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Şekillendirme Otomasyonu. 

ifm electronic adı otomasyon teknolojisinde
geniş yelpazeye sahip farklı sensörler ve
sistemleri ifade eder. Kırk yılı aşkın bir süredir
bir aile şirketi olarak yönetilen şirketimiz teknik
süreçleri optimize etmek amacı ile araştırma,
geliştirme ve üretimde bulunmaktadır.

Sanayi ve uygulama know-how’ı sayesinde, 
ifm electronic hem yenilikçi hem de ekonomik
sistem çözümlerini başarıyla sunmaktadır.
7,800’ün üzerinde farklı kalemden oluşan ürün
yelpazesi müşteri  taleplerini karşılamada 
gerekli esnekliği sağlamaktadır. Tek bir 
sensörden, tam bir sistem çözümüne uygun
aksesuarlara kadar uzanan bir yelpaze. 

ifm şirketler grubu 4.300 ‘ü aşkın çalışanı ile
70’den fazla ülkede faaliyet göstermekte ve
farklı sektörlerden 100,000’den fazla müşteriye
hizmet sunmaktadır. Müşterimize yakın olmak
en ciddiye aldığımız husustur. Müşterilerimizin
soru ya da talepleri karşısında servis 
ziyaretlerinde bulunmak, montaj veya kurulum
için destek sunmak bizim için bir standart 
haline gelmiştir. Bizi teşvik eden en büyük
unsur sizin memnuniyetinizdir. 

ifm electronic – projelerinizin uygulanmasında
güvenilir bir dost. 

“elektronik rota kartı” 
Taşıma ve üretim için. 

Profibus DP arayüzüne sahip 
RFID sistemi. 

sayfa 16-17 

Özgün profilli sızdırmazlık
halkası ve titreşim 

koruması sayesinde 
geçirmezlik ve sızdırmazlı-

ğa sahip M8 konektörler. 

sayfa 20-21 

Yeni seviye 
sensörü, köpükten ve 

birikimlerden etkilenmez. 
Hijyenik noktasal 
seviye sensörleri. 

sayfa 8-9 

Her uygulama için. 
İşler zorlaştığında 

en güvenli seçenek. 
Tam metal indüktif 

ve manyetik sensörler. 

sayfa 4-5

IO-Link veri depolama –
hızlı ve kolay. 

IO-Link Bellek Fişi. 

sayfa 12-13 
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2011/2012 Dönemi Ürün Özellikleri. 

Nesne denetimi için görüntü
sensörü. Nesnelerin değişken
özelliklerinin görsel olarak 
belirlenmesi. 

sayfa 6-7 

Akım şu anda turuncu. 
ifm electronic tarafından
üretilen güç kaynakları. 

sayfa 18-19 

Pnömatik’de taze bir soluk.
Robotik cihazlar ve parça 
işlemede basınçlı havanın 
izlenmesi. 

sayfa 10-11 

Bir bakışta veri yolu: 
AS-i den Profinet’e 
hızlı bağlantı. 

sayfa 14-15 



T, R, C ve S serisi tam metal sensörler, 

C serisi tam metal sensörler yağlar,
soğutucular ve titreşim gibi aşırı 
etkiler altında kullanılmak üzere 
geliştirilmiştir. Uygulamanın uygunlu-
ğu zorlu bir test programı ile kontrol
edilir. Sensörler aşırı mekanik şoklar
ve titreşimlere maruz bırakılmaktadır. 
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Hijyenik ve 
ıslak alanlar için

Endüstriyel 
uygulamalar için

Yağlar ve 
soğutucular için

Her uygulama için. 
İşler zorlaştığında en güvenli seçenek.

R serisi sensörler, kaynak uygulama-
larında, metal hedefin konumunu
tespit eder. Yapışmaz kaplaması 
kaynak sıçramalarına dirençli kılar.
Geliştirme aşamasında önceden darbe
testine tabi tutulduğu için, metal 
işleme sektörünün zor koşullarına
karşı dayanıklıdır. 

