové 
aplikace
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Controller / Gateways

Typ počet modulů
AS-i

Master

Označení Objednací
číslo

1
AS-i Ethernet / IP Controller E · plná funkčnost Masteru · Grafický displej · 

Materiál pouzdra: Hliník / Ocelový plech Pozinkovaný
AC1327

2
AS-i Ethernet / IP Controller E · plná funkčnost Masteru · Grafický displej · 

Materiál pouzdra: Hliník / Ocelový plech Pozinkovaný
AC1337

1
AS-i kontroler E. · AS-i řízení volně programovatelné · rozhraní Profibus-DP · 

Ethernet programovací rozhraní · plná funkčnost Masteru · Grafický displej · Materiál pouzdra: Hliník /
Ocelový plech Pozinkovaný

AC1355

2
AS-i kontroler E. · AS-i řízení volně programovatelné · rozhraní Profibus-DP · 
Ethernet programovací rozhraní · plná funkčnost Masteru · Grafický displej · 

Materiál pouzdra: Hliník / Ocelový plech Pozinkovaný
AC1356

1
AS-i DP-kontroler E · AS-i řídízení s Profibus-DP rozhraním · plná funkčnost Masteru · Grafický displej ·

Materiál pouzdra: Hliník / Ocelový plech Pozinkovaný
AC1365

2
AS-i DP-kontroler E · AS-i řídízení s Profibus-DP rozhraním · plná funkčnost Masteru · Grafický displej ·

Materiál pouzdra: Hliník / Ocelový plech Pozinkovaný
AC1366

1
SmartLink DP · AS-i Gateway / Profibus DP  · plná funkčnost Masteru · Grafický displej · 

Materiál pouzdra: Hliník / Ocelový plech Pozinkovaný
AC1375

2
AS-i DP-Gateway · plná funkčnost Masteru · Grafický displej · rozhraní Profibus-DP · 

Materiál pouzdra: Hliník / Ocelový plech Pozinkovaný
AC1376

1

AS-i Profinet Gateway · AS-i Master · Konfigurační rozhraní Ethernet s dynamickým webovým rozhraním 
pro konfiguraci a diagnostiku, včetně údržby na dálku · Profinet RT Device Class B · Barevný displej LCD ·

Napájení přístrojů volitelně ze zdroje 24 V nebo ze sběrnice AS-i (AS-i Bus 1) · 
Materiál pouzdra: Hliník kryt povrstven práškem / Ocelový plech Pozinkovaný / Makrolon

AC1401

2

AS-i Profinet Gateway · AS-i Master · Konfigurační rozhraní Ethernet s dynamickým webovým rozhraním 
pro konfiguraci a diagnostiku, včetně údržby na dálku · Profinet RT Device Class B · Barevný displej LCD ·

Napájení přístrojů volitelně ze zdroje 24 V nebo ze sběrnice AS-i (AS-i Bus 1) · 
Materiál pouzdra: Hliník kryt povrstven práškem / Ocelový plech Pozinkovaný / Makrolon

AC1402

1

AS-i Profibus Gateway · AS-i Master · Konfigurační rozhraní Ethernet s dynamickým webovým rozhraním
pro konfiguraci a diagnostiku, včetně údržby na dálku · Profibus DP (DPV0 + DPV1) · Barevný displej LCD ·

Napájení přístrojů volitelně ze zdroje 24 V nebo ze sběrnice AS-i (AS-i Bus 1) · 
Materiál pouzdra: Hliník kryt povrstven práškem / Ocelový plech Pozinkovaný / Makrolon

AC1411

2

AS-i Profibus Gateway · AS-i Master · Konfigurační rozhraní Ethernet s dynamickým webovým rozhraním
pro konfiguraci a diagnostiku, včetně údržby na dálku · Profibus DP (DPV0 + DPV1) · Barevný displej LCD ·

Napájení přístrojů volitelně ze zdroje 24 V nebo ze sběrnice AS-i (AS-i Bus 1) · 
Materiál pouzdra: Hliník kryt povrstven práškem / Ocelový plech Pozinkovaný / Makrolon

AC1412

Příslušenství

Typ Popis Objednací
číslo

CodeSys pro Automation Alliance · CD se softwarem pro Controller E vícejazyčná verze 2.3 · licence jednotlivého účastníka ·
Kompatibilní operační systémy: Win2000 (32 bitů), WinXP (32/64 bitů), WinVista (32/64 bitů), Win7 (32/64 bitů)

AC0340

AS-i sběrnice 
kontrolery / gateway
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AS-i spínané 
síťové zdroje napájení

Regulované výstupní napětí AS-i

Zdroj napájení pro AS-i sítě

Různé výkonové třídy až do 8 A

Robustní připojovací svorky

Provedení jako u ifm kontrolerů

Stabilní AS-Interface systémy 

AS-i zdroje jsou základem pro velmi vysokou odolnost proti rušení systému AS-i 
v průmyslovém prostředí. Kvalitní zdroje napájení zabezpečují spolehlivé oddělení
sítě od rušení v primárním napájení. Vyvažování AS-i napětí snižuje účinky
elektromagnetického rušení na minimum. 
AS-i zdroje napájí všechny účastníky připojené ke žlutému AS-i kabelu. 
Obvykle to jsou slavy, připojené senzory, inteligentní aktuátory, analogové části
masteru a opakovače. Poskytují zvýšené napětí přibl. 30 V, které je přeměňováno 
na požadované napětí 24 V ve slavech. 
Aby bylo zajištěno oddělení signálů AS-i dat a napájení, musí být použity pouze
certifikované AS-i zdroje. Vysílací proud pro modulaci signálu je také generován 
v AS-i zdroji. 
Běžné 24 V zdroje nemohou být použity místo AS-i zdrojů. 

Plně rozšířené rozhraní AS-i 

S využitím AS-i zdrojů od ifm electronic (a při přijetí dalších opatření), mohou 
být AS-i sítě sestaveny spolehlivě a ekonomicky v délce od 100 až do 1000 m.

ifm nabízí kompletní řadu AS-i napájecích
zdrojů.

Pro průmyslové 
aplikace
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AS-i zdroje

Typ Výstupní
proud

AS-i [A]

Označení Objednací
číslo

2,8
Síťový zdroj · AS-i síťový zdroj115/230 V AC · integrované vyvázání dat · 

NEC třída II zdroj energie · Ocelový plech
AC1256

4 Síťový zdroj · AS-i síťový zdroj115/230 V AC · integrované vyvázání dat · Ocelový plech AC1254

4
Síťový zdroj · DC převodník 24 V DC pro AS-i systémové napětí · integrované vyvázání dat · 

Ocelový plech
AC1257

8 Síťový zdroj · 3-fáze AS-i zdroj 380...480 V AC · integrované vyvázání dat · Ocelový plech AC1253

8 Síťový zdroj · AS-i síťový zdroj115/230 V AC · integrované vyvázání dat · Ocelový plech AC1258

AS-i sběrnice napájecí zdroje /
hlídače zemních zkratů
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Inteligentní řada SmartLine: 
AS-i moduly pro rozvodné skříně

Moduly pro použití v rozvaděči jako slave 
s rozšířeným adresovacím módem

Digitální vstupy a výstupy

Tranzistorový nebo reléový výstup

Elektrické připojení pomocí 
svorek Combicon

Robustní montáž na DIN lištu

Prostorově úsporné moduly pro montáž na DIN lištu 

Moduly SmartLine mohou být namontovány do libovolné
místní skříně, ovládacího panelu nebo rozvaděče. 
Montáž se provádí na robustní DIN lištu. Tenké provedení 
o šířce pouhých 25 mm může obsahovat až 4 vstupy 
a 4 výstupy. Moduly s dvojnásobnou šířkou pro větší výkon
jsou k dispozici s 230 V relé. 
Adresování se provádí prostřednictvím zdířky jack na čelním
panelu, která je spojena přímo s adresovací jednotkou pomocí
odpovídajícího kabelu. Díky tomu je adresace možná kdykoli
před nebo po instalaci. 
Jasně viditelné LED diody jsou také umístěny na čelním
panelu. Napájecí napětí a periferní signály jsou připojeny
nahoře a dole ve směru kabelových kanálů pomocí
zástrčkových svorek Combicon a mohou být uživatelem
vybaveny šroubovými, klecovými nebo odizolovanými
svorkami. 

Tenké moduly SmartLine je možné instalovat
také do malých rozvaděčových skříní. 

Pro průmyslové 
aplikace
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Moduly I/O pro spínací skříně

Typ Vstupy /
Výstupy

Označení Objednací
číslo

4 vstupy
Aktivní AS-i modul · Montáž modulů v řadě · Adresovací zdířka · verze 2.1 s rozšířeným

adresovacím módem · digitální vstupy · přípoj Combicon · PA
AC2250

4 vstupy / 4 výstupy
Aktivní AS-i modul · Montáž modulů v řadě · Adresovací zdířka · Verze 2.1 · 

digitální vstupy a výstupy · přípoj Combicon · PA
AC2251

4 výstupy
Aktivní AS-i modul · Montáž modulů v řadě · Adresovací zdířka · Verze 2.1 · Digitální výstupy ·

přípoj Combicon · PA
AC2252

4 vstupy
Aktivní AS-i modul · Montáž modulů v řadě · Adresovací zdířka · napájení vstupu z externího

zdroje napětí PELV · verze 2.1 s rozšířeným adresovacím módem · digitální vstupy · 
přípoj Combicon · PA

AC2254

4 vstupy / 2 výstupy / relé
Aktivní AS-i modul · Montáž modulů v řadě · Adresovací zdířka · napájení vstupu z externího
zdroje napětí PELV · verze 2.1 s rozšířeným adresovacím módem · digitální vstupy a výstupy ·

přípoj Combicon · PA
AC2255

4 vstupy / 2 výstupy / relé
Aktivní AS-i modul · Montáž modulů v řadě · Adresovací zdířka · verze 2.1 s rozšířeným

adresovacím módem · digitální vstupy · přípoj Combicon · PA
AC2256

4 vstupy / 4 výstupy
Aktivní AS-i modul · Montáž modulů v řadě · Adresovací zdířka · externí napájení 

senzorů PELV · Verze 2.1 · digitální vstupy a výstupy · přípoj Combicon · PA
AC2257

4 vstupy / 3 výstupy
Aktivní AS-i modul · Montáž modulů v řadě · Adresovací zdířka · verze 2.1 s rozšířeným

adresovacím módem · digitální vstupy a výstupy · přípoj Combicon · PA
AC2264

4 vstupy / 4 výstupy
Aktivní AS-i modul · Montáž modulů v řadě · Adresovací zdířka · externí napájení 

senzorů PELV · verze 3.0 s rozšířeným adresovacím módem · Pouze pro provoz s moduly 
Master AS-i Profil M4 · digitální vstupy a výstupy · přípoj Combicon · PA

AC2267

4 vstupy  4...20 mA
Aktivní AS-i modul · AS-i Profil S-7.3 · 4 analogové vstupy 4...20 mA · Napájení buď 

z AS-i nebo externího zdroje 24 V · pro připojení 2-, 3-, 4-vodičových senzorů · 
svorky Combicon pro připojení generátoru měř. hodnot · PA 6.6

AC2216

4 vstupy  0...10 V
Aktivní AS-i modul · AS-i Profil S-7.3 · 4 analogové vstupy 0...10 V · pro připojení 2-, 3-, 4-

vodičových senzorů · svorky Combicon pro připojení generátoru měř. hodnot · PA 6.6
AC2217

4 výstupy   0...10 V
Aktivní AS-i modul · AS-i Profil S-7.3 · 4 analogové výstupy 0...10 V · pro připojení 

2-drátového akčního členu nebo 4-drátového akčního členu s odděleným napájením 24 V ·
Combicon svorka k připojení aktuátorů · PA 6.6

AC2219

Příslušenství

Typ Popis Objednací
číslo

Zástrčka Combicon · se šroubovými svorkami 4 pólovými · Materiál pouzdra: díly, vodící proud: Cu-legování Pozinkováný E70230

Adresovací kabel · pro AS-i Slaves · 1,6 m E70213

AS-i adresovací přístroj · Verze AS-i 3.0 s rozšířeným adresovým módem AC1154

AS-i sběrnice I/O moduly
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CompactLine: 
AS-i moduly pro polní aplikace

AS-i moduly jsou odolné zejména proti
rázům a vibracím

A/B slave se čtyřmi vstupy 
a čtyřmi výstupy

Digitální vstupní a výstupní moduly

Odolné proti rázům a vibracím 

Digitální moduly z řady CompactLine jsou extrémně robustní.
Díky tomu jsou ideální pro polní aplikace. Kromě toho, plné
zalití chrání součástky před drsnými podmínkami. Asymetricky
působící ochrana proti vibracím propojovací techniky ecolink
drží převlečnou matici pevně na svém místě. 
To zaručuje ideální, nepřetržité těsnění mezi modulem 
a konektorem. 

ecolink - bezpečné připojení 

Integrovaný koncový doraz v připojení ecolink M12 chrání 
O-kroužek před zničením způsobeným nadměrným utažením
matice. O-kroužek je vždy správně utažen (bez nutnosti
použití drahých momentových klíčů), což zajišťuje vysoký
stupeň krytí.

Pro průmyslové 
aplikace
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Moduly polí IP 67

Typ Vstupy /
Výstupy

Označení Objednací
číslo

4 vstupy

Aktivní CompactLine Modul · kompletně utěsněné (zalité) pouzdro · IR-adresace možná ·
digitální vstupy · zástrčky M12 x 1 · PA / konektorová zásuvka: Mosaz Niklovaný / Zásuvky 
se závitem ve spodním části: Mosaz Niklovaný / O-kroužek : Viton / Prostupující kontakty:

CuSn6 vrchní plocha niklovaná a pozinkovaná

AC2410

4 vstupy

Aktivní CompactLine Modul · IR-adresace možná · verze 2.11 a 3.0 s rozšířeným adresovacím
módem · digitální vstupy · zástrčky M12 x 1 · PA / konektorová zásuvka: Mosaz Niklovaný /

Zásuvky se závitem ve spodním části: Mosaz Niklovaný / O-kroužek : Viton / Prostupující
kontakty: CuSn6 vrchní plocha niklovaná a pozinkovaná

AC2457

2 vstupy / 2 výstupy

Aktivní CompactLine Modul · 60 x 118,2 x 27 · IR-adresace možná · digitální vstupy a výstupy ·
zástrčky M12 x 1 · PA / konektorová zásuvka: Mosaz Niklovaný / Zásuvky se závitem ve spodním

části: Mosaz Niklovaný / O-kroužek : Viton / Prostupující kontakty: CuSn6 vrchní plocha
niklovaná a pozinkovaná

AC2411

4 výstupy
Aktivní CompactLine Modul · IR-adresace možná · Digitální výstupy · zástrčky M12 x 1 · PA /

konektorová zásuvka: Mosaz Niklovaný / Zásuvky se závitem ve spodním části: Mosaz Niklovaný
/ O-kroužek : Viton / Prostupující kontakty: CuSn6 vrchní plocha niklovaná a pozinkovaná

AC2417

4 vstupy / 4 výstupy

Aktivní CompactLine Modul · IR-adresace možná · digitální vstupy a výstupy · z
ástrčky M12 x 1 · PA / konektorová zásuvka: Mosaz Niklovaný / Zásuvky se závitem 

ve spodním části: Mosaz Niklovaný / O-kroužek : Viton / Prostupující kontakty: 
CuSn6 vrchní plocha niklovaná a pozinkovaná

AC2459

4 vstupy / 4 výstupy

Aktivní CompactLine Modul · IR-adresace možná · externí napájení senzorů PELV · digitální
vstupy a výstupy · zástrčky M12 x 1 · PA / konektorová zásuvka: Mosaz Niklovaný / Zásuvky 
se závitem ve spodním části: Mosaz Niklovaný / O-kroužek : Viton / Prostupující kontakty:

CuSn6 vrchní plocha niklovaná a pozinkovaná

AC2466

4 vstupy / 4 výstupy

Aktivní CompactLine Modul · 60 x 152 x 27 · IR-adresace možná · digitální vstupy 
a výstupy · zástrčky M12 x 1 · PA / konektorová zásuvka: Mosaz Niklovaný / Zásuvky 

se závitem ve spodním části: Mosaz Niklovaný / O-kroužek : Viton / Prostupující kontakty:
CuSn6 vrchní plocha niklovaná a pozinkovaná

AC2412

4 vstupy
Kompaktní M8 AS-i modul · 90,5 x 30 x 23,5 · digitální vstupy · AS-i připojení pomocí

konektoru M12 · verze 2.11 a 3.0 s rozšířeným adresovacím módem · Rozhraní ecolink M8 ·
zástrčky M8 x 1 · PBT

AC2484

Příslušenství

Typ Popis Objednací
číslo

AS-i plochý kabel · speciální forma ochrany proti přepolování · pro použití s odstraněnou izolací · 100 m · 
EPDM, bez halogenů · žlutá

E74000

AS-i plochý kabel · speciální forma ochrany proti přepolování · pro použití s odstraněnou izolací · 100 m · 
EPDM, bez halogenů · černá

E74010

AS-i adresovací přístroj · Verze AS-i 3.0 s rozšířeným adresovým módem AC1154

Adresovací kabel · k adresování aktivních AS-i Compact modulů E70423

AS-i sběrnice I/O moduly
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Řada ClassicLine: 
AS-i polní moduly s rychlou montážní technikou

A/B slave se čtyřmi vstupy 
a čtyřmi výstupy

Digitální vstupní a výstupní moduly

Montáž bez nářadí

Plochý kabel lze libovolně 
natočit hned ve třech směrech

Rychlá montážní technika 

Moduly ClassicLine pro polní aplikace nabízí nyní ještě
jednodušší použití díky inovované montážní technologii. Tato
technologie garantuje rychlou montáž bez použití nářadí,
která je zároveň velmi pevná a bezpečná. 

Speciální vlastnosti 

• rychlá montáž horní a dolní části 
• velmi bezpečná montáž 
• demontáž pomocí jednoho nástroje 
• vložení plochého kabelu ze tří různých směrů 
• vysoký stupeň krytí 
• jasně viditelné LED diody pro zobrazení stavu a diagnostiku 
Moduly lze adresovat buď bez napětí ještě před montáží 
nebo po připojení přes zabudovanou adresovací zástrčku.

Časově úsporná
montáž bez použití
nářadí. 

