
ifmpresszió
Az ifm vállalatcsoport – emberek, ötletek, megoldások.
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ifmternacionális

Több olyan beszállítóra van 
szükségünk, mint az ifm 

Werner Gmür,
SIP Elektroanlagen GmbH,
Németország

Tökéletesen elégedett vagyok
az ifm támogatásával! 

Benedikt Klump,
B. Eng. Mechatronika, Konstrukció, 
GTA Maschinensysteme GmbH,
Németország
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Az ifm profi ügyfélszolgálata és a megbízható 
minősége nagy biztonságot és támogatást jelent 
nekünk. Az együttműködés egy ilyen globálisan 
felépített vállalattal erősíti a mi nemzetközivé 
válásunkat is. 

Tan Shili,
Shanghai Kelai,
Mechatronics Engineering Co., Ltd. elnöke,
Kína

Olyan jelentős kihívással szembesültünk,
melyet világszerte csak kevés cég oldott
volna meg. 

Michael Liu,
Pasco Systems, USA
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ifmternacionális

Nemzetközi fejlesztő- és termelő telephelyek 
a romániai Nagyszebenen (balra) 
és Szingapúrban. 

Központ 
Essenben.

Tettnang Művek,
Bodensee.
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A világszerte 150 000-et meghaladó vásárlói szám magáért beszél, és mellettünk szól!

Európától Észak- és Dél-Amerikáig, valamint Afrikától Ausztráliáig: a családi 

vállalkozásban vezetett ifm vállalatcsoportnak több mint 70 országban van 

kirendeltsége, fejlesztő- és gyártó telephelye. Az átlagon felüli, 1450 munkatársat 

foglalkoztató értékesítő és ügyfélszolgálati csapatunk minden országban szakértő 

tanácsadást nyújt ügyfeleinknek. Optimalizáljuk a gyártást, ezzel értékes versenyelőnyt

teremtünk Önnek. Például dél-amerikai termeléséhez beszerezheti.

Németországban termékeinket, helyben pedig megkapja a megfelelő támogatást.

Csak Európában 25 országban vagyunk jelen. Működjön együtt velünk, 

az automatizálás-technika egyik piacvezető vállalatával. Megéri! 

Forgalom:
880 millió Euro

Munkatársak:
6500 fő felett

ifm efector USA kirendeltség 
a pennsylvaniai Malvernben.
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ifmternacionális

Mindent egy 
pillantásra – 
emlékeztető 

jegyzék: ifm.com

Szállítási idő
ellenőrzése:

ifm.com

Go ifmonline!
Rendelés 

éjjel-nappal:
ifm.com

Kompetens
műszaki 

tanácsadás: 
(+36) 30 650 4643

Az esseni központi raktár gondoskodik arról, hogy 
a megrendelését a megfelelő termékekből kiküldésre 
alkalmas módon azonnal becsomagolják, hogy a 
termék olyan minőségben érkezzen meg Önhöz,
ahogy a végső átvételkor a raktárunkat elhagyta.
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„ifm – close to you!“ Szlogenünk ígéret. Ügyfélközelség dolgában a szavunkon foghat

minket! Közvetlenül helyben, telefonon, chaten vagy e-mailben. A motivált és applikációs

know-how-val bíró személyes tanácsadás nálunk az első helyen áll. Az ifm ügyfélszolgá-

latot hétfőtől péntekig 8:00-tól 17:00 óráig hívhatja a (+36) 30 650 4643 telefonszámon.

Az ifm webshopban gyorsan és kényelmesen megtalál minde n információt a választott

termékről. Valós időben ellenőrizheti a szállítást, hozzáteheti az emlékeztetőjéhez, lát-

hatja az árakat és további információkat. A világ egyik legmodernebb és leghatékonyabb

logisztika központja gondoskodik arról, hogy a 14.00 óráig beérkező megbízások még

aznap kiküldésre kerüljenek. Így termékeink 3 munkanapon 

belül Önnél vannak (express szállítás esetén a 

termékek 24-4 8 órán belül megérkeznek Önhöz).



ifmdividuális
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Élelmiszerek előállításánál a termékbizton-
ság a legfontosabb. Ezért a legnagyobb elvá-
rásunk a tisztasággal és higiéniával szemben
van. Az intenzív tisztítás és fertőtlenítés
ehhez alapvető. Az ifm tisztafém szenzorai,
például az IFT-sorozat EVT-tipusú kábeldugal-
jakkal összekapcsolva, ezeknek a magas elvá-
rásoknak tökéletesen megfelelnek. 