T serisi tam metal sensörler süt 
endüstrisinde vana konumlarını izler.
Başarıyla gerçekleştirilmiş sıcaklık
şok testleri sensörlerin bu sektördeki
güvenilirliğini ispat etmektedir. Ayrıca
testler, diğer hususların yanı sıra,
yıpranmayı ve malzeme dayanıklılığını
da kontrol eder. 

Her uygulama 
kendine has sensör-
lere ihtiyaç duyar. 
Bu nedenle, ifm,
farklı çevresel koşul-
ların gereksinimleri
doğrultusunda 
optimize edilmiş üç
adet tam metal
indüktif sensör
serisi geliştirmiştir. 
Ifm’nin ürettiği yeni
çıkık kafa montaj
tam metal sensörler
6 ile 25 mm arası
yüksek algılama 
aralıkları özellikleri
ve sadece çelik
değil paslanmaz
çelik üzerinde de

küçük hedefleri 
algılayabilmeleri ile
öne çıkmaktadır.
İlave mükemmel
özellikleri arasında 
100 °C ‘ye kadar
dayanım sağlayan
oldukça yüksek 
sıcaklık aralığı, 
IP 69K koruma sınıfı,
özel yapışmaz 
kaplama veya K = 0
düzeltme faktörü
sayılabilir. 
Ecolink serisi 
konektörler tam
metal indüktif 
sensörler ile birebir
uyumlu olup birlikte
sızdırmaz bir sistem
oluştururlar. 

Tam-metal indüktif 
sensörler. 



MG, MF tam metal manyetik sensörler · 3-telli PNP/NPN

M12
M18

Tip

Tip Konek-
tör

IE, IF, IG ve II tam metal indüktif sensörler · 3-telli PNP/NPN

M8

M12
M18

M8

M30

M8

M12
M12

M12

M12

T serisi algılama
mesafesi

[mm]

R serisi algılama
mesafesi

[mm]

C serisi algılama
mesafesi

[mm]

C serisi K = 0
algılama 

mesafesi [mm]

3 f, 6 nf
5 f, 12 nf
10 f, 25 nf

2 f *

4 f *
6 f *

2 f *

12 f *

2 f

3 f
5 f

2 f

10 f 

2.5 f
4.5 f

Daha fazla bilgi için www.ifm.com/tr/full-metal-sensor

M12
M12

60, M4.0 mıknatıs içindir
70, M4.0 mıknatıs içindir

Konek-
tör

T serisi, IP 68 / 69K
algılama aralığı

[mm]

S serisi, IP 65/67
algılama aralığı

[mm]

60, M4.0 mıknatıs içindir
70, M4.0 mıknatıs içindir

*2-telli PNP/NPN kablolu tipler olarak da mevcut

ifm electronic
manyetik sensörler,
konumları temassız
algılamada kullanılır,
örn. mıknatıs ve
“balık”. Sensörler
mıknatısları paslan-
maz çelik, demir
içermeyen metal,
alüminyum, plastik
ve cam gibi malze-
melerin arkasından
algılayabilir. 

GMR teknolojisi 
sayesinde manyetik
sensörlerin çok
uzun algılama 
mesafeleri ve yük-
sek anahtarlama
frekansları vardır.
Dolayısıyla, bunlar,
özellikle zorlu 
uygulamalarda 
kullanılabilmektedir. 
Sensörler konektör-
lü M12 ve M18 
silindirik gövdelerde
bulunmaktadır. 

Tam-metal manyetik
sensörler

Gıda endüstrisinde Manyetik 
sensörler: Sensör, paslanmaz çelik 
bir boru aracılığıyla, silikon “balıktaki”
mıknatısı algılar.

S N
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T serisi:
Hijyenik ve ıslak alanlar için tam
sızdırmazlık – T serisi tam metal
sensörler özellikle gıda
sektöründe kullanılmak üzere
tasarlanmıştır. Ecolink EVT 
konektör, sensörü ile birlikte
yalıtılmış bir sistem oluşturur. 