Pro průmyslové 
aplikace
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Moduly polí IP 67

Typ Vstupy /
Výstupy

Označení Objednací
číslo

4-násobný rozvaděč
rozváděčový modul ClassicLine · plochý kabel je možno nasměrovat do tří směrů · 

AS-i a AUX rozvaděč pro připojení inteligentních senzorů / aktuátorů · zástrčky M12 x 1 · 
PA / Prostupující kontakty: CuSn6 vrchní plocha niklovaná a pozinkovaná

AC5200

4 výstupy
Aktivní ClassicLine modul · Adresovací zdířka · plochý kabel je možno nasměrovat 

do tří směrů · Digitální výstupy · zástrčky M12 x 1 · PA / Prostupující kontakty: 
CuSn6 vrchní plocha niklovaná a pozinkovaná

AC5208

4 vstupy
Aktivní ClassicLine modul · Adresovací zdířka · plochý kabel je možno nasměrovat 

do tří směrů · digitální vstupy · zástrčky M12 x 1 · PA / Prostupující kontakty: 
CuSn6 vrchní plocha niklovaná a pozinkovaná

AC5205

3 výstupy
Aktivní ClassicLine modul · verze 2.11 a 3.0 s rozšířeným adresovacím módem · 

Adresovací zdířka · plochý kabel je možno nasměrovat do tří směrů · Digitální výstupy · 
zástrčky M12 x 1 · PA / Prostupující kontakty: CuSn6 vrchní plocha niklovaná a pozinkovaná

AC5203

2 vstupy / 2 výstupy
Aktivní ClassicLine modul · Adresovací zdířka · plochý kabel je možno nasměrovat 

do tří směrů · digitální vstupy a výstupy (2 A) · zástrčky M12 x 1 · PA / Prostupující kontakty:
CuSn6 vrchní plocha niklovaná a pozinkovaná

AC5211

4 výstupy
Aktivní ClassicLine modul · Adresovací zdířka · plochý kabel je možno nasměrovat 
do tří směrů · digitální výstup 2 A · zástrčky M12 x 1 · PA / Prostupující kontakty: 

CuSn6 vrchní plocha niklovaná a pozinkovaná
AC5213

2 výstupy / 2 vstupy
Aktivní ClassicLine modul · verze 2.11 a 3.0 s rozšířeným adresovacím módem · Adresovací

zdířka · plochý kabel je možno nasměrovat do tří směrů · digitální vstupy a výstupy · zástrčky
M12 x 1 · PA / Prostupující kontakty: CuSn6 vrchní plocha niklovaná a pozinkovaná

AC5214

4 vstupy
Aktivní ClassicLine modul · verze 2.11 a 3.0 s rozšířeným adresovacím módem · Adresovací 

zdířka · plochý kabel je možno nasměrovat do tří směrů · digitální vstupy · zástrčky M12 x 1 · 
PA / Prostupující kontakty: CuSn6 vrchní plocha niklovaná a pozinkovaná

AC5215

4 vstupy / 4 výstupy
Aktivní ClassicLine modul · Adresovací zdířka · plochý kabel je možno nasměrovat 

do tří směrů · digitální vstupy a výstupy · zástrčky M12 x 1 · PA / Prostupující kontakty: 
CuSn6 vrchní plocha niklovaná a pozinkovaná

AC5209

8 digitálních vstupů  
(2 moduly Slave)

Aktivní ClassicLine modul · verze 2.11 a 3.0 s rozšířeným adresovacím módem · Adresovací
zdířka · plochý kabel je možno nasměrovat do tří směrů · digitální vstupy · zástrčky M12 x 1 · 

PA / Prostupující kontakty: CuSn6 vrchní plocha niklovaná a pozinkovaná
AC5210

4 vstupy / 3 výstupy
Aktivní ClassicLine modul · Adresovací zdířka · plochý kabel je možno nasměrovat 

do tří směrů · verze 2.11 a 3.0 s rozšířeným adresovacím módem · digitální vstupy a výstupy ·
zástrčky M12 x 1 · PA / Prostupující kontakty: CuSn6 vrchní plocha niklovaná a pozinkovaná

AC5204

4 vstupy / 4 výstupy

Aktivní ClassicLine modul · Pouze pro provoz s moduly Master AS-i Profil M4 · Adresovací 
zdířka · plochý kabel je možno nasměrovat do tří směrů · verze 3.0 s rozšířeným adresovacím

módem · digitální vstupy a výstupy · zástrčky M12 x 1 · PA / Prostupující kontakty: 
CuSn6 vrchní plocha niklovaná a pozinkovaná

AC5235

4 vstupy / 4 výstupy

Aktivní ClassicLine modul · Adresovací zdířka · plochý kabel je možno nasměrovat 
do tří směrů · verze 3.0 s rozšířeným adresovacím módem · Pouze pro provoz s moduly 

Master AS-i Profil M4 · digitální vstupy a výstupy (2 A) · zástrčky M12 x 1 · PA / Prostupující
kontakty: CuSn6 vrchní plocha niklovaná a pozinkovaná

AC5236

2 vstupy   4...20 mA
Aktivní ClassicLine modul · 2 analogové vstupy 4...20 mA · pro připojení 2-, 3-, 4-vodičových

senzorů · Adresovací zdířka · plochý kabel je možno nasměrovat do tří směrů · PA / 
Prostupující kontakty: CuSn6 vrchní plocha niklovaná a pozinkovaná

AC5222

AS-i sběrnice I/O moduly
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AirBoxy: 
AS-i pneumatika s rychlou montážní technikou

Šoupátkové ventily

Špičková tlaková odolnost až do 12 barů

Rozšířený adresovací mód

Rychlá montáž horní 
a dolní části bez použití nářadí

Vložení plochého kabelu 
ze tří směrů

Pneumatické ventily s rozhraním AS-Interface 

Decentralizace pomocí AS-Interface výrazně poznamenala 
a změnila oblast pneumatických systémů. Různé pneumaticky
řízené válce se nachází např. v dopravníkových a skladovacích
technogiích, kde se používají lineární pohyby jako např.
zvedací plošiny, uzávěry, výhybky a drapáky. Senzory pro válce
zde slouží pro zpětnou vazbu do řídicí jednotky. A právě tady
přicházejí na řadu AirBoxy. Kombinují elektricky řízené
pneumatické ventily a jsou řízeny pomocí AS-Interface. 
AS-i AirBoxy jsou kompaktní pneumatické ventily, doplněné 
o digitální vstupy pro zpětnou vazbu. Jsou začleněny 
do pouzdra ClassicLine a jsou kompatibilní, pokud 
jde o prostor a montáž. Připojení AS-i se provádí pomocí
běžného plochého kabelu nebo kabelu s kulatou koncovou
částí. Jsou k dispozici 3/2, 4/2, 5/2 a 5/3-chodové ventily. 
Moduly AirBox ClassicLine pro polní aplikace nabízí nyní ještě
jednodušší použití díky jejich inovované montážní technologii.
Tato technologie garantuje rychlou montáž bez použití nářadí,
která je zároveň velmi pevná a bezpečná. 

Citlivá kombinace
pneumatických
ventilů a IO 
pro polní aplikace. 

Pro průmyslové 
aplikace
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Řešení pneumatiky a pohonu

Typ Vstupy /
Výstupy

Označení Objednací
číslo

2 vstupy / 2 výstupy; 
AirBox napájení ze sítě AS-i

AS-i AirBox · 2 x 3/2-cestné šoupátkové ventily · monostabilní · plochý kabel je možno
nasměrovat do tří směrů · AS-i plochý kabel přímo propojitelný · Adresovací zdířka · AS-i Profil

S-3.F.F · PA / POM / Prostupující kontakty: CuSn6 vrchní plocha niklovaná a pozinkovaná
AC5227

4 vstupy / 2 výstupy; 
AirBox napájení ze sítě AS-i

AS-i AirBox · 2 x 3/2-cestné šoupátkové ventily · monostabilní · plochý kabel je možno
nasměrovat do tří směrů · AS-i plochý kabel přímo propojitelný · verze 2.11 a 3.0 s rozšířeným

adresovacím módem · Adresovací zdířka · PA / POM / Prostupující kontakty: CuSn6 vrchní
plocha niklovaná a pozinkovaná

AC5228

4 vstupy / 2 výstupy; 
AirBox napájení externí 24 V DC

AS-i AirBox · 2 x 3/2-cestné šoupátkové ventily · monostabilní · plochý kabel je možno
nasměrovat do tří směrů · AS-i plochý kabel přímo propojitelný · verze 2.11 a 3.0 s rozšířeným

adresovacím módem · Adresovací zdířka · PA / POM / Prostupující kontakty: CuSn6 vrchní
plocha niklovaná a pozinkovaná

AC5243

4 vstupy / 1 výstup; 
AirBox napájení ze sítě AS-i

AS-i AirBox · 5/2-cestný šoupátkový ventil · monostabilní · plochý kabel je možno 
nasměrovat do tří směrů · AS-i plochý kabel přímo propojitelný · verze 2.11 a 3.0 s 

rozšířeným adresovacím módem · Adresovací zdířka · PA / POM / Prostupující kontakty: 
CuSn6 vrchní plocha niklovaná a pozinkovaná

AC5246

4 vstupy / 1 výstup; 
AirBox napájení externí 24 V DC

AS-i AirBox · 5/2-cestný šoupátkový ventil · monostabilní · plochý kabel je možno 
nasměrovat do tří směrů · AS-i plochý kabel přímo propojitelný · verze 2.11 a 3.0 s rozšířeným

adresovacím módem · Adresovací zdířka · PA / POM / Prostupující kontakty: 
CuSn6 vrchní plocha niklovaná a pozinkovaná

AC5249

4 vstupy / 2 výstupy; 
AirBox napájení ze sítě AS-i

AS-i AirBox · 5/2-cestný bistabilní šoupátkový ventil · plochý kabel je možno nasměrovat 
do tří směrů · AS-i plochý kabel přímo propojitelný · verze 2.11 a 3.0 s rozšířeným a

dresovacím módem · Adresovací zdířka · PA / POM / Prostupující kontakty: CuSn6 vrchní 
plocha niklovaná a pozinkovaná

AC5251

4 vstupy / 2 výstupy; 
AirBox napájení externí 24 V DC

AS-i AirBox · 5/2-cestný bistabilní šoupátkový ventil · plochý kabel je možno nasměrovat 
do tří směrů · AS-i plochý kabel přímo propojitelný · verze 2.11 a 3.0 s rozšířeným 

adresovacím módem · Adresovací zdířka · PA / POM / Prostupující kontakty: 
CuSn6 vrchní plocha niklovaná a pozinkovaná

AC5253

4 vstupy / 2 výstupy; 
AirBox napájení ze sítě AS-i

AS-i AirBox · 5/3-cestný šoupátkový ventil · uzavřený · plochý kabel je možno nasměrovat 
do tří směrů · AS-i plochý kabel přímo propojitelný · verze 2.11 a 3.0 s rozšířeným 

adresovacím módem · Adresovací zdířka · PA / POM / Prostupující kontakty: 
CuSn6 vrchní plocha niklovaná a pozinkovaná

AC5270

4 vstupy / 2 výstupy; 
AirBox napájení externí 24 V DC

AS-i AirBox · 5/3-cestný šoupátkový ventil · uzavřený · plochý kabel je možno nasměrovat 
do tří směrů · AS-i plochý kabel přímo propojitelný · Adresovací zdířka · verze 2.11 a 3.0 

s rozšířeným adresovacím módem · PA / POM / Prostupující kontakty: CuSn6 vrchní 
plocha niklovaná a pozinkovaná

AC5271

Příslušenství

Typ Popis Objednací
číslo

zástrčkové připojení L · Materiál pouzdra: pouzdro: PA66 / uvolňovací kroužek: Polyoxymethylen / Ozubené kolo: 
Nerezová ocel / tvarovaný kroužek: Kaučuk - Acrylnitril-Butadien

E75228

konektorové zástrčkové připojení T · Materiál pouzdra: pouzdro: Poniklovaná mosaz / PA66 / Ozubené kolo: Nerezová ocel E75227

Tlumič zvuku · Materiál pouzdra: nástavec: PP / nástavec filtru: PE E75232

AS-i sběrnice AirBoxy

297

http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC5227.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC5228.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC5243.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC5246.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC5249.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC5251.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC5253.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC5270.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/AC5271.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E75228.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E75227.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/E75232.htm


Safety at Work (Bezpečnost při práci): 
AS-i safety monitory

Provoz A / NEBO, 
funkce flip-flop, funkce časovače

Monitorování až 31 bezpečnostních 
AS-i slavů v jakémkoliv uskupení

Aplikace: monitorování vrat, 
světelné závěsy, nouzové zastavení, 
dvouruční spínání

Povoleny až dva bezpečnostní obvody 
pro široký rozsah použití

Systém Safety at Work (Bezpečnost při práci) 

V podstatě se bezpečnostní technika AS-i skládá ze dvou částí: z bezpečnostního
vstupního slavu pro připojení bezpečnostních senzorů a z bezpečnostního monitoru,
jako monitorovacího prvku s pozitivně řízenými relé pro bezpečné vypnutí pohonů 
a aktuátorů. Všechny ostatní použité AS-i komponenty jsou standardní. 

Funkce 

AS-i bezpečnostní monitor kontroluje kódové sekvence, které mají být předány 
do AS-i sítě. V případě odchylky zprávy nebo časové prodlevy zabezpečuje bezpečný
stav systému. Bezpečnostní monitory mají jeden nebo dva nezávislé výstupní signály
pro spínání přístrojů. Kromě toho jsou k dispozici provedení s jedním nebo dvěma
redundantními výstupními spínacími prvky. 
Několik bezpečnostních monitorů může být řízeno AS-i masterem přes síť AS-i. 
Ty mohou být připojeny k systému AS-i v libovolném bodě. Takové seskupení
umožňuje bezproblémové vyhodnocení bezpečnostních AS-i slavů. Známé
bezpečnostní reléové funkce jako “nouzové zastavení”, “kategorie zastavení 
0 nebo 1”, “dvouruční ovládání”, “aktivační spínač” mohou být implementovány 
s pomocí softwaru. Jeden AS-i bezpečnostní monitor tak nahrazuje celou řadu
běžných bezpečnostních relé. 

Všude tam, kde jsou důležité
decentralizované bezpečnostní technologie,
mouhou být použity AS-i bezpečnostní
monitory.

Pro průmyslové 
aplikace
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Bezpečnost při práci

Typ Označení Objednací
číslo

AS-i Safety Monitor · Základní verze · 1-kanálový · konfigurace a uvedení do provozu pomocí konfiguračního softwaru 
ASIMON · Přípojení se šroubovými svorkami · Polyamid černá · Odpovídá požadavkům: ISO 13849-1: PL e · IEC 61508: SIL 3

AC001S

AS-i Safety Monitor · Základní verze · 2-kanálové · konfigurace a uvedení do provozu pomocí konfiguračního softwaru 
ASIMON · Přípojení se šroubovými svorkami · Polyamid černá · Odpovídá požadavkům: ISO 13849-1: PL e · IEC 61508: SIL 3

AC002S

AS-i Safety Monitor · Rozšířená funkčnost · 1-kanálový · konfigurace a uvedení do provozu pomocí konfiguračního softwaru 
ASIMON · Přípojení se šroubovými svorkami · Polyamid černá · Odpovídá požadavkům: ISO 13849-1: PL e · IEC 61508: SIL 3

AC003S

AS-i Safety Monitor · Rozšířená funkčnost · 2-kanálové · konfigurace a uvedení do provozu pomocí konfiguračního softwaru 
ASIMON · Přípojení se šroubovými svorkami · Polyamid černá · Odpovídá požadavkům: ISO 13849-1: PL e · IEC 61508: SIL 3

AC004S

AS-i Safety Monitor · Rozšířená funkčnost · 1-kanálový · konfigurace a uvedení do provozu pomocí konfiguračního softwaru 
ASIMON · Přípojení se šroubovými svorkami · Polyamid černá · Odpovídá požadavkům: ISO 13849-1: PL e · IEC 61508: SIL 3

AC031S

AS-i Safety Monitor · Rozšířena funkčnost a integrovaný Slave pro spouštění bezpečného výstupu AS-i · 2-kanálové · 
Konfigurace a uvedení do provozu pomocí konfiguračního softwaru ASIMON V3.0 · Přípojení se šroubovými svorkami · 

Polyamid černá · Odpovídá požadavkům: ISO 13849-1: kategorie 4 · ISO 13849-1: PL e · IEC 61508: SIL 3
AC032S

AS-i Safety Monitor · 2 bezpečné polovodičové výstupy · SIL 3 podle EN 62061, IEC 61508 /  SIL 3 a EN ISO 13849 - 1 / PL e · 
Čipová karta k uložení konfiguračních dat · Konfigurace a uvedení do provozu pomocí konfiguračního softwaru ASIMON V3 G2 ·

Rozhraní USB-2.0 · čipová karta a Combicon šroubení je součástí dodávky · Přípojení se šroubovými svorkami
AC041S

Příslušenství

Typ Popis Objednací
číslo

AS-i bezpečnost při práci · Programovací software pro bezpečnostní monitor AS-i AC001S / AC002S / AC003S / AC004S / AC032S ·
Verze 3.0 · konfigurace, uvedení do provozu a diagnostika bezpečnostního monitoru AS-i

E7040S

Propojovací kabel PC / AS-i bezpečnostní monitor · parametrizační kabel PC / AS-i bezpečnostní monitor · 
Ethernet-zástrčka RJ 45 8-pólová / D-Sub zdířka 9 pólová · 2,5 m

E7001S

Zástrčka Combicon · se šroubovými svorkami 4 pólovými · Materiál pouzdra: díly, vodící proud: Cu-legování Pozinkováný E70230

AS-i sběrnice 
bezpečnostní technika
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AS-i bezpečnostní moduly 
pro rozvaděčové skříně a polní aplikace

Bezpečnostní digitální vstupy 
a ne-bezpečnostní výstupy

Připojení bezpečnostních mechanických 
kontaktů a bezpečnostních 3-vodičových 
senzorů

Napájení připojených bezpečnostních 
senzorů z AS-i

K dispozici jsou také moduly s rychlou 
montážní technologií

Safety at Work (Bezpečnost při práci) 

V podstatě se bezpečnostní technika AS-i skládá ze dvou částí: z bezpečnostního
vstupního slavu pro připojení bezpečnostních senzorů a z bezpečnostního monitoru,
jako monitorovacího prvku s pozitivně řízenými relé pro bezpečné vypnutí pohonů 
a aktuátorů. 

Bezpečnostní vstupní modul 

Pomocí bezpečnostního vstupního modulu mohou být prvky související 
s bezpečností, jako jsou mechanické bezpečnostní spínače nebo induktivní
bezpečnostní senzory bez integrovaného rozhraní AS-i, připojeny k systému AS-i. 
Vyhodnocení v souladu s protokolem Safety at Work se provádí pomocí jednoho
AS-i bezpečnostního monitoru. Všechny druhy mechanických bezpečnostních
spínačů se dvěma pozitivně řízenými kontakty a dvěma nezávislými spínači, každý 
s jedním kontaktem, mohou být připojeny ke dvěma vstupům. 