Dieter Geiken,
Molkerei Rücker GmbH 
villanyszerelő-műhely vezetője, 
Németország
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A páratartalom és a nedvesség az O6-nak
nem jelent problémát, mindig kifogástalanul
működik. A csatlakozóvezetékekhez csak 
az ifm ecolink kábeldugaljait használjuk. 
Az ár/érték arány a versenytársakkal összeha-
sonlítva verhetetlen. 

Jens Hoffmann, a BOOS-Reinigung-
sanlagenbau GmbH ügyvezetője, 
Németország

Az ifm megbízható termékeket szállít 
mindenhez, ahol a biztonság irányadó. 

Benedikt Klump,
B. Eng. Mechatronika, Konstrukció, 
GTA Maschinensysteme GmbH,
Németország



ifmdividuális

Már néhány hét múlva sikert könyvel-
hettünk el, amikor a rezgésdiagnosztika
egy mechanikus zavar miatt készülő 
berendezés-leállást felismert. Időben
meg tudtuk javítani, és így a berendezés
kiesését megakadályoztuk. 

Gerhard Simon,
Hassia Mineralquellen
GmbH & Co. KG,
Németország

10



A legkeményebb feltételek mellett az acélmegmunkálásban vagy az olyan érzékeny

üzletágakban, mint az élelmiszeripar, de az állandóan változó időjárási viszonyok 

között a tengeri szélerőművekben is vagy mobil munkagépeken: az ifm minden 

területen magas szintű kompetenciáról tesz tanúbizonyságot, és ezzel jelentősen

hozzájárul üzleti sikereihez. A mi üzleti sikerünk titka csaknem 50 éve, hogy idejében

felismerjük a különböző szakterületek igényeit és azokhoz megfelelő, megbízható

megoldásokat kínálunk egy világot behálózó forgalmazással. Így az alapítás óta 

minden szakterülethez egy egyedülálló alkalmazás know-how keletkezett, mely

meghatározó támogatást nyújt Önnek a hatékony automatizáláshoz.

11

Tisztító folyamat vagy robbanásveszélyes
terület, hegesztési fröccsenés, rezgés, olaj,
por vagy nedvesség – az ifm termékek
minden alkalmazási körülmény között
megbízhatóan működnek.
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ifmnováció

Az ifm 1994 óta megbízható beszállítónk. Olyan 
tapasztalt, széles termékspektrummal rendelkező
partnert kerestünk, aki a műszaki előírásainknak és 
a minőségi követelményeknek megfelel, és a tech-
nika legújabb állásának megfelelő szenzorokat és 
érzékelő rendszereket kínál. 

Gianluca Stella
Ramaplast S.p.A., Olaszország 
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Az ifm-mel folytatott 15 éves együttműködésünk-
nek köszönhetően mi az ACTEMIUM Concarneau-től
az élelmiszeripari AS-i hálózatok és AS-i SAFE terüle-
tén szerzett know-how-nkkal több mint 61 gatewayt
tudtunk helyettesíteni egy szennyvíztisztító berende-
zésben. Az ifm műszaki és nemzetközi támogatása
lehetővé teszi számunkra, hogy számos országban és
ipari területen folytassuk tevékenységünket. 

Eric BIHOUES, az automatizálás, ipari 
informatika és robotika területek felelőse 
ACTEMIUM Concarneau, 
VINCI Energiacsoport, Franciaország

Az ifm hosszú múlttal és magas termékminőséggel
rendelkező német vállalat. Nagyon örülünk a mű-
szaki szaktanácsadókkal folytatott egyeztetéseknek.
Mindig gyorsan és célirányosan segítenek minket, így
már sok bonyolult problémát meg tudtunk oldani.

