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Velké věci přicházejí 
v malém balení – nový
optický snímač O8

Polohová senzorika

www.ifm.com/cz/o8
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Přesná detekce, flexibilní 
instalace a efektivní 
konfigurace s IO-Link Přesné a bezchybné:

Mimořádně spolehlivé potlačení
pozadí.

Výkonné:
Snímací vzdálenost až do 80 mm –
nezávisle na barvě

Všestranné:
Detekce velmi malých, tmavých
nebo lesklých předmětů.

Flexibilní:
Dostupný jak v kabelové verzi,
tak s 3 nebo 4 pólovým konek-
torem M8 

Snadné:
Velice jednoduché nastavení 
parametrů přes IO-Link

Spolehlivá detekce i těch nejmenších
předmětů

O8 disponuje přesným senzorem 
pro detekci velmi malých, plochých 
nebo lesklých předmětů. Spolehlivě 
si poradí v podmínkách s neustále 
se měnícím pozadím. 

Nejlepší optický výkon

I přes své miniaturní rozměry senzor 
dosahuje snímací vzdálenosti 80 mm.
Detekuje s naprostou spolehlivostí
předměty s rozličnými povrchy, i přes 
neustále se měnící pozadí, jako je např. 
při nasazení na robotických pažích. 
Optický senzor řady O8 je předurčený 
pro použití tam, kde je prostor vzácností.
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Pro průmyslové aplikace

Snímací 
vzdálenost 

[mm]

Připojení Obj. číslo Obj. číslo

Reflexní optický snímač s potlačením pozadí, 
3-vodičový DC

PNP
IO-Link 1.1

NPN

Další technická data získáte na internetové adrese
www.ifm.com/cz/o8

Rychlá montáž a snadné nastavení

Nový optický senzor řady O8 má zesílené

kompaktní pouzdro se zvláště robustním

kovem v okolí fixačních děr. Vstup kabelu

pod úhlem 45° je praktickým řešením tam,

kde je prostor vzácností. 

Volitelné příslušenství pro rychlou 

montáž umožňuje upevnit senzor jediným

šroubem M3. Tím značně redukuje čas

potřebný k montáži. Senzor je osazen

jasně viditelnou LED diodou indikující 

spínací stav. 

Pomocí IO-Link lze nastavit snímací 

vzdálenost s přesností na milimetr 

pro množství oblastí nasazení. Složité 

nastavení snímací vzdálenosti od snímače

k objektu již není zapotřebí. Mezi další

výhody IO-Link je jednoduchá výměna

senzoru bez ztráty parametrů. 

Nové optické senzory O8 jsou k dispozici

také s přednastavenými rozsahy.

Jejich spolehlivost a přesnost dosahuje 

daleko lepších výsledků než u běžných 

snímačů.

15 2 m, PVC kabel O8H200 O8H201

15 0,3 m PVC kabel / M8 konektor, 3-pólový O8H202 O8H203

15 0,3 m PVC kabel / M8 konektor, 4-pólový O8H204 O8H205

30 2 m, PVC kabel O8H206 O8H207

30 0,3 m PVC kabel / M8 konektor, 3 pólový O8H208 O8H209

30 0,3 m PVC kabel / M8 konektor, 4-pólový O8H210 O8H211

50 2 m, PVC kabel O8H212 O8H213

50 0,3 m PVC kabel / M8 konektor, 3-pólový O8H214 O8H215

50 0,3 m PVC kabel / M8 konektor, 4-pólový O8H216 O8H217

80 2 m, PVC kabel O8H218 O8H219

80 0,3 m PVC kabel / M8 konektor, 3-pólový O8H220 O8H221

80 0,3 m PVC kabel / M8 konektor, 4-pólový O8H222 O8H223

28
,1

14,4 8,1
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Navštivte naše internetové stránky:
www.ifm.com/cz
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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 
mobilní stroje

Průmyslové 
řídící systémy

Systémy pro 
prediktivní údržbu

Propojovací technika

Software

Zdroje

PříslušenstvíIO-Link

Identifikační systémy

Česká republika
ifm electronic, spol. s r.o.
GreenLine Kačerov
Jihlavská 1558/21
140 00 Praha 4 - Michle

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
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