AS-interface

AS-i

AS-i-S

AS-i bezpečnostní moduly jsou vhodné
všude tam, kde je důležitá jednoduchost
systému, modulové provedení 
a decentralizované vstupy / výstupy.

Pro průmyslové 
aplikace
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Bezpečnost při práci

Typ Označení Objednací
číslo

Bezpečnostní aktivní modul AS-i ClassicLine · IR-adresace možná · Performance Level e  podle EN ISO 19849-1 
k připojení mechanických kontaktů · zástrčky M12 x 1 · PBT · Odpovídá požadavkům: ISO 13849-1: kategorie 4 · 

ISO 13849-1: PL e · IEC 61508: SIL 3
AC006S

AS-i bezpečnost při práci · Bezpečnostní AS-i vstupní modul 2SI - 2LO · Adresovací zdířka · plochý kabel je možno nasměrovat 
do tří směrů · zástrčky M12 x 1 · PA / Prostupující kontakty: CuSn6 vrchní plocha niklovaná a pozinkovaná · 

Odpovídá požadavkům: ISO 13849-1: kategorie 4 · ISO 13849-1: PL e · IEC 62061: SILcl 3
AC505S

AS-i bezpečnost při práci · Bezpečnostní AS-i vstupní modul 4SI / 2DO T / 2LO · Adresovací zdířka · plochý kabel je možno 
nasměrovat do tří směrů · zástrčky M12 x 1 · PA / Prostupující kontakty: CuSn6 vrchní plocha niklovaná a pozinkovaná · 

Odpovídá požadavkům: ISO 13849-1: PL d · IEC 62061: SILcl 2
AC506S

Bezpečnostní aktivní modul AS-i · Performance Level e  podle EN ISO 13849-1 a IEC 61508 / SIL 3 pro připojení mechanických
kontaktů · přípoj Combicon · PA · Odpovídá požadavkům: ISO 13849-1: kategorie 4 · ISO 13849-1: PL e · IEC 61508: SIL 3

AC009S

Bezpečný aktivní výstupní modul AS-i · SIL 3 podle EN 62061, IEC 61508 /  SIL 3 a EN ISO 13849 - 1 / PL e · pro bezpečné spuštění
akčních členů · přípoj Combicon · PA · Odpovídá požadavkům: ISO 13849-1: PL e · IEC 61508: SIL 3

AC030S

Bezpečnostní aktivní modul AS-i · Připojení přístroje pomocí zásuvky M12 nebo pružinkových svorek · Pro připojení 
bezdotykově působícího ochranného zařízení (BWS) typ 4 podle EN 61496-1 · PA 6 · Odpovídá požadavkům: ISO 13849-1: 

kategorie 4 · ISO 13849-1: PL e · IEC 61508: SIL 3
AC007S

Příslušenství

Typ Popis Objednací
číslo

Spodní modulový díl FK-E · rychlý způsob montáže pro AS-i plochý kabel · Materiál pouzdra: PBT AC5003

AS-i adresovací přístroj · Verze AS-i 3.0 s rozšířeným adresovým módem AC1154

Adresovací kabel · pro AS-i Slaves · 1,6 m E70213

Prosvětlené tlačítko NOT-AUS s integrovaným připojením k AS-i · bezpečnostní tlačítko NOT-AUS podle ISO 13850 · 
zpětné přestavení se provádí tahem · AS-i rozhraní pomocí AS-i plochého kabelu IP 67  · Materiál pouzdra: PC GF20 · 
Odpovídá požadavkům: ISO 13849-1: kategorie 4 · ISO 13849-1: PL e · IEC 61508: SIL 3

AC010S

AS-i sběrnice 
bezpečnostní technika
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RFID s AS-i

Průmyslově kompatibilní identifikační 
systém s technologií 125 kHz

Kódování nosičů obrobků 
na dopravnících

Rychlé a jednoduché uvedení do provozu:
plug & play

Čtecí / zapisovací hlava vyžaduje jen málo 
prostoru díky tenkému provedení

Kompaktní a za nízkou cenu: anténa 
a vyhodnocovací jednotka v jednom 
pouzdře

RFID a AS-Interface pro indentifikaci 

ID tagy - identifikační štítky (nosiče kódu) jsou umístěny 
na objektech, které mají být identifikovány (nádrže, nosiče
zboží či obrobků). Když objekty přijdou do detekčního dosahu
čtecích/zapisovacích hlav, informace jsou čteny rychlostí 
až 0,5 m/s. Čtecí / zapisovací hlavy se používají v každé 
AS-i síti jako analogové slavy podle profilu 7.4 nebo 7.3 
s masterem M4, který kontroluje až 31 RFID systémů. 
Přenos energie mezi identifikačním štítkem (ID tag) a čtecí /
zapisovací hlavou je založený na fyzikálním principu
induktivního spojení/vazby o frekvenci 125 kHz. 
Kompaktní RFID systémy zahrnují, kromě antény, kompletní
vyhodnocení a rozhraní AS-i. Přístroje lze řídit přímo 
v AS-i rozhraní, což umožňuje přenos dat do ovladače, 
např. kontrolu definovaného počtu znaků v kódu. 

Pro průmyslové 
aplikace
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RFID systém 125 kHz s AS-Interface

Typ Rozměry

[mm]

Rychlost projíždění
čtení / psaní

[m/s]

Procesní
rozhraní

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení

55 x 24 x 41 čtení: ≤ 0,5 (vzdálenost k ID-TAG 15 mm) psaní: pouze staticky AS-i DTA100

55 x 24 x 41 čtení: ≤ 0,5 (vzdálenost k ID-TAG 15 mm) AS-i DTA101

40 x 40 x 54 čtení: ≤ 0,5 (vzdálenost k ID-TAG 30 mm) psaní: pouze staticky AS-i DTA200

40 x 40 x 54 čtení: ≤ 0,5 (vzdálenost k ID-TAG 30 mm) AS-i DTA201

92 x 80 x 40 čtení: ≤ 0,5 (vzdálenost k ID-TAG 40 mm) psaní: pouze staticky AS-i DTA300

92 x 80 x 40 čtení: ≤ 0,5 (vzdálenost k ID-TAG 40 mm) AS-i DTA301

Příslušenství

Typ Popis Objednací
číslo

ID-TAG · ID-TAG/M5x16,5/01 · M5 x 16.5 mm · Šroubovací montáž · Materiál pouzdra: PA černá (RAL 9005) E80301

ID-TAG · ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/01 · s ID-TAG E80301 · Materiál pouzdra: PBT oranžová (RAL 2003) / PA černá (RAL 9005) E80302

ID-TAG · ID-TAG/D30x2.15/01 · Ø 30 x 2.15 mm · Materiál pouzdra: Polykarbonát černá E80318

ID-TAG · ID-TAG/D50x2.2/01 · Ø 50 x 2.2 mm · Materiál pouzdra: Polykarbonát černá E80319

ID-TAG · ID-TAG/D26x4/01 · Ø 26 x 4 mm · Materiál pouzdra: PA Vysoká teplota E80322

Konektory

Typ Popis Objednací
číslo

Spojovací kabel M12 konektor / M12 spojka, 4/5 -pólový, 4 -drátový

Spojovací kabel · přímý / přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 1 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC012

Spojovací kabel · přímý / přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 2 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC013

Spojovací kabel · přímý / přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC014

RFID 125 kHz
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RFID s Profibus-DP

Flexibilní RFID systém s vyhodnocovací 
jednotkou, anténami a transpondéry

RFID vyhodnocovací jednotka s Profibus-DP 
a webovým serverem

Vyhodnocovací jednotka se čtyřmi 
anténními svorkami nebo digitálními 
vstupy / výstupy

Čtecí / zapisovací antény v průmyslově 
kompatibilním pouzdře

Antény a transpondéry od několika bitů 
po kilobajty

Monitorování výroby 

Nová vyhodnocovací jednotka RFID s integrovaným rozhraním Profibus-DP 
a webovým serverem nalézá široké uplatnění ve výrobě - při identifikaci nástrojů, 
při zajišťování kvality jako je např. sledování výrobních kroků, v manipulační 
a automatizační technice. Snadné použití a flexibilní nastavení parametrů Vám
pomůže vyřešit jakýkoli identifikační úkol. 
Anténní koncepce zajišťuje snadné a rychlé připojení LF a HF RFID antén 
k vyhodnocovací jednotce prostřednictvím konektorů M12 o délce 0,3...20 m 
od ifm electronic. 
Sortiment ID tagů nabízí nejen LF tagy s pamětí až 2 Kbity, ale zahrnuje také HF tagy
o velikosti 16 Kbitů ve verzi FRAM, které mohou být neomezeně-krát přepsány.

Nová vyhodnocovací jednotka RFID 
s integrovaným rozhraním Profibus-DP 
a webovým serverem nalézá široké uplatnění
ve výrobě. 

Pro průmyslové 
aplikace
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RFID systém DTE 100 s Profibus DP

Typ Popis Objednací
číslo

M12 konekt. připojení

Vyhodnocovací jednotka RFID · pro záznamové/čtecí hlavy typu ANT51 x · 
Materiál pouzdra: Horní část: PA Grivory GV5H oranžová / Horní část: TPE / Spodní díl: GD-AlSi12

DTE100

Příslušenství

Typ Popis Objednací
číslo

Čtecí / zapisovací hlava · M12 konekt. připojení · Aktivní plochy nastavitelné do 5 poloh · 
Materiál pouzdra: pouzdro: PA / kovové díly: Nerezová ocel

ANT513

Čtecí / zapisovací hlava · M12 konekt. připojení · Materiál pouzdra: pouzdro: Nerezová ocel / Pouzdro: PPS ANT410

Čtecí / zapisovací hlava · M12 konekt. připojení · Materiál pouzdra: pouzdro: Nerezová ocel / Pouzdro: PPS ANT411

ID-TAG · ID-TAG/30X2.5/05 - 256 bit · Ø 30 x 2.5 mm · Materiál pouzdra: PA 6 černá E80360

ID-TAG · ID-TAG/30X2.5/05 - 2048 bit · Ø 30 x 2.5 mm · Materiál pouzdra: PA 6 černá E80361

ID-TAG · ID-TAG/30X2.8/03 - 16 Kbit · Ø 30 x 2.8 mm · Materiál pouzdra: PA 6 černá E80370

ID-TAG · ID-TAG/30X2.5/06 - 896 bit · Ø 30 x 2.5 mm · Materiál pouzdra: PA 6 černá E80371

Konektory

Typ Popis Objednací
číslo

Spojovací kabel M12 konektor / RJ45 konektor, 4/8 -pólový, 4 -drátový

Spojovací kabel · přímý / přímý · Ethernet · překřížený propojovací kabel · 2 m · Materiál pouzdra: PUR / PC E11898

Spojovací kabel · přímý / přímý · Ethernet · Propojovací kabel · 2 m · Materiál pouzdra: PUR / PC E12090

RFID 13.56 MHz
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RFID UHF systém 
s integrovaným rozhraním EtherNet/IP

Rozhraní EtherNet/IP pro přenos dat 
do ovladače

UHF čtecí / zapisovací jednotka 
se 4 anténními vstupy a digitálními 
vstupy / výstupy

Velmi krátký, krátký, střední a široký 
dosah: antény pro každou aplikaci!

Rozhraní Ethernet TCP/IP pro nastavení 
parametrů

Průmyslově kompatibilní: 
krytí IP 65 / IP 67

Oblast nasazení 

Díky specializovaným anténám, je nový UHF systém od ifm electronic široce
používán v automatizovaných technologiích, např. ve výrobě, logistice 
a na dopravnících. Zboží, obaly nebo palety, ale také jednotlivé výrobky mohou 
být identifikovány bezdotykově. 
Standardizované rozhraní EtherNet/IP s konektorem M12 umožňuje rychlou 
a snadnou integraci do vyšší úrovně automatizace nebo řídicího procesu. Přístroj 
je napájen přímo přes konektor M12. Připojené senzory a aktuátory jsou napájeny
pomocí dvou doplňkových konektorů M12. 
Robustní pouzdro s krytím IP 65 a široký teplotní rozsah zajišťují použití čteček 
v náročných průmyslových podmínkách. 

Koncepce UHF antény 

Antény s velmi krátkým a krátkým dosahem jsou určeny na malé vzdálenosti. 
Za účelem dosažení vysoké selektivity jsou používána malá provedení, neboť
umožňují krátké čtecí dosahy. 
Anténa se středním dosahem se používá pro aplikace v blízkém / dalekém poli 
s čtecím dosahem do 2 m. 
Širokopásmové antény se 70° úhlem otevření byly vyvinuty pro aplikace 
ve vzdáleném poli, kde jsou nezbytné čtecí dosahy až do 10 m. 

Optimalizované antény jsou k dispozici 
pro všechny dosahy.

Pro průmyslové 
aplikace
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RFID UHF čtečky

Typ Popis Objednací
číslo

M12 konekt. připojení

čtečka RFID-UHF · M12 konekt. připojení · Materiál pouzdra: Ochranný kryt: Plast / pouzdro: Hliník / Zásuvka TNC: Mosaz / PTFE /
Konektor: Mosaz / Plast · Pracovní frekvence 865-868 (ETSI) MHz · Vstupy: 2, digital · Výstupy: 2, digital

DTE800

čtečka RFID-UHF · M12 konekt. připojení · Materiál pouzdra: Ochranný kryt: Plast / pouzdro: Hliník / Zásuvka TNC: Mosaz / PTFE /
Konektor: Mosaz / Plast · Pracovní frekvence 902...928 (FCC) MHz · Vstupy: 2, digital · Výstupy: 2, digital

DTE900

čtečka RFID-UHF · M12 konekt. připojení · Materiál pouzdra: pouzdro: Hliník / Ochranný kryt: Plast / Zásuvka TNC: Mosaz / PTFE /
Konektor: Mosaz / Plast · Pracovní frekvence 865-868 (ETSI) MHz · Vstupy: 4; digital · Výstupy: 4; digital

DTE810

čtečka RFID-UHF · M12 konekt. připojení · Materiál pouzdra: pouzdro: Hliník / Ochranný kryt: Plast / Zásuvka TNC: Mosaz / PTFE /
Konektor: Mosaz / Plast · Pracovní frekvence 902...928 (FCC) MHz · Vstupy: 4; digital · Výstupy: 4; digital

DTE910

Příslušenství

Typ Popis Objednací
číslo

Antény RFID-UHF · Materiál pouzdra: pouzdro: Plast / Zásuvka TNC: Mosaz / PTFE · Pracovní frekvence 865...928 MHz ANT805

Antény RFID-UHF · Materiál pouzdra: pouzdro: Plast / Zásuvka TNC: Mosaz / PTFE · Pracovní frekvence 865...870 MHz ANT810

Antény RFID-UHF · Materiál pouzdra: pouzdro: Plast / Zásuvka TNC: Mosaz / PTFE · Pracovní frekvence 902...928 (FCC) MHz ANT910

Antény RFID-UHF · Materiál pouzdra: pouzdro: Plast / Zásuvka TNC: Mosaz / PTFE · Pracovní frekvence 865...870 MHz ANT820

Antény RFID-UHF · Materiál pouzdra: pouzdro: Hliník / Ochranný kryt: Plast / Zásuvka TNC: Mosaz / PTFE · Pracovní frekvence
865...870 MHz

ANT830

Antény RFID-UHF · Materiál pouzdra: pouzdro: Hliník / Zakrytí: Plast / Zásuvka TNC: Mosaz / PTFE · Pracovní frekvence 902...928
(FCC) MHz

ANT930

ID-TAG · ID-TAG/D50x3.3/04 · Ø 50 x 3.3 mm · Materiál pouzdra: PA 6 E80350

ID-TAG · ID-TAG/D55x13/04 · Ø 55 x 13 mm · Materiál pouzdra: PA 6 E80351

ID-TAG · ID-TAG/R30X10/04 · Ø 30 x 10 mm · Materiál pouzdra: PU černá E80353

ID-TAG · ID-TAG/R40X10/04 · 40 x 32 x 8 mm · Materiál pouzdra: Nylon černá E80354

RFID UHF
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Čtečky Multicode Reader 
pro indentifikaci kódů

Čtení DataMatrix kódů podle 
ECC200 a dalších 1D/2D kódů

Velmi malé pouzdro pro flexibilní použití

Jednoduché nastavení parametrů pomocí
vedeného menu

Integrované osvětlení

Nastavitelný srovnávač kódů v senzoru

Čtečky DataMatrix kódů 

Napříč všemi druhy průmyslu se jeden kód stává více a více
populárním: DataMatrix kód podle ECC200. DataMatrix kód
je dvourozměrný kód, který obsahuje mnohem více informací
ve srovnání s čárovými nebo skládanými kódy. V jednom kódu
může být uloženo i několik tisíc znaků. Dalšími přednostmi
jsou vysoká rychlost čtení a velmi vysoká spolehlivost čtení,
dokonce i když je kód znečištěný či poškozený. Kromě
DataMatrix kódů přečtou snímače od ifm i mnoho jiných 
1D a 2D kódů. 

Čtení kódů nezávislé na poloze natočení 

Nezávisle na poloze natočení (orientaci) a počtu kódů, vysoce
výkonné algoritmy automaticky dekódují 1D nebo 2D kódy. 

Systém porovnávání kódů v senzoru 

Složité programování aplikace již není nutné díky nastavitelné,
selektivní identifikaci a porovnávání kódů v senzoru. 