Zhang Qin, Pretreatment 
Equipment részleg igazgatója, 
Bright Dairy, Kína
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ifmnováció
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Az ifm olyan termékeket készít,
amelyekre szükség van. 

Dipl.-Ing. Wilko Willuhn
INDAG Maschinenbau GmbH,
Németország

Pozíciók egzakt detektálása, állapotok gyors érzékelése és azonnali tökéletes felismerése. Szabványos 

applikációk optimális ismerete és bonyolult termelési- és vezérlési folyamatok hatékony megvalósítása. 

Minden követelményéhez rendelkezünk megfelelő termékkel és a holnap automatizációs elvárásainak

megfelelő megoldásokkal. 



ifmnováció
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Komplex kapcsolások elhelyezése 
a legkisebb helyen: már 1980-ban 
beszálltunk az innovatív filmtechno-
lógiába, amelyet azóta folyamatosan
továbbfejlesztünk.
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„A magas termékminőség és a valós műszaki adatok sérthetetlen ifm értékek.“

Az ifm cégfilozófiájának ezeket az irányelveit minden munkatársunk szenvedé-

lyesen követi. Az egész világon minden kirendeltségünkön egységes minőségi

és biztonsági eljárás van érvényben. Németországban gyártjuk az összes szenzor

és rendszer 70 %-át. A minőség-menedzsment alapjául mindenütt az ISO 9001

szolgál. Ezért tudunk gond nélkül minden katalógusban szereplő kiváló minő-

ségű és hosszú élettartamú termékünkre 5 év garanciát vállalni. Ezt igényes

vevőink az egész világon értékelik. 

Extrém körülmények között is tömí-
tett: teszt az IP 69K védettséghez.

Magas automatizációs szint és széles
körű ellenőrzés garantálják az 
állandó magas termékminőséget.

ifm-saját
környezet-

menedzsment
rendszere



ifmtifikáció
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Ami az ifm-nél különösen nagy hatást tett rám:
nem a lehetséges darabszámot kérdezték, 
hanem a projekt teljes támogatását vállalták. 

Rolf Oschatz,
Gritzke Lasertechnik,
Németország

Az ifm-mel folytatott együttműködés hatására 
az állapotfüggő karbantartás tartósan javult. 

Hans-Joachim Schaller,
Műszaki szerviz, tervezett karbantartás 
Pirelli Deutschland GmbH Werk Höchst,
Németország

Az ifm-mel kapcsolatos tapasztalataim kivétel nélkül
pozitívak – a magas szakmai kompetencia rugalmas-
sággal párosul, és az ifm munkatársai kitűnnek a
megbízhatóságukkal. 

Michael Rohe,
NOBAMED Paul Danz AG,
Németország 

40 éve az ifm ügyfele: Marhofer úrral, a technikájá-
val és gyártásával kiválóan tudtunk együttműködni.
A lényeg az volt, hogy a fennálló probléma megol-
dódjon, és ez végül sikerre vezetett. 

Jens F. Schulz,
egykori Rasselstein GmbH, 
Németország
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Nagyszerű munkakapcsolatunk van. Az üzlet 
az üzlet, de ők egyszerűen jó emberek. 

Dale Koger, JBT Corporation, USA
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ifmtifikáció

Cégfilozófiájukban már az alapítók rögzítették 
az irányelveket, melyet mára 16 nyelvre fordí-
tottunk le, és ezeket minden munkatársunk-
nak átadjuk. Ebben előmozdítjuk az etikus
vállalati kultúrát és felelős és fenntartható 
kereskedelemre buzdítunk – globális kontex-
tusban is.
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Érdekes
állások:

jobs.ifm.com

A szakmai perspektíváknak és karrierlehe-
tőségeknek vonzónak kell lenniük és biz-
tos jövőképet kell festeniük. Ezért is
fontos, hogy az ifm rendszeresen kitünte-
tésben részesül a teljesítményéért.