R serisi:
Güçlü ve mekanik zorlamalara
dayanıklı – R serisi tam metal 
sensörler metal ve otomotiv 
sektörlerinde kullanılmak üzere
tasarlanmıştır. Özel kaplamalı
algılama yüzü kaynak sıçramala-
rının yapışmasını engeller. 
Kaynak sıçramalarına dayanıklı
somunlar ve kablolar ecolink
EVW’i sensörlerle mükemmel bir
ikili oluşturur.

C serisi:
Yağlar ve soğutuculara karşı
dayanıklı tam metal C serisi 
sensörler metal işleme endüstri-
sinde kullanım için idealdir. Yağa
dayanıklı ecolink EVC konektör
uç kapamalı titreşim koruması
sayesinde daha yüksek bir 
işlevsel güvenilirlik sağlar.

S serisi:
Endüstriyel uygulamalar için
standart manyetik sensörler.
Tam metal gövde ve IP 67
koruma sınıfı sayesinde sensör-
ler zorlu koşullarda kullanılabilir. 

Tam metal indüktif ve manyetik sensörler.



O2V Nesne denetim sensörü
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Endüstriyel 
uygulamalar için

Nesneler ve görüntülerin 
değişken özelliklerinin değerlendirilmesi.

Genel olarak 
görüntü sensörleri
parçaları tanımlanan
şekiller (efector 
dualis O2D kontur 
sensörü gibi) 
temelinde kontrol
ederken yeni O2V
görüntü sensörü
değişken özellikler
temelinde karşılaştı-
rır.
Mevcut tanımlanmış
bir şekil yerine, 
kullanıcının belirleye-
bildiği bir nesne 
ya da görüntüyü
değerlendirmek için 
sensör tarafından
kullanılan göreceli
özellikleri kullanılır. 

Sensör, ayarlanabilir
toleranslar içinde 
bir nesnenin alanı 
(piksel sayısı),
düzensiz bir geo-
metrik nesnenin iç
ve dış nesne boyutu,
yuvarlaklık veya
kompaktlığı veya
mevcut deliklerin
sayısı gibi özellikleri
tespit eder. Ayrıca,
gri ölçek değerleri
de değerlendirme
için kullanılabilir. 

O2V nesne denetim
sensörü taşıma ve
üretim kaplarının
dolu / boş kontrolün-
de güvenilir bir
şekilde kullanılır.
Örneğin sağdaki
fotoğraf, % 100 boş
bir çikolata kalıbının
kontrolünü göster-
mektedir.

Nesnelerin mevcudiyetini, boyutunu, 
konumunu ve tamlığını kontrol edin.

Nesne denetim sensörü üretim veya
son kullanım tarihi gibi yapışkanlı 
etiket veya baskıların olup olmadığını
denetler. Sensör aynı zamanda 
makine ile ve ya elle gerçekleştirilen
montaj noktaları ve ya hata işaretleri
gibi renk işaretlerini de algılar. 

Otomotiv endüstrisinde sıklıkla 
kullanıldığı gibi tabakalar sayılırken
veya klipler kapatılırken otomatik
makas sistemlerinde iki tabaka 
algılaması mümkündür. Farklı 
yansımalarından dolayı bunları kontur
yöntemiyle göstermek zordur. 

Nesne denetim birimi kaynak dikişleri,
kaynak noktaları ya da yüksek kaynak
sıcaklığına bağlı değişken derecelerde
mavi renk alan bölgelerin varlığı 
veya konumu denetler. Gelişigüzel 
kullanılmış yapıştırıcılar veya gres gibi
malzemeler bile tespit edilir. 

Paketleme, üretim ve
kalite kontrol için nesne
denetimi. 