Pro průmyslové 
aplikace
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Čtecí přístroj Multicode

Typ Rozměry

[mm]

Max. velikost
obrazové

plochy
[mm]

Druh
světla

LED

Rychlost pohybu
při interním /

externím osvětlení
[m/s]

Procesní
rozhraní

Objednací
číslo

Multicode Reader (čtečka) · zástrčka M12, A-kódovaná, 8-pólová; · zásuvka M12, D-kódovaná, 4-pólová

60 x 42 x 53,5 64 x 48 červené světlo 3 / 5
Ethernet TCP/IP,

EtherNet/IP, RS-232
O2I100

60 x 42 x 53,5 64 x 48 infra červený 3 / 5
Ethernet TCP/IP,

EtherNet/IP, RS-232
O2I101

60 x 42 x 53,5 132 x 94 červené světlo 3 / 5
Ethernet TCP/IP,

EtherNet/IP, RS-232
O2I102

60 x 42 x 53,5 132 x 94 infra červený 3 / 5
Ethernet TCP/IP,

EtherNet/IP, RS-232
O2I103

60 x 42 x 59 400 x 300 červené světlo 3 / 5
Ethernet TCP/IP,

EtherNet/IP, RS-232
O2I104

60 x 42 x 59 400 x 300 infra červený 3 / 5
Ethernet TCP/IP,

EtherNet/IP, RS-232
O2I105

Příslušenství

Typ Popis Objednací
číslo

Montážní set · O2D, O2M, O2I, O2V · Montáž svorkového válce · tyčový profil Ø 12 mm · 
Materiál pouzdra: Upevňovací část: V2A / svorkový válec: V4A

E2D110

Montážní set · O2D, O2M, O2I, O2V · Montáž svorkového válce · tyčový profil Ø 14 mm · 
Materiál pouzdra: Upevňovací část: V2A / svorkový válec: V4A

E2D112

Ochranné okénko, sklo · O2D / O2I · Materiál pouzdra: pouzdro: litý zinek černá / optika: pevné sklo E21168

Konektory

Typ Popis Objednací
číslo

Konektor M12, 8/7 -pólový, 8 -drátový

Konektor · Přímý · bez halogenů · M12 konekt. připojení · 2 m · Materiál pouzdra: PUR E11950

Konektor · Přímý · bez halogenů · M12 konekt. připojení · 5 m · Materiál pouzdra: PUR E11807

Konektor · Přímý · bez halogenů · M12 konekt. připojení · 10 m · Materiál pouzdra: PUR E11311

Spojovací kabel M12 konektor / RJ45 konektor, 4/8 -pólový, 4 -drátový

Spojovací kabel · přímý / přímý · Ethernet · překřížený propojovací kabel · 2 m · Materiál pouzdra: PUR / PC E11898

1D/2D čtečky kódů
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Snímače vibrací 
pro diagnostickou jednotku VSE

Nepřetržité monitorování vibrací

Tři různá provedení

Teplotní rozsah od -30 do 125 °C

Integrované vlastní testování

Široký frekvenční rozsah až do 10 kHz

Zabraňte poškození stroje 

Senzory vibrací monitorují stroje a zařízení a jsou určeny pro pevnou montáž 
na stroji. Senzor měří efektivní rychlost vibrací na povrchu nerotujících dílů 
a je používán pro sběr naměřených dat, zejména pro diagnostickou jednotku
octavis – typ VSE. 

Senzor vibrací VSA001 

Akcelerometr VSA001 zaručuje správný přenos vysokofrekvenčních vibračních
signálů dokonce na vzdálenosti až do 30 m. Kompaktní a extrémě odolné robustní
provedení poskytuje dlouhodobou stabilitu a nezávislost na teplotě dokonce 
i za nepříznivých okolních podmínek. 

Senzor vibrací VSA002 

Speciální mechanické provedení, stejně jako integrovaný přívodní kabel umožňují
vazební montáž téměř v jedné rovině s povrchem stroje. Senzor vibrací typu VSA002
umožňuje monitorování vibrací tam, kde v minulosti nebyla montáž senzoru možná
kvůli nedostatku místa. 

Senzor vibrací VSA004 

Díky plochému provedení o šířce cca 12 mm a postrannímu vstupu pro stíněný
kabel, může být přístroj namontován i v obtížně přístupných místech. 

Dlouhodobá stabilita, nezávislost 
na teplotě a odolnost proti rušení díky 
nejmodernějším křemíkovým senzorům.

Pro průmyslové 
aplikace
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Vibrační snzory pro externí diagnostické elektroniky provedení VSE

Typ Popis Objednací
číslo

Akcelerometr · k připojení na externí diagnostickou elektroniku typu VSE · Konektorové provedení · 
Materiál pouzdra: pouzdro: V4A

VSA001

Akcelerometr · k připojení na externí diagnostickou elektroniku typu VSE · Připojovací vedení se zástrčkovým konektorem · 
0,8 m · Materiál pouzdra: pouzdro: V4A

VSA002

Akcelerometr · k připojení na externí diagnostickou elektroniku typu VSE · Kabelové provedení · 3 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: V4A

VSA004

Akcelerometr · k připojení na externí diagnostickou elektroniku typu VSE · Kabelové provedení · 10 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: V4A

VSA005

Diagnostická elektronika – moduly pro rozvodné skříně pro diagnostiku vibrací, typ VSE

Typ Popis Objednací
číslo

Diagnostická elektronika pro snímače vibrací typu VSA / VSP · 4 senzorové vstupy 0...10 mA nebo IEPE · 
rozhraní Ethernet TCP/IP · Frekvenčně-selektivní monitorování až 4 měřících bodů na stroji · Interní paměť s hodinami 
reálného času · Čítací funkce · Montáž na DIN lištu · přípoj Combicon · Materiál pouzdra: PA

VSE002

Diagnostická elektronika pro snímače vibrací typu VSA / VSP · 4 senzorové vstupy 0...10 mA nebo IEPE · 
rozhraní Ethernet TCP/IP · Frekvenčně-selektivní monitorování až 4 měřících bodů na stroji · Interní paměť s hodinami 
reálného času · Čítací funkce · Montáž na DIN lištu · přípoj Combicon · Materiál pouzdra: PA

VSE100

Konektory

Typ Popis Objednací
číslo

Konektor M12, 5/4 -pólový, 4 -drátový

Konektor · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 2 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC001

Konektor · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC002

Konektor · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 10 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC003

Systémy pro hlídání vibrací
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Diagnostická jednotka 
pro senzory vibrací

Nízké systémové náklady pro optimalizaci 
provozuschopnosti stroje

Frekvenčně selektivní diagnostika stroje 
až pro čtyři měřící body

Rozhraní Ethernet pro začlenění 
do operačních systémů a získávání dat

Integrovaná paměť historie 
s hodinami reálného času

Možná korelace se dvěma provozními 
parametry (např. rychlost a výkon)

Diagnostická jednotka VSE002 

Pomocí diagnostické jednotky je možné nepřetržitě a současně analyzovat 
a vyhodnocovat naměřené signály až ze čtyř snímačů vibrací s technologií octavis.
Předběžný poplach a poplach jsou elektricky signalizovány pomocí spínacích
výstupů. Trend může být elektricky signalizován pomocí analogového výstupu. 
V diagnostické jednotce může být uloženo až 2000 hodnot. 

Diagnostická jednotka VSE100 

Kromě standardního poplachu a analogových výstupů může VSE100 
signalizovat až osm dalších volně konfigurovatelných vstupních/výstupních 
stavů diagnostikovaných objektů. Vstupy/výstupy mohou být použity také jako
vstupy, elektronické spouštěče diagnostiky (např. signál pro spuštění vřetena
obráběcího stroje), ukládat spínací stavy jiných senzorů a předávat je 
do operačního systému pro ukládání dat pomocí standardu OPC. Integrovaná 
paměť historie FIFO může uložit až 33 000 hodnot s časovým údajem. 
Decentralizovaná diagnostická jednotka může být integrována také do systémů 
vyšší úrovně řízení pomocí rozhraní Ethernet. Díky kompatibilitě dat (OPC) lze
diagnostické hodnoty snadno integrovat do všech běžných vizualizačních prostředí 
a mohou být dostupné pro vzdálenou diagnostiku v rámci koncepce vzdálené
obsluhy. 

Pro průmyslové 
aplikace
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Diagnostická elektronika – moduly pro rozvodné skříně pro diagnostiku vibrací, typ VSE

Typ Popis Objednací
číslo

Diagnostická elektronika pro snímače vibrací typu VSA / VSP · 4 senzorové vstupy 0...10 mA nebo IEPE · 
rozhraní Ethernet TCP/IP · Frekvenčně-selektivní monitorování až 4 měřících bodů na stroji · 
Interní paměť s hodinami reálného času · Čítací funkce · Montáž na DIN lištu · přípoj Combicon · Materiál pouzdra: PA

VSE002

Diagnostická elektronika pro snímače vibrací typu VSA / VSP · 4 senzorové vstupy 0...10 mA nebo IEPE · 
rozhraní Ethernet TCP/IP · Frekvenčně-selektivní monitorování až 4 měřících bodů na stroji · 
Interní paměť s hodinami reálného času · Čítací funkce · Montáž na DIN lištu · přípoj Combicon · Materiál pouzdra: PA

VSE100

Vibrační snzory pro externí diagnostické elektroniky provedení VSE

Typ Popis Objednací
číslo

Akcelerometr · k připojení na externí diagnostickou elektroniku typu VSE · Konektorové provedení · 
Materiál pouzdra: pouzdro: V4A

VSA001

Akcelerometr · k připojení na externí diagnostickou elektroniku typu VSE · Připojovací vedení se zástrčkovým konektorem · 
0,8 m · Materiál pouzdra: pouzdro: V4A

VSA002

Akcelerometr · k připojení na externí diagnostickou elektroniku typu VSE · Kabelové provedení · 3 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: V4A

VSA004

Akcelerometr · k připojení na externí diagnostickou elektroniku typu VSE · Kabelové provedení · 10 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: V4A

VSA005

Příslušenství VSE

Typ Popis Objednací
číslo

Parametrizační software pro VSExxx VES003

Spojovací kabel · přímý / přímý · Ethernet · překřížený propojovací kabel · 2 m · Materiál pouzdra: PUR EC2080

Systémy pro hlídání vibrací
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Snímače a vysílače 
vibrací

Nepřetržité monitorování vibrací 
podle ISO 10816

Signál vysílače 4...20 mA pro přímé 
zobrazení na kontrolním panelu

LED displej přímo na přístroji

Senzory VK kombinují spínací funkci 
a vysílač v jednom přístroji

Zabraňte poškození stroje 

Snímače vibrací typu VT a VK monitorují stroje a zařízení v souladu s ISO 10816 
a jsou určeny pro pevnou montáž na stroji. Senzory měří efektivní rychlost vibrací
(true rms) na povrchu nerotujících dílů. Přenáší charakteristické hodnoty jako
proudový signál (4...20 mA) do řídícího systému. 

Hlídač vibrací VK 

Senzory vibrací typu VK mají navíc spínací výstup. Při překročení nastavitelné 
mezní hodnoty, přístroj spustí alarm pomocí spínacího kontaktu. 
Jednoduché nastavení pomocí dvou radiálních nastavovacích kroužků umožňuje
rychlé nastavení spínacího bodu a doby odezvy. Ochranný kryt (čepička), který 
je možné dokoupit zvlášť jako doplňek, zabezpečuje ochranu proti poškození. 

Uvedení do provozu 

Přístroje jsou jednoduše nastavitelné bez doplňkového softwaru pro nastavení
parametrů.

Monitorování celkového stavu vibrací 
na rotujících částech (ventilátory, 
odstředivky atd.).

Pro průmyslové 
aplikace
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Snímače vibrací pro sledování vibrací strojů a zařízení podle normy ISO 10816

Typ Popis Objednací
číslo

Hlídač vibrací · Připojení přístroje pomocí konektorového propojení M12 · Hlídač vibrací podle DIN ISO 10816 · Měřící rozsah veff:
0...25 mm/s · Spínací výstup - rozpínač DC PNP a analogový výstup 4...20 mA · Materiál pouzdra: PBT / PC / FPM / V4A

VKV021

Vibrační senzor · Připojení přístroje pomocí konektorového propojení M12 · Hlídač vibrací podle DIN ISO 10816 · Měřící rozsah veff:
0...50 mm/s · Spínací výstup - rozpínač DC PNP a analogový výstup 4...20 mA · Materiál pouzdra: PBT / PC / FPM / V4A

VKV022

Vysílač vibrací · Připojení přístroje pomocí konektorového propojení M12 · Vysílač vibrací podle ISO 10816 · 
Měřící rozsah veff: 0...25 mm/s · Analogový výstup 4...20 mA · 2-vodičový způsob připojení · Materiál pouzdra: V4A

VTV122

Příslušenství VK

Typ Popis Objednací
číslo

Ochranná čepička · s možností zaplombování · pro tlakový senzor typ PK · pro teplotní senzory typu TK · 
pro vibrační senzory typu VK · Materiál pouzdra: PP Transparentní

E30094

Konektory

Typ Popis Objednací
číslo

Konektor M12, 5/4 -pólový, 4 -drátový

Konektor · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 2 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC001

Konektor · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC002

Konektor · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 10 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC003

Systémy pro hlídání vibrací
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Kombinovaný senzor pro sledování vhkosti 
a teploty oleje

Nepřetržité sledování stavu olejů

Dva analogové výstupy (4...20 mA) 
pro relativní vlhkost a teplotu

Široký rozsah vstupního napětí 9...33 V DC

Teplota média -20...100 °C

Procesní připojení G 3/4 pro přímou 
montáž

Použití 

Obecně lze říci, že výskyt vody v hydraulických kapalinách a mazivech je nežádoucí.
Vysoká koncentrace vody může vážně ovlivnit provoz, nebo dokonce způsobit
poškození. 

Měřící princip 

Senzor měří relativní vlhkost oleje v rozmezí od 0 do 100 % prostřednictvím
kapacitního měřícího prvku. Při 0 % je olej absolutně bez obsahu vody. Při 100 % 
je potom médium zcela nasyceno. Žádná další voda se už nerozpustí a je přítomna
jako volná voda. 
Vedle relativní vlhkosti měří snímač také teplotu média a poskytuje ji jako analogový
signál. 

LDH100 – zajišťuje, aby olej zůstal “suchý”!

Pro průmyslové 
aplikace
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Kombinovaný senzor pro měření teploty a vlhkosti oleje

Typ Procesní
připojení

Odolnost
proti tlaku

[bar]

Krytí Teplota
média

olej
[°C]

Okolní
teplota

[°C]

Objednací
číslo

M12 konekt. připojení · Výstupní funkce 4...20 mA analog.

G ¾ 10 IP 67 -20...100 -20...85 LDH100

Příslušenství ke kombinovanému senzoru LDH pro měření teploty a vlhkosti oleje

Typ Popis Objednací
číslo

Blok adaptéru · D33 / G ¾ · pro senzor vlhkosti oleje LDH100 · Materiál pouzdra: Hliník E43400

Konektory

Typ Popis Objednací
číslo

Konektor M12, Stíněný, Stínění vložené na zásuvce, 8/7 -pólový, 8 -drátový

Konektor · úhlový · M12 konekt. připojení · 2 m · Materiál pouzdra: TPU E80022

Konektor · Přímý · M12 konekt. připojení · 2 m · Materiál pouzdra: TPU E80021

Senzory pro měření 
kvality hydraulického oleje
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ecolink 
propojovací technika

Konektory M8/M12 splňují požadavky 
normy EN 61076

Optimální utěsnění dokonce 
i bez použití nářadí

Mechanický koncový doraz chrání 
O-kroužek před zničením

Zajištění matic pomocí pilovitých zubů 
proti rázům a vibracím

LED diody jsou jasně viditelné dokonce 
i při silném osvětlení

Propojovací technologie ecolink pro náročné aplikace 

Většina aplikací vyžaduje speciální řešení. Vysoce kvalitní materiály, spolehlivé
výrobní procesy a bezchybná montáž zajišťují dlouhodobou funkčnost a životnost. 
Inovované profilované těsnění těsní radiálně stejně tak jako axiálně, a tak zaručuje
vysokou třídu ochrany. Pro montáž a demontáž není zapotřebí žádné nářadí. 
Asymetricky fungující vibrační pojistku drží pevně v její správné poloze převlečná
matice a zaručuje tak optimální a trvalé utěsnění. 
Vysoce kvalitní materiály, speciálně přizpůsobené dané aplikaci, a intenzivní
monitorování během i po výrobě, zaručují nejvyšší stupeň kvality. 
Konektory typu EVW jsou navrženy pro svářecí aplikace. Mají PUR kabel odolný 
vůči okujím od svařování, matici se speciální povrchovou úpravou, jsou vhodné 
pro vlečné řetězy a odolné vůči kroucení. 
Konektory typu EVT jsou určeny pro použití ve vlhkých oblastech a mohou být
použity při okolních teplotách až do 100 °C. 

Bezpečné propojení i v náročných aplikacích.

Pro průmyslové 
aplikace
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Kabelové zásuvky pro průmyslová použití

Typ Popis Objednací
číslo

Konektor M12, 5/4 -pólový, 4 -drátový

Konektor · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 2 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC001

Konektor · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC002

Konektor · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 10 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC003

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 2 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC004

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC005

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 10 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC006

Konektor · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · Pro aplikace ve svařovacích zařízeních · 
M12 konekt. připojení · 2 m · Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVW001

Konektor · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · Pro aplikace ve svařovacích zařízeních ·
M12 konekt. připojení · 5 m · Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVW002

Konektor · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · Pro aplikace ve svařovacích zařízeních · 
M12 konekt. připojení · 10 m · Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVW003

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · Pro aplikace ve svařovacích zařízeních · 
M12 konekt. připojení · 2 m · Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVW004

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · Pro aplikace ve svařovacích zařízeních · 
M12 konekt. připojení · 5 m · Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVW005

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · Pro aplikace ve svařovacích zařízeních · 
M12 konekt. připojení · 10 m · Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVW006

Konektor · Přímý · Bez silikonu · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: PVC oranžová / těsnění: EPDM

EVT001

Konektor · Přímý · Bez silikonu · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 10 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: PVC oranžová / těsnění: EPDM

EVT002

Konektor · úhlový · Bez silikonu · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: PVC oranžová / těsnění: EPDM

EVT004

Konektor · úhlový · Bez silikonu · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 10 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: PVC oranžová / těsnění: EPDM

EVT005

Zásuvky
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Typ Popis Objednací
číslo

Konektor M12, 5/4 -pólový, 4 -drátový, LED, PNP

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 2 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU Černá, transparentní / těsnění: FKM

EVC007

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU Černá, transparentní / těsnění: FKM

EVC008

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 10 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU Černá, transparentní / těsnění: FKM

EVC009

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · Pro aplikace ve svařovacích zařízeních · 
M12 konekt. připojení · 2 m · Materiál pouzdra: pouzdro: TPU Černá, transparentní / těsnění: FKM

EVW007

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · Pro aplikace ve svařovacích zařízeních · 
M12 konekt. připojení · 5 m · Materiál pouzdra: pouzdro: TPU Černá, transparentní / těsnění: FKM

EVW008

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · Pro aplikace ve svařovacích zařízeních · 
M12 konekt. připojení · 10 m · Materiál pouzdra: pouzdro: TPU Černá, transparentní / těsnění: FKM

EVW009

Konektor · úhlový · Bez silikonu · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: PVC Černá, transparentní / těsnění: EPDM

EVT007

Konektor · úhlový · Bez silikonu · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 10 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: PVC Černá, transparentní / těsnění: EPDM

EVT008

Konektor M12, 5 -pólový, 5 -drátový

Konektor · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 2 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC070

Konektor · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC071

Konektor · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 10 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC072