Nem véletlen, hogy az ifm-nél a foglalkoztatottak körében bel- és külföldön egyaránt 

átlagon felüli a vállalatnál eltöltött idő (helyenként több, mint 45 év) és alacsony a fluk-

tuáció. Elégedett munkatársak és jó munkahelyi légkör nélkül nincs fenntartható vállalati

siker. Minden területen, a termelésben, forgalmazásban, szervizben, kutatás és fejlesz-

tésben, úgymint az igazgatásban sokféle perspektívát kínálunk. Itt mindenki opti-

málisan kamatoztathatja a tehetségét. Jelenleg több, mint 110 ipari tanuló

és duális képzésben résztvevő hallgató készül a szakmai jövő-

jére az ifm-nél.



ifmtelligencia
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Mostanra sok projektet valósítottunk meg 
AS-Intrface építőszekrény elvvel, amellyel jó 
tapasztalatokat szereztünk. Soha nem volt 
probléma a takarmánygyárunk vezérlésével. 

ForFarmers Hendrix,
Hollandia

A szerszámgépek karbantartását ifm állapotfel-
ügyelettel akarjuk tervezhetőbbé és hatékonyabbá
tenni. 

Roland Bernhard
MTU Friedrichshafen GmbH, TFgyártás, 
TF-I karbantartás tervezés vezetője,
Németország
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A berendezés- és folyamat-optimalizálás állandó
feladat, melyben az ifm nagymértékben támogat 
bennünket. 

Stefan Aumann
Európai karbantartási menedzser, 
Petcare üzletág, Mars GmbH, Németország

A Triowin sikere a termékminőségünk biztosításán
alapul: ügyfeleink elégedettsége érdekében a leg-
jobb beszállítókat választjuk és a legjobb terméke-
ket állítjuk elő. Az ifm mindig személyre szabott
szervizzel és kiváló minőségű termékekkel lát el
minket. Nagyon elégedettek vagyunk az ifm-mel
folytatott együttműködésünkkel! 

Zhang Zhiqiang,
Automatic Control részleg igazgatója,
Shanghai Triowin, Kína



ifmtelligencia
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Nehézsúly a logisztikában:
a térfogatsúly kiszámításához
3D szenzorok mérik a csomagokat.

Az optikai szenzorok nem maradnak le
semmiről: a legkisebb, keskeny és lapos
elemeket, sötét vagy fénylő felületeket is
felismerik.

A biztos induláshoz:
ifm kamerarendszerrel pontosan a
repülőre csatlakozni.
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750 saját
szabadalom

It’s a brave new world 

Barack Obama, korábbi
USA elnök, az ifm
standnál a Hannoveri
vásáron 2016-ban 

Mindig egy lépéssel előrébb járni – ez az ifm célja. Csak így lehet eredményes a gyártás,

és így tudunk versenyelőnyt szerezni. Partnereinknek a lehető legjobban és rugalmasan

kell innovatív termékekkel reagálni a piac változásaira vagy még inkább változásokat

kezdeményezni. Ezért kutatás- fejlesztésben világszerte több, mint 820 munkatársunk

dolgozik Önért. A jövő kihívásait tekintve a 750-et meghaladó saját szabadalom magá-

ért beszél. Szoros együttműködésben állunk egyetemekkel és kutatóintézetekkel is. 

Top technológiák és top termékek fejlesztéséért és tökéletesítéséért az ifm már sok

díjat kapott. Többek között a világ egyik legértékesebb technológia díját, a 100.000

Euro dotálású Hermes Díjat az „efector pmd“ távolságérzékelőért.

Az ifm-nek is meghatározó szerepe volt az ipar 4.0 alapját képző IO-Link kommuniká-

ciós szabvány kifejlesztésében.



ifmpar 4.0
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Az ifm-mel folytatott együttműködésünk-
nek köszönhetően az IVECO tökéletesen 
felkészült az ipar 4.0-ra. 

