
Systemy identyfikacji

Jednostka przetwarzająca 
DTE teraz także z EtherCAT

Zawsze miej wszystko pod kontrolą
Systemy RFID od ifm są zoptymalizowane dla zapewniania 
jakości i kontroli produkcji, np. dla identyfikowania
narzędzi lub monitorowania etapów produkcji.
Wszystko, co było zapisywane w dokumentach 
produktowych, od teraz jest przechowywane na 
elektronicznych transponderach. Zaleta: informacji 
nie można zgubić i są dostępne w dowolnym momencie 
i miejscu.

Nowość: jednostka przetwarzająca DTE103 z
EtherCAT
EtherCAT jest najszybszym protokołem Ethernet 
z wyjątkową wydajnością. Elastyczność topologii sieci
pozwala na dopasowanie do istniejących struktur. 
Switche i huby Ethernetowe nie są wymagane, 
co pozwala ograniczyć koszty.
Urządzenia mogą być wymieniane podczas pracy, co
zapewnia działanie całej instalacji bez przestojów. 
Automatyczna alokacja adresów upraszcza konfigurację
i wymianę urządzenia. Wiedza specjalisty IT nie jest 
wymagana.

System RFID z wbudowanym web serverem 
do konfiguracji, diagnostyki i monitorowania

Wytrzymałe anteny RFID

Zwiększony zasięg dzięki opcjonalnym 
adapterom do anten

Możliwość podłączenia anten RFID, 
czujników i aktuatorów

Łatwe podłączenie anten 
poprzez standardowe przewody do 20 m

Szybki i elastyczny system RFID
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RFID 125 kHz / RFID 13.56 MHz

Dalsze dane techniczne można znaleźć na stronie: www.ifm.com

Systemy identyfikacji

Opis Nr zam.

ANT512Antena RFID 125 KHz

ANT513Antena RFID 13.56 MHz,
ISO 15693

E80370ID tag/30X2.8/03 – 13.56 MHz, 16 Kbits – FRAM

E80371ID tag/30X2.5/06 – 13.56 MHz, 896 bits

E80377ID tag/R20X2.5/06 – 13.56 MHz, 896 bits

Jednostka przetwarzająca RFID

Anteny RFID

Produkty

ANT515Antena RFID 13.56 MHz,
1 m przewód, wtyczka M12

ANT516Antena RFID 13.56 MHz,
2 m przewód, wtyczka M12

ANT410Antena RFID 13.56 MHz,
Wykonanie M12, montaż zabudowany

ANT411Antena RFID 13.56 MHz, Wykonanie
M12, montaż niezabudowany

ANT430Antena RFID 13.56 MHz,
Wykonanie M30, montaż zabudowany

ANT431Antena RFID 13.56 MHz, Wykonanie
M30, montaż niezabudowany

ANT420Antena RFID 13.56 MHz,
Wykonanie M18, montaż zabudowany

ANT421Antena RFID 13.56 MHz, Wykonanie
M18, montaż niezabudowany

E80380ID tag/30X2.8/03 – 13.56 MHz, 64 Kbits

E80381ID tag/4.35X3.6/03 – 13,56 MHz, 
896 bits, 10 szt.

E80382ID tag/label 65X30/03 – 13,56 MHz, 
896 bits, 500 szt.

E80379ID tag/label 80X50/03 – 13,56 MHz, 
896 bits, 500 szt.

Transpondery RFID dla: ANT410, ANT411, ANT420, ANT421,
ANT430, ANT431, ANT513, ANT515, ANT516

Adaptery do anten

E80390Adapter do zwiększenia zasięgu dla 
anten RFID typu M18

E80391Adapter do zwiększenia zasięgu dla 
anten RFID typu KQ

Zalety rozwiązań RFID od ifm:

Łatwa integracja
Dostęp do danych transponderów jest łatwy i szybki,
dzięki udostępnionym blokom funkcyjnym oraz dzięki
bezpośredniemu dostępowi do kontrolera.

Zintegrowany web server
Wszystkie jednostki przetwarzające mają zintegrowany
web server. Użytkownicy mogą logować się za pomocą
adresu HTTP i uzyskiwać pełny dostęp do urządzenia.

Anteny, binarne I/O i czujniki
Każda jednostka przetwarzająca oferuje cztery gniazda
do podłączenia maksymalnie czterech anten RFID.
Niewykorzystane wejścia na anteny RFID można 
skonfigurować jako binarne wejścia lub wyjścia. 
Dwa binarne czujniki mogą być podłączone do każdego
z gniazd, skonfigurowanego jako wejście; podobnie 
aktuatory można podłączyć do wyjść.

Wersje z różnymi interfejsami sieciowymi

Nowość: DTE103 z EtherCAT
Ta wersja oferuje wysoką wydajność i dowolną 
topologię sieci.

DTE104 z TCP/IP i łącznością z SAP/ERP.
Ta nowa jednostka przetwarzająca RFID jest idealna 
do bezpośredniego podłączenia do komputerów PC,
komputerów przemysłowych oraz sterowników PLC 
z niestandaryzowanym interfejsem sieciowym. 
Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do wszystkich
podłączonych anten, czujników i elementów 
wykonawczych za pomocą protokołu TCP/IP.
Zintegrowany LINERECORDER AGENT ułatwia integrację 
z systemami SAP/ERP. Rozwiązanie to pozwala na 
rozszerzenie procesu produkcyjnego o dodatkowe
funkcje.

DTE100 z Profibus DP
Jednostka przetwarzająca RFID ze zintegrowanym 
interfejsem sieciowym Profibus DP.

DTE101 z Profinet
Ta jednostka przetwarzająca jest w szczególności 
przeznaczona dla użytkowników ze sterownikami 
Siemens.

DTE102 z Ethernet/ IP
Wersja zoptymalizowana do współpracy 
ze sterownikami Schneider Electric oraz Rockwell 
Automation.

Jednostka przetwarzająca RFID, 
Interfejs EtherNet/IP

Jednostka przetwarzająca RFID, 
Interfejs Ethernet TCP/IP

Jednostka przetwarzająca RFID, 
Interfejs Profinet

Jednostka przetwarzająca RFID, 
Interfejs Profibus DP

DTE102

DTE104

DTE101

DTE103Jednostka przetwarzająca RFID, 
Interfejs EtherCAT

DTE100