Konektor M12, 5/4 -pólový, 5 -drátový

Konektor · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · Pro aplikace ve svařovacích zařízeních · 
M12 konekt. připojení · 2 m · Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVW010

Konektor · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · Pro aplikace ve svařovacích zařízeních · 
M12 konekt. připojení · 5 m · Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVW011

Konektor · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · Pro aplikace ve svařovacích zařízeních · 
M12 konekt. připojení · 10 m · Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVW012

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · Pro aplikace ve svařovacích zařízeních · 
M12 konekt. připojení · 2 m · Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVW013

Pro průmyslové 
aplikace
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Typ Popis Objednací
číslo

Konektor M12, 5/4 -pólový, 5 -drátový

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · Pro aplikace ve svařovacích zařízeních · 
M12 konekt. připojení · 5 m · Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVW014

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · Pro aplikace ve svařovacích zařízeních · 
M12 konekt. připojení · 10 m · Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVW015

Konektor M8, 3 -pólový, 3 -drátový

Konektor · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M8 konekt. připojení · 2 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC141

Konektor · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M8 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC142

Konektor · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M8 konekt. připojení · 10 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC143

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M8 konekt. připojení · 2 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC144

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M8 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC145

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M8 konekt. připojení · 10 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC146

Konektor M8, 3 -pólový, 3 -drátový, LED, PNP

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M8 konekt. připojení · 2 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU Černá, transparentní / těsnění: FKM

EVC147

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M8 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU Černá, transparentní / těsnění: FKM

EVC148

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M8 konekt. připojení · 10 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU Černá, transparentní / těsnění: FKM

EVC149

Konektor M8, 4 -pólový, 4 -drátový

Konektor · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M8 konekt. připojení · 2 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC150

Konektor · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M8 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC151

Konektor · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M8 konekt. připojení · 10 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC152

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M8 konekt. připojení · 2 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC153

Zásuvky
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Typ Popis Objednací
číslo

Konektor M8, 4 -pólový, 4 -drátový

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M8 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC154

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M8 konekt. připojení · 10 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC155

Konektor M12, 8/7 -pólový, 8 -drátový

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 2 m · Materiál pouzdra: PUR E11231

Konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 5 m · Materiál pouzdra: PUR E11232

Konektor · Přímý · bez halogenů · M12 konekt. připojení · 2 m · Materiál pouzdra: PUR E11950

Konektor · Přímý · bez halogenů · M12 konekt. připojení · 5 m · Materiál pouzdra: PUR E11807

Konektor M23, 12 -pólový, 12 -drátový

Konektor · úhlový · bez halogenů · M23 konekt. připojení · 5 m · Materiál pouzdra: PUR černá E11739

Konektor · Přímý · bez halogenů · M23 konekt. připojení · 5 m · Materiál pouzdra: PUR černá E11736

Propojovací kabely

Typ Popis Objednací
číslo

Spojovací kabel M12 konektor / M12 spojka, 3/5 -pólový, 3 -drátový

Spojovací kabel · přímý / přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 2 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC043

Spojovací kabel · přímý / přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC044

Spojovací kabel M12 konektor / M12 spojka, 3/5 -pólový, 3 -drátový, LED, PNP

Spojovací kabel · přímý / úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 0,3 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro zásuvky: TPU oranžová / pouzdro zásuvky: TPU Černá, transparentní / těsnění: FKM

EVC050

Spojovací kabel · přímý / úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 0,6 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro zásuvky: TPU oranžová / pouzdro zásuvky: TPU Černá, transparentní / těsnění: FKM

EVC051

Pro průmyslové 
aplikace
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Typ Popis Objednací
číslo

Spojovací kabel M12 konektor / M12 spojka, 3/5 -pólový, 3 -drátový, LED, PNP

Spojovací kabel · přímý / úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 1 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro zásuvky: TPU oranžová / pouzdro zásuvky: TPU Černá, transparentní / těsnění: FKM

EVC052

Spojovací kabel · přímý / úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 2 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro zásuvky: TPU oranžová / pouzdro zásuvky: TPU Černá, transparentní / těsnění: FKM

EVC053

Spojovací kabel · přímý / úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro zásuvky: TPU oranžová / pouzdro zásuvky: TPU Černá, transparentní / těsnění: FKM

EVC054

Spojovací kabel M12 konektor / M12 spojka, 4/5 -pólový, 4 -drátový

Spojovací kabel · úhlový / přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 0,3 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC025

Spojovací kabel · úhlový / přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 0,6 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC026

Spojovací kabel · úhlový / přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 1 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC027

Spojovací kabel · úhlový / přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 2 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC028

Spojovací kabel · úhlový / přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC029

Spojovací kabel · úhlový / úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 0,3 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC030

Spojovací kabel · úhlový / úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 0,6 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC031

Spojovací kabel · úhlový / úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 1 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC032

Spojovací kabel · úhlový / úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 2 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC033

Spojovací kabel · úhlový / úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC034

Spojovací kabel · přímý / přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 0,3 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC010

Spojovací kabel · přímý / přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 0,6 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC011

Spojovací kabel · přímý / přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 1 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC012

Zásuvky
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Typ Popis Objednací
číslo

Spojovací kabel M12 konektor / M12 spojka, 4/5 -pólový, 4 -drátový

Spojovací kabel · přímý / přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 2 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC013

Spojovací kabel · přímý / přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC014

Spojovací kabel · přímý / přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 10 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC108

Spojovací kabel · přímý / úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 0,3 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC015

Spojovací kabel · přímý / úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 0,6 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC016

Spojovací kabel · přímý / úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 1 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC017

Spojovací kabel · přímý / úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 2 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC018

Spojovací kabel · přímý / úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC019

Spojovací kabel · přímý / úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 10 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC109

Spojovací kabel · přímý / přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · Pro aplikace ve svařovacích zařízeních · 1 m ·
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVW024

Spojovací kabel · přímý / přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · Pro aplikace ve svařovacích zařízeních · 2 m ·
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVW025

Spojovací kabel · přímý / přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · Pro aplikace ve svařovacích zařízeních · 3 m ·
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVW026

Spojovací kabel · přímý / přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · Pro aplikace ve svařovacích zařízeních · 5 m ·
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVW028

Spojovací kabel · přímý / přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · Pro aplikace ve svařovacích zařízeních · 10 m ·
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVW029

Spojovací kabel M12 konektor / M12 spojka, 4/5 -pólový, 4 -drátový, LED, PNP

Spojovací kabel · úhlový / úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 0,3 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro zásuvky: TPU oranžová / pouzdro zásuvky: TPU Černá, transparentní / těsnění: FKM

EVC035

Spojovací kabel · přímý / úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 0,3 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro zásuvky: TPU oranžová / pouzdro zásuvky: TPU Černá, transparentní / těsnění: FKM

EVC020

Pro průmyslové 
aplikace
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Typ Popis Objednací
číslo

Spojovací kabel M12 konektor / M12 spojka, 4/5 -pólový, 4 -drátový, LED, PNP

Spojovací kabel · přímý / úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 0,6 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro zásuvky: TPU oranžová / pouzdro zásuvky: TPU Černá, transparentní / těsnění: FKM

EVC021

Spojovací kabel · přímý / úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 1 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro zásuvky: TPU oranžová / pouzdro zásuvky: TPU Černá, transparentní / těsnění: FKM

EVC022

Spojovací kabel · přímý / úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 2 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro zásuvky: TPU oranžová / pouzdro zásuvky: TPU Černá, transparentní / těsnění: FKM

EVC023

Spojovací kabel · přímý / úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro zásuvky: TPU oranžová / pouzdro zásuvky: TPU Černá, transparentní / těsnění: FKM

EVC024

Spojovací kabel · přímý / úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 10 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro zásuvky: TPU oranžová / pouzdro zásuvky: TPU Černá, transparentní / těsnění: FKM

EVC135

Spojovací kabel · úhlový / úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 0,6 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro zásuvky: TPU oranžová / pouzdro zásuvky: TPU Černá, transparentní / těsnění: FKM

EVC036

Spojovací kabel · úhlový / úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 1 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro zásuvky: TPU oranžová / pouzdro zásuvky: TPU Černá, transparentní / těsnění: FKM

EVC037

Spojovací kabel · úhlový / úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 2 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro zásuvky: TPU oranžová / pouzdro zásuvky: TPU Černá, transparentní / těsnění: FKM

EVC038

Spojovací kabel · úhlový / úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro zásuvky: TPU oranžová / pouzdro zásuvky: TPU Černá, transparentní / těsnění: FKM

EVC039

Spojovací kabel · přímý / úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · Pro aplikace ve svařovacích zařízeních · 1 m ·
Materiál pouzdra: pouzdro zásuvky: TPU oranžová / pouzdro zásuvky: TPU Černá, transparentní / těsnění: FKM

EVW038

Spojovací kabel · přímý / úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · Pro aplikace ve svařovacích zařízeních · 2 m ·
Materiál pouzdra: pouzdro zásuvky: TPU oranžová / pouzdro zásuvky: TPU Černá, transparentní / těsnění: FKM

EVW039

Spojovací kabel · přímý / úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · Pro aplikace ve svařovacích zařízeních · 3 m ·
Materiál pouzdra: pouzdro zásuvky: TPU oranžová / pouzdro zásuvky: TPU Černá, transparentní / těsnění: FKM

EVW040

Spojovací kabel · přímý / úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · Pro aplikace ve svařovacích zařízeních · 5 m ·
Materiál pouzdra: pouzdro zásuvky: TPU oranžová / pouzdro zásuvky: TPU Černá, transparentní / těsnění: FKM

EVW041

Spojovací kabel · přímý / úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · Pro aplikace ve svařovacích zařízeních · 10 m ·
Materiál pouzdra: pouzdro zásuvky: TPU oranžová / pouzdro zásuvky: TPU Černá, transparentní / těsnění: FKM

EVW042

Spojovací kabel M8 konektor / M8 spojka, 3 -pólový, 3 -drátový

Spojovací kabel · přímý / přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 0,3 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC265

Spojovací kabel · přímý / přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 0,6 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC266

Zásuvky
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Typ Popis Objednací
číslo

Spojovací kabel M8 konektor / M8 spojka, 3 -pólový, 3 -drátový

Spojovací kabel · přímý / přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 1 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC267

Spojovací kabel · přímý / přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 2 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC268

Spojovací kabel · přímý / přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC269

Spojovací kabel · přímý / úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 0,3 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC275

Spojovací kabel · přímý / úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 0,6 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC276

Spojovací kabel · přímý / úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 1 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC277

Spojovací kabel · přímý / úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 2 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC278

Spojovací kabel · přímý / úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC279

Spojovací kabel M12 konektor / M8 spojka, 3 -pólový, 3 -drátový

Spojovací kabel · přímý / přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 0,3 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC215

Spojovací kabel · přímý / přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 0,6 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC216

Spojovací kabel · přímý / přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 1 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC217

Spojovací kabel · přímý / přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 2 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC218

Spojovací kabel · přímý / přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC219

Spojovací kabel · přímý / úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 0,3 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC230

Spojovací kabel · přímý / úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 0,6 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC231

Spojovací kabel · přímý / úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 1 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC232

Pro průmyslové 
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Typ Popis Objednací
číslo

Spojovací kabel M12 konektor / M8 spojka, 3 -pólový, 3 -drátový

Spojovací kabel · přímý / úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 2 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC233

Spojovací kabel · přímý / úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC234

Spojovací kabel M8 konektor / M12 spojka, 3/5 -pólový, 3 -drátový

Spojovací kabel · přímý / přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 0,3 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC255

Spojovací kabel · přímý / přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 0,6 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC256

Spojovací kabel · přímý / přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 1 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC257

Spojovací kabel · přímý / přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 2 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC258

Spojovací kabel · přímý / přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC259

Spojovací kabel M8 konektor / M12 spojka, 3/5/4 -pólový, 3 -drátový

Spojovací kabel · přímý / úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 0,3 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC245

Spojovací kabel · přímý / úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 0,6 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC246

Spojovací kabel · přímý / úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 1 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC247

Spojovací kabel · přímý / úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 2 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC248

Spojovací kabel · přímý / úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová / těsnění: FKM

EVC249

Spojovací kabel M12 konektor / M12 konektor, 4 -pólový, 4 -drátový

Spojovací kabel · přímý / přímý · Ethernet · Zlacené kontakty · 5 m · Materiál pouzdra: TPU E21139

Adaptér , 4/8 -pólový

Adaptér · úhlový · Konektorové provedení E21140

Zásuvky
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Kabelová zástrčka pro průmyslová použití

Typ Popis Objednací
číslo

Kabelová zástrčka M12, 4 -pólový, 4 -drátový

Kabelová zástrčka · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 2 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová

EVC076

Kabelová zástrčka · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 5 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová

EVC077

Kabelová zástrčka · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení · 10 m · 
Materiál pouzdra: pouzdro: TPU oranžová

EVC078

Konektory

Typ Popis Objednací
číslo

Svorkovatelný konektor M12, 4 -pólový

Svorkovatelný konektor · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Volně svorkovatelný · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení ·
Materiál pouzdra: PA

E11508

Svorkovatelný konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Volně svorkovatelný · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení ·
Materiál pouzdra: PA

E11509

Svorkovatelný konektor M12, 4 -pólový, LED, PNP

Svorkovatelný konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Volně svorkovatelný · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení ·
Materiál pouzdra: PA

E11510

volně svorkovatelný konektor M12, 4 -pólový

volně svorkovatelný konektor · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Volně svorkovatelný · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení ·
Materiál pouzdra: PA

E11504

volně svorkovatelný konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Volně svorkovatelný · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení
Materiál pouzdra: PA

E11505

Svorkovatelný konektor M12, 5 -pólový

Svorkovatelný konektor · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Volně svorkovatelný · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení ·
Materiál pouzdra: PA

E11511

Svorkovatelný konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Volně svorkovatelný · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení ·
Materiál pouzdra: PA

E11512

volně svorkovatelný konektor M12, 5 -pólový

volně svorkovatelný konektor · Přímý · Bez silikonu · bez halogenů · Volně svorkovatelný · Zlacené kontakty · M12 konekt. připojení ·
Materiál pouzdra: PA

E11506

Pro průmyslové 
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Typ Popis Objednací
číslo

volně svorkovatelný konektor M12, 5 -pólový

volně svorkovatelný konektor · úhlový · Bez silikonu · bez halogenů · Volně svorkovatelný · Zlacené kontakty · 
M12 konekt. připojení · Materiál pouzdra: PA

E11507

Svorkovateln&yacute; konektor M23, 12-p&oacute;lov&yacute;

Svorkovatelný konektor · úhlový · Volně svorkovatelný · M23 konekt. připojení · Materiál pouzdra: Mosaz Niklovaný E10447

Svorkovatelný konektor · Přímý · Volně svorkovatelný · M23 konekt. připojení · Materiál pouzdra: Mosaz Niklovaný E10448

Zásuvky
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Centrální rozvaděč M12 
s technologií ecolink

Mechanický koncový doraz chrání 
O-kroužek před zničením

Optimální utěsnění dokonce 
i při montáži bez použití nářadí

Propojovací technika M12 splňuje 
požadavky normy (EN 61076)

Vysoce kvalitní materiály 
pro dlouhou provozuschopnost zařízení

Rozbočovač s technologií ecolink pro náročné aplikace 

Většina aplikací vyžaduje speciální řešení. 
Vysoce kvalitní materiály, spolehlivé výrobní procesy 
a bezchybná montáž zajišťují dlouhodobou funkčnost 
a životnost. Nová technologie ecolink zabraňuje nesprávné
montáži. Integrovaný mechanický koncový doraz chrání 
O-kroužek před zničením. To umožňuje rychlou a bezpečnou
montáž bez použití drahých momentových klíčů.

Rozbočovač 
s technologií
ecolink zajišťuje
bezpečné připojení 
pro náročné
aplikace.