Guiseppe Sotira, Bodyshop Technical
Engineering IVECO SPA, Olaszország



ifmpar 4.0
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Gépek-Infrastruktúra

Érzékelők

Az ipar 4.0 nem csak egy szlogen, hanem vele a termelés és az automatizáció döntően

meg fog változni – és ez a termelési folyamatok minden szintjén. Ebben döntő szerepük

van az egymással és a gépvezérléssel IO-Link segítségével hálózatra kötött intelligens ér-

zékelőknek. Az IO-Link technológiának köszönhetően a teljesen automatizált gyártáshoz

és analízishez a szenzoradatok digitálisan rendelkezésre állnak, és lehetővé teszik az álla-

pot-orientált karbantartást is. Az ifm ezen a területen előre gondolkodik, és ehhez világ-

szerte a legnagyobb termékkínálattal rendelkezik. A megfelelő ifm szoftver kétirányú

adatcserét biztosít nagyszámú különböző interfész között, és automatikusan átte-

kintést készít a teljes berendezésről. Sőt, a PLC mellett közvetlen utat biztosít

az ERP rendszerbe. Nem csak a ma, hanem a holnap kihívásaiban is

mindig hatékonyan és biztosan kísérjük Önt a jövőbe vezető

úton.

PLC



29

A VPN hálózatunkon keresztül távolról is hozzáfé-
rünk a berendezéshez, megtudhatjuk például, hogy
van ott beállítva a szenzor, van-e valami baja. Rövi-
den: a berendezéshez a világon bárhonnan hozzáfér-
hetünk egészen a szenzorig. Ez tényleg fantasztikus. 

Hendrik Blatz,
Maschinenfabrik Gustav Eirich GmbH &
Co KG, Németország

SMARTOBSERVER

IT infrastruktúra
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ifmspiráció

Pozíció-érzékelők

Érzékelők
mozgásfelügyelethez

Ipari
képalkotás

Biztonságtechnika

Folyamatérzékelők 

Ipari
kommunikáció

Induktív érzékelők

Kapacitív érzékelők

Mágneses érzékelők

Munkahenger érzékelők

Ultrahangos érzékelők

Optikai érzékelők

Villás fénysorompók / 
Ferdevillás fénysorompók

Lézeres érzékelők 

Távolságérzékelők

Fényhullámvezetők és erősítők

Optikai érzékelők 
specifikus alkalmazásokhoz

Kézérzékelők

Visszajelző rendszerek emelőszelepekhez 
és lengőhajtáshoz

Kapcsolóerősítők

Forgásjeladók

Fordulatszám érzékelők

Dőlésérzékelők

Rendszerek szabványjelek 
kiértékeléséhez

Jelátalakító rendszerek

Visszajelző és kijelző rendszerek

Impulzus feldolgozó rendszerek

Érzékelők szállítószalag 
felügyelethez

Kameraérzékelők

3D érzékelők

3D kamerák

Megvilágító egységek

Biztonsági induktív érzékelők

Biztonsági fényfüggönyök

Biztonsági fényrácsok

Biztonsági relék

Biztonsági vezérlő egységek

AS-Interface munkabiztonság

Nyomásérzékelők

Vákuumérzékelők 

Áramlásérzékelők / 
Átfolyásmérők

Szintérzékelők 

Hőmérséklet-érzékelők 

Jelfeldolgozó rendszerek

Visszajelző rendszerek emelőszelepekhez 
és lengőhajtásokhoz

AS-Interface masterek

AS-Interface tápegységek
és felügyeleti eszközök

AS-Interface I/O modulok

AS-Interface rendszerek és
érzékelők

AS-Interface munkabiztonság

AS-Interface robbanásveszélyes területekre

Fieldbus eszközök

Alkalmazások

AS-Interface kábelezés-technika



ifm
 r

en
de

lé
si

 s
zá

m
 7

80
03

42
1 

· A
 m

űs
za

ki
 v

ál
to

zt
at

ás
ok

 jo
gá

t 
el

őz
et

es
 b

ej
el

en
té

s 
né

lk
ül

 f
en

nt
ar

tju
k.