20 x 14
46 x 32

28 x 20
61 x 44
15 x 11

36 x 26
77 x 56
20 x 14

68 x 50
140 x 100
40 x 30

130 x 100
270 x 200
80 x 60

320 x 240
640 x 480
200 x 150

640 x 480

50 75 100 200 400 1000 2000 

1280 x 960
400 x 300

Çalışma uzaklığı / 
görünüm boyutu alanı

[mm] 

O2V nesne denetim sensörü 

dış ve iç genişlik
ve yükseklik

Görsel nesne denetimi sağlanması için 
birleştirilebilir değerlendirme özellikleri. 

dış ve iç yarıçapı 

piksel sayısı olarak
alanı 

nesnenin ağırlık
merkezinin yatay
ve dikey koordinatı

yönelim derecesi 

yuvarlaklık, karelik,
kompaktlık 

homojenlik, asgari, ortalama
ve maksimum gri skala değeri 

nesnenin içindeki
şeyler veya delikler 

nesnenin 
boyutu 

nesnenin 
konumu 

nesnenin şekil
faktörleri 

gri skala 
değeri 

sayı 
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Sağlam:
Zorlu çalışma koşulları için IP 67
koruma sınıfı ve -10...60 °C 
sıcaklık aralığına sahip kompakt
metal gövde. 

Esnek:
Geniş uygulama alanları için 
kapsamlı değerlendirme 
parametreleri. Cihaza 32 
görüntüye kadar 24 farklı 
nesne kaydedilebilir.

Çapraz bağlı:
Kontrol cihazına görüntü aktarımı
ve bağlantı için Ethernet işlem
arabirimi (TCP/IP, Ethernet, IP).

Bağımsız:
Tek bir cihazda kamera, 
aydınlatma ve değerlendirme. 

Kullanıcı dostu: 
Tüm parametreler menü rehberli
parametre ayarı yazılımı ile
kolayca ayarlanabilir. 

Nesnelerin görsel denetimi 
için görüntü sensörü.

Daha fazla bilgi için www.ifm.com/tr/object-inspection
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Yeni seviye sensörü, 
köpükten ve birikimlerden etkilenmez.

Hijyenik ve 
ıslak alanlar için 

Hijyenik alanlar ve 
viskoz ortam için 

LMT tipi noktasal seviye sensörü 

Özellikle hijyenik: Sensörün PEEK
ucunun yüzey özellikleri Ra < 0,8 μ.
Ortamdaki kir ve kalıntıların yapışması
çok zordur. 

Sensörün fabrika ayarının kullanılması
belirli bir ortamı algılar fakat buradaki
birikim veya köpükleri algılamaz. Koyu
kıvamlı ve yapışkan ürünler için bile
LMT noktasal seviye sensörü güvenilir
kullanım sağlar. 

Gıda sanayiinde,
birikintiler ve köpük
sıklıkla seviyenin
sağlıklı bir şekilde
tespit edilmesini
zorlaştırır. LMT
hijyenik noktasal
seviye sensörü ile
bunların üstesinden
gelinebilir. 

Bu nedenle LMT
sensörü güvenilir 
bir şekilde tanklara
dair dolu ve ya boş 
sinyalleri bildirebilir
ve pompaların kuru
çalışmadan korun-
masını sağlayabilir. 

Titreşimli çatal sensöre iyi
bir alternatif. 
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1 Kaynaklı adaptör
silindirik, G 1/2

2 Varivent adaptörü 
DN25 F tipi ve 1" veya
DN40 N tipi (1,5")

Modüler adaptör
kavramı yüksek 
ölçüde esnek 
kurulum sağlar.
Sensör sisteme 
farklı adaptörle 
entegre edilebilir

Silindirik kaynaklı
adaptörler, kelepçe
ve boru bağlantı
parçaları veya 
Varivent veya 
titreşimli çatal 
sensör adaptörleri
gibi türler.

İşlem içerisinde değişken.

2

1 

3 Titreşimli çatal 
sensör adaptörü 
G 3/4 veya G 1 

4 LMT noktasal 
seviye sensörü 
sensör PEEK ucu

O-ring kullanılma-
dan sızdırmaz düz
bir montaj sağlar.
Sensörün PEEK 
ucu adaptör ile
direkt temas 
halinde. Bu ölü 
bölgeleri

ve kirlenmeyi önler.
EHEDG ve 3A 
gibi onaylar gıdaya
uygunluğu 
belgelemektedir. 

PEEK’ten metale 
sızdırmazlık kavramı.