Pro průmyslové 
aplikace
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Rozvaděč pro průmyslová použití

Typ Popis Objednací
číslo

centrální rozvaděč M12 pro 1 signál

Centrální rozvaděč · 4-násobný · bez halogenů · Bez silikonu · Zlacené kontakty · Kabelové provedení · 5 m · Materiál pouzdra: PA EBC013

Centrální rozvaděč · 4-násobný · bez halogenů · Bez silikonu · Zlacené kontakty · Kabelové provedení · 10 m · Materiál pouzdra: PA EBC025

Centrální rozvaděč · 6-násobný · bez halogenů · Bez silikonu · Zlacené kontakty · Kabelové provedení · 5 m · Materiál pouzdra: PA EBC017

Centrální rozvaděč · 6-násobný · bez halogenů · Bez silikonu · Zlacené kontakty · Kabelové provedení · 10 m · Materiál pouzdra: PA EBC029

Centrální rozvaděč · 8-násobný · bez halogenů · Bez silikonu · Zlacené kontakty · Kabelové provedení · 5 m · Materiál pouzdra: PA EBC021

Centrální rozvaděč · 8-násobný · bez halogenů · Bez silikonu · Zlacené kontakty · Kabelové provedení · 10 m · Materiál pouzdra: PA EBC033

Centrální rozvaděč · 4-násobný · bez halogenů · Bez silikonu · Zlacené kontakty · Materiál pouzdra: PA EBC001

Centrální rozvaděč · 6-násobný · bez halogenů · Bez silikonu · Zlacené kontakty · Materiál pouzdra: PA EBC005

Centrální rozvaděč · 8-násobný · bez halogenů · Bez silikonu · Zlacené kontakty · Materiál pouzdra: PA EBC009

centrální rozvaděč M12 pro 1 signál, LED

Centrální rozvaděč · 4-násobný · bez halogenů · Bez silikonu · Zlacené kontakty · Kabelové provedení · 5 m · Materiál pouzdra: PA EBC015

Centrální rozvaděč · 4-násobný · bez halogenů · Bez silikonu · Zlacené kontakty · Kabelové provedení · 10 m · Materiál pouzdra: PA EBC027

Centrální rozvaděč · 6-násobný · bez halogenů · Bez silikonu · Zlacené kontakty · Kabelové provedení · 5 m · Materiál pouzdra: PA EBC019

Centrální rozvaděč · 6-násobný · bez halogenů · Bez silikonu · Zlacené kontakty · Kabelové provedení · 10 m · Materiál pouzdra: PA EBC031

Centrální rozvaděč · 8-násobný · bez halogenů · Bez silikonu · Zlacené kontakty · Kabelové provedení · 5 m · Materiál pouzdra: PA EBC023

Centrální rozvaděč · 8-násobný · bez halogenů · Bez silikonu · Zlacené kontakty · Kabelové provedení · 10 m · Materiál pouzdra: PA EBC035

Zásuvkové rozdělovače
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Typ Popis Objednací
číslo

centrální rozvaděč M12 pro 1 signál, LED

Centrální rozvaděč · 4-násobný · bez halogenů · Bez silikonu · Zlacené kontakty · Materiál pouzdra: PA EBC002

Centrální rozvaděč · 6-násobný · bez halogenů · Bez silikonu · Zlacené kontakty · Materiál pouzdra: PA EBC006

Centrální rozvaděč · 8-násobný · bez halogenů · Bez silikonu · Zlacené kontakty · Materiál pouzdra: PA EBC010

centrální rozvaděč M12 pro  2 signály

Centrální rozvaděč · 4-násobný · bez halogenů · Bez silikonu · Zlacené kontakty · Kabelové provedení · 5 m · Materiál pouzdra: PA EBC014

Centrální rozvaděč · 4-násobný · bez halogenů · Bez silikonu · Zlacené kontakty · Kabelové provedení · 10 m · Materiál pouzdra: PA EBC026

Centrální rozvaděč · 6-násobný · bez halogenů · Bez silikonu · Zlacené kontakty · Kabelové provedení · 5 m · Materiál pouzdra: PA EBC018

Centrální rozvaděč · 6-násobný · bez halogenů · Bez silikonu · Zlacené kontakty · Kabelové provedení · 10 m · Materiál pouzdra: PA EBC030

Centrální rozvaděč · 8-násobný · bez halogenů · Bez silikonu · Zlacené kontakty · Kabelové provedení · 5 m · Materiál pouzdra: PA EBC022

Centrální rozvaděč · 8-násobný · bez halogenů · Bez silikonu · Zlacené kontakty · Kabelové provedení · 10 m · Materiál pouzdra: PA EBC034

Centrální rozvaděč · 4-násobný · bez halogenů · Bez silikonu · Zlacené kontakty · Materiál pouzdra: PA EBC003

Centrální rozvaděč · 6-násobný · bez halogenů · Bez silikonu · Zlacené kontakty · Materiál pouzdra: PA EBC007

Centrální rozvaděč · 8-násobný · bez halogenů · Bez silikonu · Zlacené kontakty · Materiál pouzdra: PA EBC011

centrální rozvaděč M12 pro  2 signály, LED

Centrální rozvaděč · 4-násobný · bez halogenů · Bez silikonu · Zlacené kontakty · Kabelové provedení · 5 m · Materiál pouzdra: PA EBC016

Centrální rozvaděč · 4-násobný · bez halogenů · Bez silikonu · Zlacené kontakty · Kabelové provedení · 10 m · Materiál pouzdra: PA EBC028

Centrální rozvaděč · 6-násobný · bez halogenů · Bez silikonu · Zlacené kontakty · Kabelové provedení · 5 m · Materiál pouzdra: PA EBC020

Pro průmyslové 
aplikace
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Typ Popis Objednací
číslo

centrální rozvaděč M12 pro  2 signály, LED

Centrální rozvaděč · 6-násobný · bez halogenů · Bez silikonu · Zlacené kontakty · Kabelové provedení · 10 m · Materiál pouzdra: PA EBC032

Centrální rozvaděč · 8-násobný · bez halogenů · Bez silikonu · Zlacené kontakty · Kabelové provedení · 5 m · Materiál pouzdra: PA EBC024

Centrální rozvaděč · 8-násobný · bez halogenů · Bez silikonu · Zlacené kontakty · Kabelové provedení · 10 m · Materiál pouzdra: PA EBC036

Centrální rozvaděč · 4-násobný · bez halogenů · Bez silikonu · Zlacené kontakty · Materiál pouzdra: PA EBC004

Centrální rozvaděč · 6-násobný · bez halogenů · Bez silikonu · Zlacené kontakty · Materiál pouzdra: PA EBC008

Centrální rozvaděč · 8-násobný · bez halogenů · Bez silikonu · Zlacené kontakty · Materiál pouzdra: PA EBC012

T-rozvaděč 

T-rozvaděč · M12 x 1 · Materiál pouzdra: PUR E11562

T-rozvaděč · M12 x 1 · nasměrování: · konektorové propojení A / B vodorovně  (při kolmém senzoru) · Materiál pouzdra: PUR E11566

T-rozvaděč · M12 x 1 · Materiál pouzdra: PUR E11627

T-rozvaděč , 4/3 -pólový

T-rozvaděč · konektor M12 - 2 zásuvky M8 · bez halogenů · Bez silikonu · Zlacené kontakty · Materiál pouzdra: PUR E10802

T-rozvaděč , 5 -pólový

T-rozvaděč · konektor M12 - 2 zástrčky M12 · bez halogenů · Bez silikonu · Zlacené kontakty · Materiál pouzdra: PUR E10803

Zásuvkové rozdělovače
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Základní montážní příslušenství, 
nastavitelné montážní systémy

Základní montážní příslušenství

Modulární montážní systémy

Příslušenství pro optické senzory

Příslušenství pro senzory pro válce

Příslušenství pro kamerové senzory

Montážní příslušenství: 

Správná montáž senzorů je rozhodující pro funkci stroje. 
ifm electronic nabízí kompletní sortiment příslušenství pro jednoduchou 
a bezpečnou montáž. 
Kromě jednotlivých komponent, jako jsou upevňovací úhelníky, matice 
a upevňovací spony, speciální montážní sady a nastavitelné montážní systémy
umožňují cenově příznivé, rychlé a flexibilní řešení montáže. 

Příslušenství pro optické senzory 

Zvláště pro optické senzory je velice důležitá kvalita upevnění a příslušenství 
pro spolehlivost celého senzorového systému. 
Zde naleznete vhodné reflektory, upevňovací úhelníky, montážní sady, clony a čočky. 

Příslušenství pro senzory pro válce 

Pro senzory pro válce nabízí ifm příslušenství ušité na míru pro upevnění senzorů 
v různých typech pneumatických válců. 

Pro průmyslové 
aplikace
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Příslušenství pro induktivní a optické senzory

Typ Popis Objednací
číslo

Dorazová tyčka · pro typy M8 x 1 · s Sn = 1 mm b, 2 mm b a 3 mm b · Materiál pouzdra: Dorazová tyčka: Obráběná ocel / 
Dorazový čep: C45K Tvrzený ze strany čela / převlečná matice: Mosaz Niklovaný

E10154

Držák spony · M16 x 1 - Ø 12 mm · 45 mm · s pevným dorazem · pro typ M12 · Materiál pouzdra: Mosaz Niklovaný E10741

Držák spony · M24 x 1,5 - Ø 18 mm · 58 mm · s pevným dorazem · pro typ M18 · Materiál pouzdra: Mosaz Niklovaný E10742

Držák spony · M16 x 1 - Ø 12 mm · 34 mm · s pevným dorazem · pro typ M12 · Materiál pouzdra: Mosaz Niklovaný E10806

Držák spony · M24 x 1,5 - Ø 18 mm · 36 mm · s pevným dorazem · pro typ M18 · Materiál pouzdra: Mosaz Niklovaný E10807

Držák spony · M36 x 1,5 - Ø 30 mm · 36 mm · s pevným dorazem · pro typ M30 · Materiál pouzdra: Mosaz Niklovaný E10808

Držák spony · M12 x 1 - Ø 8 mm · 32 mm · s pevným dorazem · pro typ M8 · Materiál pouzdra: Mosaz speciálně potažená E10848

Upevňovací spona · Ø 12 mm · s pevným dorazem · pro typ M12 · Materiál pouzdra: PC E11047

Upevňovací spona · Ø 18 mm · s pevným dorazem · pro typ M18 · Materiál pouzdra: PC E11048

Upevňovací spona · Ø 30 mm · s pevným dorazem · pro typ M30 · Materiál pouzdra: PC E11049

Držák spony · M16 x 1 - Ø 12 mm · s pevným dorazem · pro typ M12 · Materiál pouzdra: Mosaz Niklovaný E11114

Držák spony · M22 x 1 - Ø 18 mm · s pevným dorazem · pro typ M18 · Materiál pouzdra: Mosaz potaženo bílým bronzem E11115

Upevňovací spona · Ø 8 mm · s pevným dorazem · pro typ M8 · Materiál pouzdra: PC E11521

Prizmatická odrazka · Ø 20 mm · kulaté · pro světelné závory s červeným světlem a infračervené světelné závory · 
Materiál pouzdra: Plast

E20003

Prizmatická odrazka · Ø 42 mm · kulaté · pro světelné závory s červeným světlem a infračervené světelné závory · 
Materiál pouzdra: Plast

E20004

Prizmatická odrazka · Ø 80 mm · kulaté · pro světelné závory s červeným světlem a infračervené světelné závory · 
Materiál pouzdra: Plast

E20005

Příslušenství
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Typ Popis Objednací
číslo

Prizmatická odrazka · 45 x 28 mm · obdélníkové · pro světelné závory s červeným světlem a infračervené světelné závory · Materiál
pouzdra: Plast

E20452

Prizmatická odrazka · 96 x 96 mm · obdélníkové · pro světelné závory s červeným světlem a infračervené světelné závory · Materiál
pouzdra: Plast

E20454

Prizmatická odrazka · 48 x 48 mm · obdélníkové · pro laserové reflexní světelné závory a rozpoznávání skla a fólií · Materiál pouzdra:
Plast

E20722

Prizmatická odrazka · 80 x 80 mm · obdélníkové · pro světelné závory s červeným světlem a infračervené světelné závory · Materiál
pouzdra: Plast

E20739

Prizmatická odrazka · 48 x 48 mm · obdélníkové · pro světelné závory s červeným světlem a infračervené světelné závory · Materiál
pouzdra: přední panel: PMMA / základní nosič: ABS

E20744

Prizmatická odrazka · Ø 25 mm · kulaté · Šroubové upevnění · pro světelné závory s červeným světlem a infračervené světelné závory
Materiál pouzdra: Plast

E20953

Prizmatická odrazka · Ø 35 mm · kulaté · Šroubové upevnění · pro světelné závory s červeným světlem a infračervené světelné závory
Materiál pouzdra: Plast

E20954

Prizmatická odrazka · Ø 50 mm · kulaté · Šroubové upevnění · pro světelné závory s červeným světlem a infračervené světelné závory
Materiál pouzdra: Plast

E20956

Montážní set · OJ · pro stranovou optiku · Montáž svorkového válce · Plocha M8 · Materiál pouzdra: Upevňovací část: V4A / 
svorkový válec: litý zinek

E20968

Upevnění kulové hlavy · pro typ OJ · Materiál pouzdra: litý zinek E20974

Upevňovací úhelník · pro typ OJ · Materiál pouzdra: V4A E20984

Prizmatická odrazka · Ø 10 mm · kulaté · Šroubové upevnění · M3 · pro laserové reflexní světelné závory · Materiál pouzdra: Šroub:
V4A / pružná podložka: V4A / matice: V4A / přední panel: PMMA / základní nosič: ABS

E20990

Prizmatická odrazka · Ø 15 mm · kulaté · Šroubové upevnění · M3 · pro laserové reflexní světelné závory · Materiál pouzdra: Šroub:
V4A / pružná podložka: V4A / matice: V4A / přední panel: PMMA / základní nosič: ABS

E20992

Prizmatická odrazka · Ø 19 mm · kulaté · Šroubové upevnění · M3 · pro laserové reflexní světelné závory · Materiál pouzdra: Šroub:
V4A / pružná podložka: V4A / matice: V4A / přední panel: PMMA / základní nosič: ABS

E20993

Prizmatická odrazka · 30 x 20 mm · obdélníkové · pro laserové reflexní světelné závory · Materiál pouzdra: přední panel: PMMA /
základní nosič: ABS

E20994

Reflexní světelná fólie · TS-02 · 50 x 1000 mm · pro světelné závory s červeným světlem a infračervené světelné závory · Materiál
pouzdra: Plast / Akryl

E21015

Propojovací kus · Ø 20 mm · pro spojení dvou válců o průměru 20 mm · Materiál pouzdra: V4A E21076

Pro průmyslové 
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Typ Popis Objednací
číslo

Montážní set · Montáž svorkového válce · Plocha M10 · pro typ O5 · Materiál pouzdra: V4A / svorkový válec: litý zinek E21083

Montážní set · Montáž svorkového válce · s ochranou senzoru · Plocha M10 · pro typ O5 · 
Materiál pouzdra: V4A / svorkový válec: litý zinek

E21084

Upevňovací úhelník · pro typ O5 · Materiál pouzdra: V4A E21085

Upevňovací úhelník · pro typ O5 · Materiál pouzdra: V4A E21087

Ochranný kryt · O1D · Materiál pouzdra: Čelní rám: ZnAl4Cu1 Černý lak / čelní okénko: sklo bezbarvý transparentní / těsnění: FPM
75+/-5 Shore A černá / šrouby: V2A

E21171

Montážní set · Montáž svorkového válce · tyčový profil Ø 12 mm · pro typ O1D · Materiál pouzdra: Upevňovací část: V2A / svorkový
válec: V4A / šrouby: V2A / matice: V4A

E2D101

Příslušenství pro kamerové senzory

Typ Popis Objednací
číslo

Difuzer z umělé hmoty · O2D / O2I · Materiál pouzdra: pouzdro: litý zinek černá / optika: PMMA E21165

Ochranné okénko z umělé hmoty, pro potravinářský průmysl · O2D / O2I · Materiál pouzdra: pouzdro: litý zinek černá / optika:
PMMA

E21166

Ochranné okénko, sklo · O2D / O2I · Materiál pouzdra: pouzdro: litý zinek černá / optika: pevné sklo E21168

Laserové ochranné okénko - umělá hmota · O2D / O2I · Materiál pouzdra: pouzdro: litý zinek černá / optika: PMMA / Filtr:
Polykarbonát

E21169

Filtr denního světla · O2D · Materiál pouzdra: pouzdro: litý zinek černá / optika: PMMA / Kovový kroužek: Hliník Černě eloxováno /
těsnění: FPM 75+/-5 Shore A černá

E21172

Montážní set · O2D, O2M, O2I, O2V · Montáž svorkového válce · tyčový profil Ø 12 mm · 
Materiál pouzdra: Upevňovací část: V2A / svorkový válec: V4A

E2D110

Montážní set · O2D, O2M, O2I, O2V · Montáž svorkového válce · tyčový profil Ø 14 mm · 
Materiál pouzdra: Upevňovací část: V2A / svorkový válec: V4A

E2D112

Montážní set · O2D, O2M, O2I, O2V · Montáž svorkového válce · tyčový profil Ø 14 mm · 
Materiál pouzdra: Upevňovací část: V2A / svorkový válec: V4A

E2D112

Montážní držák · pro dotykový panel PC · pro montáž na stěny příp. · VESA-Standard 100 x 100 mm · 
Materiál pouzdra: Upevňovací část: Kov

E2D401

www.ifm.com/cz
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Typ Popis Objednací
číslo

Montážní set · pro dotykový panel PC · pro montáž v rozvodných skříních · Materiál pouzdra: Upevňovací část: Kov / Záklopka: Plast E2D402

Příslušenství bezpečnostní světelné záclony / bezpečnostní světelné mříže

Typ Popis Objednací
číslo

Odrazové přesměrovací zrcadlo · Délka: 250 mm · pro bezpečnostní světelné závěsy · Výška ochranného pásma · 160 mm · 
pro typ OY · Materiál pouzdra: Hliník nanesena vrstva práškového epoxydu / Plast / Příslušenství: Ocel Pozinkovaný

EY1001

Odrazové přesměrovací zrcadlo · Délka: 400 mm · pro bezpečnostní světelné závěsy · Výška ochranného pásma · 310 mm · 
pro typ OY · Materiál pouzdra: Hliník nanesena vrstva práškového epoxydu / Plast / Příslušenství: Ocel Pozinkovaný

EY1002

Odrazové přesměrovací zrcadlo · Délka: 540 mm · pro bezpečnostní světelné závěsy · Výška ochranného pásma · 460 mm · 
pro typ OY · Materiál pouzdra: Hliník nanesena vrstva práškového epoxydu / Plast / Příslušenství: Ocel Pozinkovaný

EY1003

Odrazové přesměrovací zrcadlo · Délka: 715 mm · pro bezpečnostní světelné závěsy · Výška ochranného pásma · 610 mm · 
pro bezpečnostní světelnou mřížku · 2 paprsky · pro typ OY · Materiál pouzdra: Hliník nanesena vrstva práškového epoxydu / Plast /
Příslušenství: Ocel Pozinkovaný

EY1004

Odrazové přesměrovací zrcadlo · Délka: 885 mm · pro bezpečnostní světelné závěsy · Výška ochranného pásma · 760 mm · 
pro typ OY · Materiál pouzdra: Hliník nanesena vrstva práškového epoxydu / Plast / Příslušenství: Ocel Pozinkovaný

EY1005

Odrazové přesměrovací zrcadlo · Délka: 1060 mm · pro bezpečnostní světelné závěsy · Výška ochranného pásma · 910 mm · 
pro bezpečnostní světelnou mřížku · 3 paprsky · pro typ OY · Materiál pouzdra: Hliník nanesena vrstva práškového epoxydu / Plast /
Příslušenství: Ocel Pozinkovaný

EY1006

Odrazové přesměrovací zrcadlo · Délka: 1230 mm · pro bezpečnostní světelné závěsy · Výška ochranného pásma · 1060 mm · 
pro bezpečnostní světelnou mřížku · 4 paprsky · pro typ OY · Materiál pouzdra: Hliník nanesena vrstva práškového epoxydu / Plast /
Příslušenství: Ocel Pozinkovaný

EY1007

Odrazové přesměrovací zrcadlo · Délka: 1400 mm · pro bezpečnostní světelné závěsy · Výška ochranného pásma · 1210 mm · 
pro typ OY · Materiál pouzdra: Hliník nanesena vrstva práškového epoxydu / Plast / Příslušenství: Ocel Pozinkovaný

EY1008

Odrazové přesměrovací zrcadlo · Délka: 1450 mm · pro bezpečnostní světelné závěsy · Výška ochranného pásma · 1360 mm · 
pro typ OY · Materiál pouzdra: Hliník nanesena vrstva práškového epoxydu / Plast / Příslušenství: Ocel Pozinkovaný

EY1009

Odrazové přesměrovací zrcadlo · Délka: 1600 mm · pro bezpečnostní světelné závěsy · Výška ochranného pásma · 1510 mm · 
pro typ OY · Materiál pouzdra: Hliník nanesena vrstva práškového epoxydu / Plast / Příslušenství: Ocel Pozinkovaný