 · 
N

yo
m

ta
tv

a 
N

ém
et

or
sz

ág
ba

n 
kl

ór
m

en
te

se
n 

fe
hé

rít
et

t 
la

pr
a.

 1
1/

20
19

Magyarország:

ifm electronic Kft
9028 Győr
Szent Imre út 59. 1. emelet
Telefon: (+36) 96 518 397
Mobil: (+36) 30 408 9692
Forródrót: (+36) 30 650 4643
Fax: (+36) 96 518 398

E-mail: info.hu@ifm.hu
Honlap: www.ifm.com/hu

Információ

Közvetlenül hívható ifm központi szám.

Műszaki támogatás:

ifm ügyfélszolgálat: (+36) 30 650 4643

Fax: (+36) 96 518 398

info.hu@ifm.com

Niederlassung
Handelsvertretung

ifm – close to you!
Világszerte több mint 70 országban.

Leányvállalat
Értékesítési partner



Rezgésfelügyeleti és 
diagnosztikai rendszerek 

Áramlásmérő rendszerek 
sűrített levegőhöz

Áramlásmérő rendszerek 
vízhez

Olajminőség ellenőrző rendszerek 

Impulzus feldolgozó rendszerek

Szabványjel kiértékelő 
rendszerek

Visszajelző és 
kijelző rendszerek

Jelátalakító rendszerek
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Rendszerek mobil
munkagépekhez

Gépállapot felügyelő
rendszerek

Csatlakozástechnika

Szoftver

IO-Link

Azonosító rendszerek

IO-Link masterek 

IO-Link modulok

IO-Link eszközök

IO-Link pozíció-érzékelők

IO-Link érzékelők
mozgásfelügyelethez

IO-Link folyamatérzékelők 

IO-Link szoftver

IO-Link tartozékok / 
Csatlakozástechnika

RFID 125 kHz

RFID 13,56 MHz

RFID UHF

1D/2D kódolvasók

Vezérlések

I/O modulok

Kezelő és 
felügyeleti eszközök

Kamerák mobil 
alkalmazásokhoz

Diagnosztika és 
szerviz komponensek

Jelátalakítók

Érzékelők mobil 
munkagépekhez 

Ipari alkalmazások / 
Gyárautomatizálás

Szerszámgépekhez, 
hűtő- és kenőanyagokhoz

Nedves és 
élelmiszeripari területekre

Hegesztéses területekhez

Mobil és robusztus 
felhasználásokhoz

Robbanásveszélyes területre

Paraméterező- és kezelő szoftver

OPC-szerver-szoftver

Programozó szoftver

Alkalmazások

Állapotfelügyelet és 
energia-felhasználás elemzés



Tápegységek

Tartozékok

24 V DC tápegységek

AS-Interface tápegységek

Kapcsolóerősítők

Elektronikus 24 V DC biztosítók

Pozíció-érzékelők tartozékai

Mágneses érzékelők tartozékai

Hengerérzékelők tartozékai

Optikai érzékelők tartozékai

Lézeres érzékelők tartozékai

Távolságérzékelők tartozékai

Száloptikai érzékelők tartozékai

Kézérzékelők tartozékai

Visszajelző rendszerek tartozékai

Forgásjeladók tartozékai

Kameraérzékelők tartozékai

3D érzékelő-és -kamera tartozékok

Biztonsági fényrács és 
fényfüggöny tartozékok

Folyamatérzékelő tartozékok

AS-Interface tartozékok

Azonosító rendszerek 
tartozékai

Rezgésfelügyeleti 
rendszerek tartozékai

Vezérlőrendszerek tartozékai

Eszközvédelem

Pótalkatrészek

Jahre

G
ew

ährl
eistung

auf ifm-Prod
uk

te

ifm.com

Go ifmonline!

Az automatizáció világa online.

Minden újdonság egy pillantással.

Gyors információ.

Áttekinthető kiválasztás. 

Szállítási idő ellenőrzése.

Egyszerű rendelés.



Tájékozódjon, válasszon,
rendeljen az ifm webshopban

Go ifmonline!

ifm.com