IP 68 / IP
69K, III

Koruma
derecesi /

sınıfı

-1…16 0…85 /
150 (1h)G 1/2 sulu ortam*

Maks. pro-
ses basıncı

[bar]

Uygulamalar Ortam 
sıcaklığı

[°C]

Proses 
bağlantısı

LMT noktasal seviye sensörü · 4-telli PNP · NC/NO eşlenik çıkış fonksiyonu 

0…100 / 150
(1h)

sıvı yağlar, katı
yağlar, dökme
malzemeler*

-1…16G 1/2 IP 68 / IP
69K, III

Daha fazla bilgi ve ayrıntılı ortam listesi için* www.ifm.com/tr/lmt

Kullanışlı:
Fabrikada ayarı sayesinde, 
çalışma ortamında ayar yapmaya
gerek kalmaz. Ortam listesinden
kolay seçim. 

Gıda-sınıfı: 
Köşeleri ve kenarları olmayan
hijyenik tasarım. Ölü bölge 
olmadan bakım gerektirmeyen
sızdırmazlık kavramı.

Standartlaştırılmış:
Test edilmiş ve onaylanmıştır. 3A,
EHEDG onayları ve FDA,
EC1935/2004 uygunluğu.

Cilalı:
Paslanmaz çelik ve PEEK 
gibi yüksek kaliteli gövde 
malzemeleri. 
Yüksek koruma derecesi, temizlik
nedeniyle gövdede korozyon 
oluşmaması. 

Duyarsız: 
Yoğun kıvamlı ve yapışkan 
ortamda bile birikintilerin ve
köpüğün önlenmesi. 

Kolay: 
Eşlenik çıkış, ters polarite ve ya
programlamaya gerek yok.
Telli bağlantı kabloları üzerinden
doğrudan bağlantı.

Eşlenik çıkışlı hijyenik noktasal 
seviye sensörü. 
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Pnömatik’te taze bir soluk. 
Robotik cihazlar ve parça işlemede basınçlı havanın izlenmesi. 

Endüstriyel 
uygulamalar için

PQ tip basınç sensörü

PQ serisi yeni 
basınç sensörleri
pnömatik uygulama-
larda negatif basınç
alanı ve yüksek
basınç aralığındaki
basıncı kusursuzca
ölçer. 
Kompakt ve hafif
gövde özellikle
robotik ve parça
işlemede çeşitli
uygulama 
seçenekleri sunar. 

Piezoelektrik silikon
ölçüm hücresi
sistemde oluşabile-
cek sıvı (örneğin
yoğunlaşmış su) ve
birikimlerden 
etkilenmez. 
Ayrıca, çok iyi ölçme
doğruluğu garanti
eder. Geniş ayar
seçenekleri ve çok
fonksiyonlu ekran
sensörün uygula-
maya hızlı ve kolay
uyumunu sağlar. 

Birçok özelliğinin
yanı sıra, basınç
sensörü 100 EURO’-
nun altındaki 
fiyatıyla rakipsiz bir
fiyata sahiptir. 

Pnömatik kontrol 
altında.

DIN rayına yanlışlıkla maruz kalacağı
hareketlere karşı korunacak şekilde
güçlü DIN rayı kıskacı kullanarak 
tutturulabilir. Sensör klipse vidalanır.

Sensör ön 
tarafındaki iki delik
kullanılarak düz
yüzeylere ve 
profillere monte 
edilebilir.

Esnek kurulum – DIN rayı,
vida dişleri veya profilde.
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Eğimli gösterge
önden veya 
yukarıdan kolaylıkla
okunabilir. Ayrıca,
elektronik olarak
180 derece 
döndürülebilir.
Ekran rengi 
seçilebilir: kırmızı ya
da yeşil.
Örneğin: kabul 
edilebilir aralıkta,
ölçülen değer yeşil
renkli görünür, seçi-
len  bir anahtarlama
noktası aşıldığında
kırmızıya döner.

Özellikle, örneğin
basınç sensörünün
bir kızak veya 
montaj koluna
monte edildiği 
durumlardaki hızlı
hareketlerde, ideal
bir görünüm sağlar.