EY1010

Tlumič vibrací · pro typ OY · Materiál pouzdra: guma / Kov Pozinkovaný EY3001

Tlumič vibrací · pro typ OY · Materiál pouzdra: guma / Kov Pozinkovaný EY3002

Nastavitelný úhelník · axiální ± 7° · pro typ OY · Materiál pouzdra: Kov Pozinkovaný EY3004

Nastavitelný úhelník · axiální ± 7° · pro typ OY · Materiál pouzdra: Kov Pozinkovaný EY3005

Zkušební tyčka · Ø 14 mm · Délka tyče: 150 mm · pro bezpečnostní světelné závěsy · pro typ OY · Materiál pouzdra: Hliník EY3006

Pro průmyslové 
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Typ Popis Objednací
číslo

Zkušební tyčka · Ø 20 mm · Délka tyče: 150 mm · pro bezpečnostní světelné závěsy · pro typ OY · Materiál pouzdra: Hliník EY3007

Zkušební tyčka · Ø 30 mm · Délka tyče: 150 mm · pro bezpečnostní světelné závěsy · pro typ OY · Materiál pouzdra: Hliník EY3008

Zkušební tyčka · Ø 40 mm · Délka tyče: 150 mm · pro bezpečnostní světelné závěsy · pro typ OY · Materiál pouzdra: Hliník EY3009

Laserová výpomoc pro nastavení · pro bezpečnostní světelné závěsy · pro typ OY · Materiál pouzdra: Plast EY3099

Příslušenství pro procesní senzory

Typ Popis Objednací
číslo

Adaptér · G ¼ - G ½ · Materiál pouzdra: V2A / těsnění: FPM E30000

Příruba · G ¼ · Vzdálenost otvorů · 31,1 mm · Materiál pouzdra: těsnění: NBR, Acrylnitril-Butadien-Kaučuk / příruba: Hliník / Dutý
šroub: Mosaz

E30003

Adaptér · G ¼ - G ¼ · Materiál pouzdra: V2A / FPM E30007

Navařený adaptér · G 1 - Ø 50 mm · Materiál pouzdra: V4A E30013

Škrtící šroub · pro tlakové senzory typu PA, PB, PN, PY, PZ E30044

Adaptér · G ¼ - G ½ · Materiál pouzdra: V2A / těsnění: FPM E30050

Adaptér · ¼" NPT - G ¼ · Materiál pouzdra: V4A E30058

Adaptér · G 1 - G ½ · Materiál pouzdra: V4A / těsnění: FPM E30116

Upevňovací spona · Ø 16 mm · pro kapac. hladinové senzory LK, LI, LT, LL · Materiál pouzdra: PP E43000

Přírubová deska · 73-90 D16 · pro kapac. hladinové senzory LK, LI, LT, LL · podle DIN 24557 · Materiál pouzdra: Hliník Eloxováno /
převlečná matice: Nerezová ocel / Distanční trubička: Mosaz / svírací kroužek: FPM / těsnění: NBR

E43001

Navařený adaptér · Ø 50 D16 · pro kapac. hladinové senzory LK, LI, LT, LL · Materiál pouzdra: příruba: Nerezová ocel / převlečná
matice: Nerezová ocel / Distanční trubička: Mosaz / svírací kroužek: FPM

E43002

www.ifm.com/cz
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Typ Popis Objednací
číslo

Vestavný adaptér · G ¾ D16 · pro kapac. hladinové senzory LK, LI, LT, LL · Materiál pouzdra: příruba: Nerezová ocel / převlečná
matice: Nerezová ocel / Distanční trubička: Mosaz / svírací kroužek: FPM / těsnění: Tesnit

E43003

Vestavný adaptér · G 1 D16 · pro kapac. hladinové senzory LK, LI, LT, LL · Materiál pouzdra: příruba: Nerezová ocel / převlečná
matice: Nerezová ocel / Distanční trubička: Mosaz / svírací kroužek: FPM / těsnění: Tesnit

E43004

Přírubová deska · 100-125 D16 · pro kapac. hladinové senzory LK, LI, LT, LL · Materiál pouzdra: příruba: Hliník Eloxováno / převlečná
matice: Nerezová ocel / Distanční trubička: Mosaz / svírací kroužek: FPM

E43005

Přírubová deska · 65-80 D16 · pro kapac. hladinové senzory LK, LI, LT, LL · Materiál pouzdra: příruba: Hliník Eloxováno / převlečná
matice: Nerezová ocel / Distanční trubička: Mosaz / svírací kroužek: FPM

E43006

Vestavný adaptér · ¾" NPT D16 · pro kapac. hladinové senzory LK, LI, LT, LL · Materiál pouzdra: příruba: Nerezová ocel / převlečná
matice: Nerezová ocel / Distanční trubička: Mosaz / svírací kroužek: FPM

E43012

Vestavný adaptér · 1" NPT D16 · pro kapac. hladinové senzory LK, LI, LT, LL · Materiál pouzdra: příruba: Nerezová ocel / převlečná
matice: Nerezová ocel / Distanční trubička: Mosaz / svírací kroužek: FPM

E43013

Montážní set · Ø 16 mm · pro kapac. hladinové senzory LK, LI, LT, LL · Materiál pouzdra: PP / kovové díly: Ocel Pozinkovaný E43016

Přírubová deska · 73-90 / G ¾ · pro hladinové senzory LR · podle DIN 24557 · Materiál pouzdra: příruba: V2A / těsnění: NBR E43201

Přírubová deska · 65-80 / G ¾ · pro hladinové senzory LR · Materiál pouzdra: příruba: V2A E43202

Ochranná čepička · pro LK / LL / LR / LT senzory · Materiál pouzdra: PP E43910

Příslušenství pro senzory proudění

Typ Popis Objednací
číslo

Adaptér · G 1¼ - R 1 · pro hlídače proudění typ SU9 · Materiál pouzdra: V4A E40205

Adaptér · G 1 - ¾" NPT · pro hlídače proudění typ SM8 / SU8 · Materiál pouzdra: V4A E40193

Adaptér · G 1 - R ½ · pro hlídače proudění typ SM8 / SU8 · Materiál pouzdra: V4A E40179

Adaptér · G 1 - R ¾ · pro hlídače proudění typ SM8 / SU8 · Materiál pouzdra: V4A E40180

Adaptér · G ¾ - ½" NPT · pro hlídače proudění typ SM7 / SU7 · Materiál pouzdra: V4A E40191
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Typ Popis Objednací
číslo

Adaptér · G ¾ - R ½ · pro hlídače proudění typ SM7 / SU7 · Materiál pouzdra: V4A E40178

Adaptér · M18 x 1,5 - G ½ · Hloubka ponoru měřícího čidla SID, SFD, TN: · 21 mm · Materiál pouzdra: mosaz E40097

Adaptér · M18 x 1,5 - G ¼ · Hloubka ponoru měřícího čidla SID, SFD, TN: · 13,5 mm · Materiál pouzdra: mosaz E40098

Adaptér · M18 x 1,5 - G ½ · Hloubka ponoru měřícího čidla SID, SFD, TN: · 21 mm · Materiál pouzdra: V4A E40096

Adaptér · M18 x 1,5 - G ¼ · Hloubka ponoru měřícího čidla SID, SFD, TN: · 13,5 mm · Materiál pouzdra: V4A E40099

Adaptér · M18 x 1,5 - M12 x 1 · Hloubka ponoru měřícího čidla SID, SFD, TN: · 13,5 mm · Materiál pouzdra: V4A E40101

Adaptér · M18 x 1,5 - L18 · k montáži do T-kusu · Hloubka ponoru měřícího čidla SID, SFD, TN: · 28,5 mm · 
Materiál pouzdra: převlečná matice: V4A / Adapter: V4A / O-kroužek: FKM 16 x 1,5 gr 70° Shore A

E40104

Upevňovací spona · Ø 23 mm · pro sensory proud.vzduch SLG · Materiál pouzdra: PBT E40048

Ochranná čepička · pro senzory proudění typ SI5xxx, SI6xxx, SR59xx · Materiál pouzdra: PP Bezbarvý E40203

Adaptér · G ½ - R ½ · pro hlídače proudění typ SM6 · plošně těsnící · Materiál pouzdra: V4A E40199

Adaptér · G ¾ - G ¾ · pro hlídače proudění typ SM7 / SU7 · Materiál pouzdra: V4A E40216

Samořezné T-šroubení DIN 2353 · QL 18-18-18 · pro senzory a adaptéry s procesním připojením M26 x 1,5 · 
doporučení: přesná ocelová trubka 18 x 1.5 podle DIN 2391/ISO 3304 · Materiál pouzdra: V4A

E40078

Samořezné T-šroubení DIN 2353 · QL 22-18-22 · pro senzory a adaptéry s procesním připojením M26 x 1,5 · 
doporučení: přesná ocelová trubka 22 x 1.5 podle DIN 2391/ISO 3304 · Materiál pouzdra: V4A

E40079

Samořezné T-šroubení DIN 2353 · QL 28-18-28 · pro senzory a adaptéry s procesním připojením M26 x 1,5 · 
doporučení: přesná ocelová trubka 28 x 1.5 podle DIN 2391/ISO 3304 · Materiál pouzdra: V4A

E40080

Navařený adaptér · M18 x 1,5 - Ø 24 mm · Hloubka ponoru měřícího čidla SID, SFD, TN: · 15 mm · Materiál pouzdra: V4A E40124

Flow adapter (pro malá průtočná množství) · M12 x 1 - G 1/8 · pro senzory a hlídače proudění s adaptérem · Materiál pouzdra: V4A E40129
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Příslušenství pro teplotní senzory

Typ Popis Objednací
číslo

Samořezné šroubení pro teplotní senzory · Ø 10 mm - G ½ · Materiál pouzdra: V4A E30016

Montážní set · k připojení teplotního senzoru TT na vyhodnocovací elektronikuTR · Materiál pouzdra: V2A E30017

Svorkové šroubení · Ø 6/8/10 mm - G ½ · pro teplotní senzory · Materiál pouzdra: V2A / FPM E30018

Samořezné šroubení pro teplotní senzory · Ø 6 mm - G ½ · Materiál pouzdra: V4A E30047

Adaptér · M18 x 1,5 - G ½ · Materiál pouzdra: V4A / O-kroužek: FPM (Předmontováno) E30073

Ponorná trubka pro teplotní senzory · Ø 10 mm - G ½ · Délka tyče: 82 mm · Materiál pouzdra: V4A E35010

Ponorná trubka pro teplotní senzory · Ø 10 mm - G ½ · Délka tyče: 182 mm · Materiál pouzdra: V4A E35020

Ponorná trubka pro teplotní senzory · Ø 10 mm - G ½ · Délka tyče: 282 mm · Materiál pouzdra: V4A E35030

Ponorná trubka pro teplotní senzory · Ø 10 mm - G ½ · Délka tyče: 482 mm · Materiál pouzdra: V4A E35050

Příslušenství

Typ Popis Objednací
číslo

Upevňovací spona · Ø 12 mm · Materiál pouzdra: PBT E10015

Upevňovací spona · Ø 20 mm - Ø 18 mm · s redukčním pouzdrem · pro typ M18 · Materiál pouzdra: PBT E10076

Upevňovací spona · Ø 34 mm - Ø 30 mm · s redukčním pouzdrem · pro typ M30 · Materiál pouzdra: PBT E10077

Upevňovací spona · Ø 8 mm · Materiál pouzdra: Hliník Černě eloxováno E10221

Upevňovací úhelník · pro typ M8 · Materiál pouzdra: V2A E10734

Pro průmyslové 
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Typ Popis Objednací
číslo

Upevňovací úhelník · pro typ M12 · Materiál pouzdra: V2A E10735

Upevňovací úhelník · pro typ M18 · Materiál pouzdra: V2A E10736

Upevňovací úhelník · pro typ M30 · Materiál pouzdra: V2A E10737

Montážní set · Ø 18,5 mm · Montáž svorkového válce · Plocha M10 · pro typ OG, IG, KG · 
Materiál pouzdra: svorkový válec: litý zinek / Upevňovací část: Ocel

E20718

Montážní set · Ø 18,5 mm · Montáž svorkového válce · Plocha M10 · pro typ OG, IG, KG · 
Materiál pouzdra: svorkový válec: litý zinek / Upevňovací část: Ocel

E20719

Montážní set · Ø 18,5 mm · Montáž svorkového válce · tyčový profil Ø 12 mm · pro typ OG, IG, KG · 
Materiál pouzdra: svorkový válec: litý zinek / Upevňovací část: Ocel

E20720

Montážní set · Ø 12,2 mm · Montáž svorkového válce · Plocha M8 · pro typ OF, IF · 
Materiál pouzdra: Upevňovací část: V4A / svorkový válec: litý zinek

E20856

Montážní set · Ø 12,2 mm · Montáž svorkového válce · Plocha M8 · pro typ OF, IF · 
Materiál pouzdra: Upevňovací část: V4A / svorkový válec: litý zinek

E20860

Montážní set · Ø 18,5 mm · Montáž svorkového válce · Hliníkový profil · pro typ OG, IG, KG · 
Materiál pouzdra: Upevňovací část: V4A / svorkový válec: litý zinek / Cube: litý zinek

E20867

Tyčový profil · Ø 12 / M10 · Délka: 130 mm · Přímý · Materiál pouzdra: V4A E20938

Tyčový profil · Ø 14 / M12 · Délka: 130 mm · Přímý · Materiál pouzdra: V4A E20939

Tyčový profil · Ø 12 / M10 · Délka: 200 mm · úhlový · Materiál pouzdra: V4A E20940

Kostka · M8 · Hliníkový profil · Materiál pouzdra: litý zinek E20950

Kostka · M10 · Hliníkový profil · Materiál pouzdra: litý zinek E20951

Kostka · M12 · Hliníkový profil · Materiál pouzdra: litý zinek E20952

Svorkový válec · Ø 14 mm · tyčový profil Ø 14 mm · Materiál pouzdra: svorkový válec: V4A E21109

Svorkový válec · Ø 12 mm · tyčový profil Ø 12 mm · Materiál pouzdra: svorkový válec: V4A E21110
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24 V DC zdroje

Regulované, obvzlášť prostrorově
úsporné provedení

Vyšší účinnost / nižší spotřeba, 
nízké zahřívání rozvaděčové skříně

Výkonové rezervy

Bezpečné vypnutí jističů 
v případě zkratu

Nízký rozběhový proud

Primárně spínané napájecí zdroje 

Tyto zdroje představují hospodárné řešení pro napájení senzorů, akčních členů
(aktuátorů) a citlivých elektronických komponentů. Vyznačují se svým tenkým,
prostorově úsporným provedením a nízkou váhou a rovněž umožňují spolehlivou
montáž na nosnou lištu. Stabilní výstupní napětí i při různých zatíženích a kolísáních
vstupního napětí zaručuje provozní spolehlivost a bezporuchovost zařízení. 
2 LED diody a výstup DCok signalizují a hlásí provozní stavy. 
Vstupní napájecí napětí se širokým tolerančním rozsahem a schválení cULus jsou
zárukou celosvětových možností použití těchto zdrojů napájení. 

ifm nabízí široký rozsah spínaných síťových
zdrojů. 

Pro průmyslové 
aplikace
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Spínané zdroje napájení

Typ Proud

[A]

Výstupní napětí

[V]

Jmenovité napětí

[V]

Doba přemostění
při výpadku sítě

[ms]

Účinnost
typ.

[%]

Objednací
číslo

1,25 24...28 115 / 230 AC – 84 DN1030

2,5 24...28 115 / 230 AC – 88 DN1031

3,3 24...28 DC 115 / 230 AC – 88 DN4011

5 24...28 DC 115 / 230 AC – 89,4 DN4012

10 24...28 DC 115 / 230 AC – 91 DN4013

20 24...28 DC 115 / 230 AC – 92,7 DN4014

5 24...28 DC 2 x 400 AC – 90,4 DN4032

10 24...28 DC 3 x 400 AC – 92,8 DN4033

20 24...28 DC 3 x 400 AC – 95 DN4034

Zdroje
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Algeria
Sarl AMS Algérie - Automatismes
Motorisation & Services
Lotissement C, lot n°190 B
Draria - 16000 ALGER
Tel. +213 (0)5 59 43 45 22
Tel. +213 (0) 23 26 41 45
Fax +213 (0)23 26 42 58
contact@amsalgérie.com
www.amsalgerie.com

Argentina
ifm electronic s.r.l.
Lola Mora 421
10º piso, oficina 3
1107 - Puerto Madero
Ciudad Aut. Buenos Aires
Tel./Fax +54 (011) 5353-3436
Interior del país: 0810-345-3436
info.ar@ifm.com
www.ifm.com/ar

Australia
ifm efector pty ltd.
PO Box 479
Suite 3, 745 Springvale Road
Mulgrave VIC 3170
Tel. 1300 365 088
Fax 1300 365 070
sales.au@ifm.com
www.ifmefector.com.au

Austria
ifm electronic gmbh
Wienerbergstraße 41
Gebäude E
1120 Vienna
Tel. +43 / 1 / 617 45 00
Fax +43 / 1 / 617 45 00 10
info.at@ifm.com
www.ifm.com/at

Bangladesh
Sensotec Automation and Control
Sensotec Automation and Control
5, New Eskaton Road
Ghausnagar,Ramna
Dhaka 1000 Bangladesh
Tel. +880 171 154 689 0
sensotec@agni.com

Belarus
ifm electronic
Ibragimova, 31, k.50
office 808
105318 Moscow
Tel. +7 (495) 921-44-14
Fax +7 (495) 651-82-97
info.ru@ifm.com
www.ifm.com/ru

Belgium and Luxembourg
ifm electronic n.v./s.a.
Zuiderlaan 91 - B6
1731 Zellik
Tel. +32 2 481 0220
Fax +32 2 463 1795
info.be@ifm.com
www.ifm.com/be

Bolivia
BAVARIA S.R.L. Álvaro Baptista
Vargas
Zona Morocollo, Urb. Santos Pariamo
C. Mario Diaz de medina (26-A), n° 32
La Paz
Tel. 00-591-2-277 13 78
Mobile 00-591-720-47 442
alvarobaptista@bavaria.bo
www.bavaria.bo

Brazil
ifm electronic Ltda.
Rua Eleonora Cintra, 140
Jardim Analia Franco
03337-000 Sāo Paulo
Tel. +55-11-2672-1730
Fax +55-11-2673-3501
info.br@ifm.com
www.ifm.com/br

Bulgaria
ifm electronic eood
1202 Sofia
ul. Klokotnica No 2A
Business Centre IVEL
fl.4, office 17
Tel. +359 2 807 59 69
Fax +359 2 807 59 60
info.bg@ifm.com