Basınç her zaman 
görüntülenmekte.

www.ifm.com/tr/pq

2 programlanabilir anahtarlama çıkışlı
no/nc veya 1 anahtarlama çıkışı no/nc
ve teşhis çıkışı.

Opsiyonel 1/8" dişli çift nipel ile 
kurulum daha kolay. Nipeli kullanarak,
sensör hızla ve kolay bir biçimde
boruya veya hava kanalı plakasına
takılabilir ve aynı zamanda 
hizalandırılabilir.

30

Minimum
patlama

basıncı [bar]

-1…1 
veya 

-1…10
20

2 adetprogramlanabilir
anahtarlama çıkışlı no/nc veya
1 anahtarlama çıkışı no/nc ve

teşhis çıkışı.

G 1/8

Ölçme aralığı
bağıl basınç

[bar]

Çıkış İzin verilen
aşırı yük

basıncı [bar]

Proses 
bağlantısı

PQ basınç sensörü

Daha fazla bilgi için

Kompakt:
Küçük boyutlar ve az ağırlık –
robotik ve parça işleme 
uygulamaları için ideal.

Dayanıklı:
Silikon dirençli hücre -1 ve 
10 bar arasında ölçüm yapar.

Net:
Eğimli ve elektronik döndürülebi-
lir gösterge hemen hemen tüm
kurulum konumlarından ideal bir
okunabilirlik sağlar.

Belirgin:
Duruma göre değişen gösterge
rengi sensör hareket halinde
olsa bile saniyeler içinde derhal
değerlendirme yapılmasını 
sağlar. 

Kolay kurulum: 
İster serbest kurulumlu ya da 
bir profile veya DIN rayına 
kurulumlu ya da doğrudan
boruya takılacak şekilde olsun:
montaj delikleri ve aksesuarları
sayesinde PQ her zaman 
emniyetli bir şekilde kurulabilir. 

Uyumlu: 
İki adet programlanabilir 
anahtarlama çıkışı veya bir 
anahtarlama çıkışı ve bir teşhis
çıkışı esnek adaptasyon 
seçenekleri sunar.

Yeni kompakt basınç 
sensörleri ile.
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IO-Link veri depolama –
hızlı ve kolay.

Hijyenik ve 
ıslak alanlar için

Endüstriyel 
uygulamalar için

IO-Link Bellek Fişi

Bellek fişi  IO-Link
sensörleri ile birlikte
kullanıldığında, 
verileri ve paramet-
releri okur ve 
hafızasına depolar.
Sensör tahrip olsa
bile parametrelerin
korunması ve
hemen erişilebilmesi
için kritik bölgesinin
dışına kurulur. 
Özellikle henüz 
IO-Link master 
kullanmayan makine
operatörleri için bu
birim veri depolama-
da kolay, zaman
tasarruflu ve düşük
maliyetli bir alterna-
tiftir.
Parametreler 
otomatik olarak 

bellek fişi ve IO-Link
sensörü arasında
değiş tokuş edilir.
Bir sensörün para-
metreleri değişirse,
bellek fişi bunu 
algılar ve kendini
otomatik olarak 
günceller. Böylece,
makine operatörü
her zaman güncel
sensör parametre-
lerini saklamış olur.
Servis için, sadece
aynı tip sensörü
bağlamanız gerek-
mektedir ve bellek
fişi otomatik olarak
bağlantı sırasında
sensöre saklanan
verileri yükleyecek-
tir. Makinenin 
çalışması sırasında

sensör ve bellek fişi
arasında iletişim
yoktur. Sensör 
sinyalleri değiştiril-
meden bağlanmıştır.
Silinmeyen bellek
sayesinde bellek fişi
gerekli sıklıkta yeni-
den yapılandırılabilir
ve yeniden kullanı-
labilir.

IO-Link sensörleri için kolay veri
depolama.

FDT-Konteyner ve IO-Link Arayüz
vasıtasıyla bellek fişi yazılabilir veya
fabrika ayarlarına döndürülebilir; yani
saklanan parametreler silinir. Ayrıca,
bellek fişi “Yazma Korumalı“ veya
“Oku-Yaz“ moduna ayarlanabilir.