Canada
ifm efector Canada Inc.
2233 Argentia Road, Suite 104
Mississauga, ON L5N 2X7
Tel. 855-436-2262
Fax 855-399-5099
info.ca@ifm.com
www.ifm.com/ca

Chile
ifm electronic SpA
Avenida Panamericana Norte # 6199,
Oficina 5032
Comuna de Conchalí
Región Metropolitana
info.cl@ifm.com

China
ifm electronic (Shanghai) Co., Ltd
Building 15, 
No. 1000, Zhangheng Road, 
Pu Dong District.
201203 Shanghai, P.R.China 
Tel. +86 21 3813 4800
Fax +86 21 5027 8669
400 National Service Hotline: 
400 880 6651
Involving: Contact quotation, Product
delivery, Technical support, etc
info.cn@ifm.com
www.ifm.com/cn
ifm electronic (HK) Ltd
Unit 2106, 21/F,
Tower 2, Metroplaza
No. 223 Hing Fong Road,
Kwai Chung, 
N.T., Hong Kong. 
info.hk@ifm.com
www.ifm.com/hk
ifm electronic (Taiwan) Limited
9F.-6, No.12, Fuxing 4th Rd., Cianjhen
District, Kaohsiung City,
Postal Code 806, Taiwan, R.O.C.
Tel. +886-7-335-7778
Fax +886-7-335-6878
info.tw@ifm.com
www.ifm.com/tw

Columbia
SENSOMATIC Y CIA LTDA.
Calle 1 C 25a - 50
Bogotá D.C.
Tel. +57 313 430 2264
Tel. +57 1 407 96 96
info@sensomatic-ltda.com
www.sensomatic-ltda.com

Costa Rica
Gen Bus S.A
Santa Rosa, Sto. Domingo, Heredia.
Bodegas Del Sol, Bodega n° 22
Tel. + (506) 25 60 39 58
Tel. + (506) 22 62 39 27 
Fax + (506) 22 62 16 74

Croatia
ifm electronic gmbh
Wienerbergstr. 41
Gebäude E
1120 Wien
Tel. +43 / 1 / 617 45 00
Fax +43 / 1 / 617 45 00 10
info.hr@ifm.com
www.ifm.com/hr

Czech Republic
ifm electronic, spol. s r.o.
U Křížku 571
252 43 Prague
Tel. +420 267 990 211 
Fax +420 267 750 180 
info.cz@ifm.com
www.ifm.com/cz

Denmark
ifm electronic a/s
Ringager 4A, 1.sal tv.
2605 Brøndby
Tel. +45 70 20 11 08
Fax +45 70 20 11 09
info.dk@ifm.com
www.ifm.com/dk

Dominican Republic
WECH AUTOCONTROLES S. A.
Ave. Romulo Betancourt 2158 
Edificio Wech
Urb. Renacimiento
Santo Domingo
Tel. + 1 809-531-0550
Fax + 1 809-531-9175
wech@verizon.net.do
www.wechautocontroles.com.do

Ecuador
INSELEC CIA. LTDA.
Av. de los Arupos
E1-202 y Pan. Norte- Km 5 ½
Quito
Tel. +593 2 28074- 76 - 78
Fax +593 2 2807475
inselec@inselec.com.ec
www.inselec.com.ec

Egypt
Egyptian Establishment 
for Electromechanical Supplies
Mr. Ahmed Gouda
27 Al-Salam Street
Al Arezona, Al Haram Road
Giza 12111, Cairo
Tel. +20 / 2 / 586 49 49
Fax +20 / 2 / 586 49 49
Mobile +20 10 10 61 791
ahmed_gouda97@yahoo.com

El Salvador
Provinter
Prolongación Boulevard Constitución,
Residencial la Gloria,
Block C-3 pje. 2-C, N*1 Mejicanos,
San Salvador, El Salvador
Tel. + (503) 25643005
Ventas@provintersv.com

Estonia
Pesmel Estonia LTD
Segu 4
76505 Saue
Tel. +372 674 73 30
Fax +372 674 73 31
pesmel@pesmel.ee
www.pesmel.ee

Finland
ifm electronic oy
Vaakatie 5 
00440 Helsinki 
Tel. +358 (0)75 329 5000
Fax +358 (0)75 329 5010
info.fi@ifm.com
www.ifm.com/fi
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France
ifm electronic
Siège :
Savoie Technolac BP226
73374 Le Bourget du Lac
Agence commerciale :
Immeuble Uranus
1-3 rue Jean Richepin
93192 NOISY LE GRAND CEDEX
Tel. 0820 22 30 01
Fax 0820 22 22 04
info.fr@ifm.com
www.ifm.com/fr

Germany
ifm electronic gmbh
Friedrichstr. 1
45128 Essen
Tel. +49 201 24 22 0
Fax +49 201 24 22 12 00
info@ifm.com
www.ifm.com/de

Greece
ifm electronic monoprosopi E.P.E.
27, Andrea Papandreou Street
15125 Amaroussi
Tel. +30 210 61 800 90
Fax +30 210 61 994 00
info.gr@ifm.com
www.ifm.com/gr

Guatemala
Ingenieros Civiles Electromecánicos
Asociados, S.A. (IASA)
20 Calle 25-55 Zona 12 
Empresarial El Cortijo III Bodega n° 907, 
Guatemala City
Tel. 502 - 24626636
info@iasa.com.gt

Honduras
R y D INDUSTRIAL
Bo. Paz Barahona
11 Ave. 14 y 15 Calle
S.O. #142
San Pedro Sula
Tel. +(504) 2550-3703
Tel. +(504) 2558-9313
ventas@rydindustrial.com

Hungary
ifm electronic kft.
Szent Imre út 59. I.em.
H-9028 Győr
Tel. +36-96 / 518-397
Fax +36-96 / 518-398
info.hu@ifm.com
www.ifm.com/hu

India
ifm electronic India Private Limited
Plot No. P-39/1
MIDC Gokul Shirgaon
Kolhapur – 416234
Maharashtra State
Tel. +91 / 231 / 267 27 70
Fax +91 / 231 / 267 23 88
info@ifm-electronic.in
www.ifm.com/in

Indonesia
PT Indoserako Sejahtera
Jl. P. Jayakarta 121 No. 59
10730 Jakarta Pusat
Tel. +62 / 21 6 24 8923
Fax +62 / 21 6 24 8922
harry@indoserako.com

Ireland
ifm electronic (Ireland) Ltd.
No. 7, The Courtyard
Kilcarbery Business Park
New Nangor Road
Clondalkin
Dublin 22
Tel. +353 / 1 / 461 32 00 
Fax +353 / 1 / 457 38 28
sales_ie@ifm.com
www.ifm.com/ie

Israel
Astragal Ltd.
3, Hashikma Str.
Azur 58001
P.O. Box 99
Azur 58190
Tel. +972 / 3 / 5 59 16 60
Fax +972 / 3 / 5 59 23 40
astragal@astragal.co.il
www.astragal.co.il

Italy
ifm electronic
Centro Direzionale Colleoni
Palazzo Andromeda 2
Via Paracelso n. 18
20864 Agrate Brianza (MB)
Tel. +39 (0)39-6899982
Fax +39 (0)39-6899995
info.it@ifm.com
www.ifm.com/it

Japan
efector co. ltd.
18F WBG Marive-west
2-6-1 Nakase, Mihama-ku
Chiba-shi, Chiba 261-7118
info.jp@ifm.com
www.ifm.com/jp

Jordan
Al Mashreqan Trading Supplies
P.O.Box.851054
11185 Swaifieh
Amman
Tel. +962 6 581 8841
Fax +962 6 581 8892
info@mashreqan.com

Korea
ifm electronic Ltd.
Hyundai Liberty House 201
Dokseodang-ro Yongsan-Gu 
140-884 Seoul
Tel. +82 2-790-5610
Fax +82 2-790-5613
info.kr@ifm.com
www.ifm.com/kr

Kuwait
Kana Controls 
2nd Floor Khalid Fauzan Building
Building No. 1670
Street No. 7, Block No. 1
Al-Rai Industrial Area, 
P.O. Box - 25593,
13116 Safat
Tel. +965-24741537
Fax +965-24741537
info@kanacontrols.com
www.kanacontrols.com

Latvia
EC Systems
Katlakalna Str. 4A
1073 Riga
Tel. +371 724 1231
Fax +371 724 8478
alnis@ecsystems.lv
www.ecsystems.lv

Lebanon
Middle East Development Co. SAL
(MEDEVCO)
Medevco Building 
Jeita Main Road 
Jeita - Kesrouan, Lebanon
Mail address :
P.O.Box 67 
Jounieh 
Lebanon
Tel. +961-9-233550 
Fax +961-9-233554
info@medevco-lebanon.com

Lithuania
Elinta UAB
Terminalo g. 3, Biruliškių k., 
Karmėlavos sen.
LT-54469 Kauno raj. (Kauno LEZ)
Tel. +370 37 351 999
Fax +370 37 452 780
sales@elinta.lt
www.elintosprekyba.lt

Malaysia
ifm electronic Pte. Ltd
Malaysian Branch Office
No. 2-4-2, Fourth Floor
Tower 2 @ PFCC, Jalan Puteri 1/2
Bandar Puteri Puchong,
47100 Puchong, Selangor
Tel. +603 - 8063 9522
Fax +603 - 8063 9524
sales.my@ifm.com
www.ifm.com/my

Mexico
ifm efector S. de R.L. de C.V.
Ave. Arq. Pedro Ramírez Vázquez 200-4
Planta Baja, Col. Valle Oriente.
San Pedro Garza García, N.L. 66269
Tel. +52-81-8040-3535
Fax +52-81-8040-2343
clientes.mx@ifm.com
www.ifm.com/mx

Morocco
SOFIMED
137, Boulevard Moulay Ismaïl - 
Roches Noires
20290 - Casablanca
Tel. +212 522 240 101
Fax +212 522 240 100
www.sofimed.ma

Netherlands
ifm electronic b.v.
Deventerweg 1 E
3843 GA Harderwijk
Tel. +31 / 341 438 438
Fax +31 / 341 438 430
info.nl@ifm.com
www.ifm.com/nl

New Zealand
ifm efector pty ltd.
Unit 13, 930 Great South Road
Penrose, Auckland
Tel. +64 / 95 79 69 91
Fax +64 / 95 79 92 82
sales.nz@ifm.com
www.ifm.com/nz

Nigeria
Automated Process Ltd
3rd Floor, 32 Lagos Abeokuta 
Expressway
Near Cement Bus Stop
Dopemu, Agege
Lagos State
Tel. + 234 / 01 / 4729 967
Fax + 234 /01 / 4925 865
sales@automated-process.com
www.automated-process.com

Norway
Siv.Ing. J.F.Knudtzen AS
Billingstadsletta 97
1396 Billingstad
Postboks 160
1378 Nesbru
Tel. +47 / 66 98 33 50
Fax +47 / 66 98 09 55 
firmapost@jfknudtzen.no
www.jfknudtzen.no

Oman
Technical Engineering Company LLC.
P.O. Box 59 
Madinat Al Sultan Qaboos
Postal Code 115
Tel. +968 24503593
Fax +968 24503573
tecoman@omantel.net.om

Panama
RyD Industrial Panamá
El Dorado, detrás de Banvivienda,
Calle Barreduela y Vía de la Amistad, 
PH Plaza Figuer II Oficina 106
Tel. (507) 236-9121
Tel. (507) 236-8639
Tel. (507) 236-8640
ventas@rydindustrial.com
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Peru
dekatec s.a.c.
Los Calderos 188
Urb. Vulcano, Ate
Lima
Tel. +511 / 348 0293
Tel. +511 / 348 0458
Tel. +511 / 348 2269
Fax +511 / 349 0110
dkleffmann@dekatec.com.pe
www.dekatec.com.pe

Philippines
Gram Industrial, Inc.
Bldg. 9 Don Mariano Lim Industrial
Complex,
Alabang Zapote Road 
corner Concha Cruz Drive,
Brgy. Almanza 1 Las Piñas City
Tel. 632-8502218 / 8508496
Fax 632-8077173 / 8503055
bongalido@gram.com.ph

Poland
ifm electronic Sp.z o.o.
ul. Węglowa 7
PL 40-105 Katowice
Tel. +48 / 32 / 60 87 454
Tel. +48 / 32 / 60 87 480
Fax +48 / 32 / 60 87 455
info.pl@ifm.com
www.ifm.com/pl

Portugal
ifm electronic s.a.
Parque Tecnológico S. Félix da Marinha
Avenida Manuel Violas, 476
4410-137 São Félix da Marinha
Tel. +351 22 37 17 108
Fax +351 22 37 17 110
info.pt@ifm.com
www.ifm.com/pt

Romania
ifm electronic s.r.l.
Mihai Viteazu Str. Nr. 1
Selimbar, Sibiu
557260
Tel. 0040 269 224550
Fax 0040 269 224766
info.ro@ifm.com

Russia
ifm electronic
Ibragimova, 31, k.50
office 808
105318 Moscow
Tel. +7 (495) 921-44-14
Fax +7 (495) 651-82-97
info.ru@ifm.com
www.ifm.com/ru

Saudi Arabia
Noor Al-Shomoe 
for Electric & Maintenance
King Khalid Street, Cross 5
P.O. Box 2571
Al-Khobar 31952
Tel. +9 663 864 49 58
Fax +9 663 894 63 41
h.o.info@nooralshomoe.com

Singapore
ifm electronic Pte. Ltd.
25, International Business Park 
#03-26/29 German Center 
609916 Singapore 
Tel. +6565628661 
Fax +6565628660
sales.sg@ifm.com
www.ifm.com/sg

Slovakia
ifm electronic spol. s.r.o.
Rybnicna 40
831 06 Bratislava
Tel. +421 / 2 / 44 87 23 29
Fax +421 / 2 / 44 64 60 42
info.sk@ifm.com
www.ifm.com/sk

South Africa
ifm electronic (pty) Ltd
Shorrok House
Route 21 Corporate Park
Nellmapius Drive, 
Irene Ext. 30, 
Centurion 0157, Pretoria 
Postnet Suite 279
Private bag X8
Elardus Park
0047
Tel. +27 (0) 861 IFM RSA / 436 772
Fax +27(0)12 450 0322 / 0312
info.za@ifm.com
www.ifm.com/za

Spain
ifm electronic s.l.
Parc Mas Blau
Edificio Inbisa
c/ Garrotxa 6-8
08820 El Prat de Llobregat
Tel. 0034 93 479 30 80
Fax 0034 93 479 30 86
info.es@ifm.com
www.ifm.com/es

Sri Lanka
Isaro Automation Systems  Ltd.
First Floor,
400 Galle Road,Rawathawatta.
Moratuwa
Tel. +94 114 216 784
Fax + 94 11 2644 224
isaro@sltnet.lk

Sweden
ifm electronic ab
Drakegatan 6
41250 Gothenburg
Tel. växel 031-750 23 00
Fax 031-750 23 29
info.se@ifm.com
www.ifm.com/se

Switzerland
ifm electronic ag
Altgraben 27
4624 Härkingen
Tel. 0800 88 80 33
Fax 0800 88 80 39
info.ch@ifm.com
www.ifm.com/ch

Thailand
SCM ALLIANZE CO., LTD.
700/19-24
Phaholyothin Road
Samsennai Phayatai
Bangkok 10400
Tel. +66 02 615 4888
contact@scma.co.th
www.scma.co.th

Tunesia
TECHNOPREST
GP1 – Km 5,5 Rte de Sousse –
Z.I 2013 Ben Arous
Tel. +216 71 389 203
Fax + 216 71 389 215
technoprest@technoprest.com.tn

Turkey
ifm electronic Elektrikli 
ve Elektronik Aletler
İth.İhr.Paz.Tic.Ltd.Şti. 
Merkez Mah. Nadide Sok. 
Anıttepe Sitesi No:28 
34381 Şişli / İstanbul
Tel. +90 / 212 / 210 5080
Fax +90 / 212 / 221 7159
info.tr@ifm.com
www.ifm.com/tr

Ukraina
ifm electronic
Mariny Raskovoj 11
02660 Kiev
Tel. +380 44 501 8543
Fax +380 44 501 8543
info.ua@ifm.com
www.ifm.com/ua

United Arab Emirates
United Arab Emirates
Al Injazat Technical Services Est.
P.O. Box 42895
Al Qubaisi bldg floor 0 flat # 4
Liwa street corner of corniche road,
Abu Dhabi
Tel. +971-2-6585400
Fax +971-2-6585401
Mobil +971-50-6811072
kamran@injazat.ae
www.injazat.ae

United Kingdom
ifm electronic Ltd.
efector House
Kingsway Business Park
Oldfield Road
Hampton
Middlesex TW12 2HD
Tel. +44 / 20 / 8213 0000
Fax +44 / 20 / 8213 0001
enquiry_gb@ifm.com
www.ifm.com/uk

USA
ifm efector, inc.
782 Springdale Drive 
Exton, PA 19341 
Tel. 800-441-8246
Fax 800-329-0436 
info.us@ifm.com
www.ifm.com/us

Venezuela
Petrobornas, C.A.
C.C. Plaza Aeropuerto,
Galería piso 1, Local P1-B03, 
Calle Neverí, Unare,
Puerto Ordaz 8050, 
Estado Bolívar
Tel. + 58 286 9513382
info@petrobornas.net
www.petrobornas.net

Vietnam
The Representative Office 
of ifm electronic gmbh 
in Ho Chi Minh City
7A-7th Floor,
#467 Dien Bien Phu Street,
Ward 25, Binh Thanh District,
Ho Chi Minh City 700000
Tel. +84-8-35125177 
Fax +84-8-35125178
sales.vn@ifm.com
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Navštivte naše internetové stránky:

www.ifm.com/cz
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Více než 70 zemí po celém světě –
v jednom okamžiku na www.ifm.com

Česká republika

ifm electronic, spol. s r.o.
U Křížku 571
252 43 Průhonice

Tel. +420 267 990 211
Fax  +420 267 750 180

E-mail: info.cz@ifm.com

Pobočka Brno
areál VUCHZ, a.s.
Křižíkova 70
612 00 Brno

Tel. +420 541 633 838
Fax  +420 541 633 319

Slovenská republika

ifm electronic, s.r.o.
Rybničná 40
831 06 Bratislava

Tel. +421 244 872 329
Fax  +421 244 646 042

E-mail: info.sk@ifm.com
www.ifm.com/sk

Polohová senzorika

Senzory pro 
kontrolu pohybu

Průmyslové vidění

Bezpečnostní technika

Procesní senzorika

Systémy pro 
prediktivní údržbu

Průmyslové 
řídící systémy

Identifikační systémy

Systémy pro 
mobilní stroje

Propojovací technika

Přehled produktů ifm:

Příslušenství
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