Aynı parametre ayarına sahip sensör-
ler tesisteki kurulumları öncesinde
bile programlanabilir. Veri kopyalama
vasıtasıyla, yeni bir parametre ayarla-
masının muhtemel hataları önlenebilir.
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Veri kümesi 
olmadan (boş)

Fabrika ayarı,
birimde ayarlanmış

hiçbir veri bulun-
mamaktadır.

Bellek fişi durumları 
ve özellikleri:

Veri kümesi 
ile (dolu) 

Aynı türden 
birimlerin yazılma-

sı için bellekte
geçerli bir veri

kümesi mevcuttur.

Şeffaf 
Başarılı bir veri

depolanmasının
ardından filtrelen-

memiş sensör
sinyalleri daha üst

seviyedeki sisteme
iletilir. 

Yazma 
Korumalı mod
Yazma Korumalı
mod sensörün 
istenilen veri ayarını
kalıcı olarak 
depolar. “Dolu” 
durumunda hafıza
fişinden aynı tip
cihazlar için veri
kümesi yazmak
mümkündür.

Okuma Yazma
modu
Okuma Yazma
modunda bir bellek
fişi besleme gerilimi
kesildiği ve yeniden
bağlandığı ve 
sensör verileri 
değiştirildiği zaman
verileri IO-Link 
üzerinden depolar. 

Bellek fişi farklı 
sensörler için bile
üreticiden bağımsız
olarak uygundur.
Sadece önkoşul: 
IO-Link arabirimi.
Bellek fişi, diğerleri-
nin yanısıra, ifm’nin
ürettiği aşağıdaki
IO-Link sensörleri 
ile kullanılabilir:

SI5 serisi akış 
sensörleri 
PP75, PI2 ve PN2
serisi basınç 
sensörleri 
TN, TR ve TP serisi
sıcaklık sensörleri 
AS-i  arayüz 
modülü AC5225 

Evrensel kullanım. 

U:52 x G:25 x Ç:18

Boyutlar 

[mm] 

-25...80 IP 65 / IP 672 4.8; 38.4; 230

Baud rates

[kBaud] 

Sıcaklık 
aralığı 
[°C] 

Depolama
kapasitesi

[Kbyte] 

IO-Link Bellek Fişi

Koruma 

www.ifm.com/tr/io-link

Kolay:
Başka araçlar, yazılım veya menü
işlemi kullanmadan yapılacak bir
değiştirme durumunda yeni cihaz-
ların parametre ayarı. 

Verimli: 
Aynı tür çok sayıda cihaza 
ayarlanmış verilerin hatasız kopya-
laması. Tip tutarlılığı için otomatik
kontrol.

Otomatik olarak:
Besleme gerilimine güç verildikten
hemen sonra veya Okuma Yazma
modunda sensörün bağlantısının
kesilip yeniden bağlanmasından
sonra mevcut parametrelerin 
depolanması. 

Güvenli: 
Yazma Korumalı modda veri sade-
ce bir kez saklanabilir, daha sonra
sadece okunabilir. 

Kullanışlı: 
IO-Link sensöründeki veri 
kümesinin istenmeyen değişiklik-
leri durumda bellek fişinden veri
kurtarma. 

Belirgin:
Mevcut durum ve özellikleri
göstermek için belirgin parlaklıkla
yanan 2 adet LED. 

Denenmiş ve test edilmiş: 
Aletsiz kurulum için ecolink M12
bağlantı teknolojisi ile proses
bağlantısı. Darbe veya titreşim
durumlarındaki gevşemeye karşı
titreşim koruması.

IO-Link Bellek Fişi.

Daha fazla bilgi için
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Bir bakışta veri yolu: 
AS-i’den Profinet’e hızlı bağlantı.

Endüstriyel 
uygulamalar için

Profinet ağ geçidi

Merkezi unsur grafik
bir renkli ekrandır.
Belirsizliğe izin 
vermeyen sembol-
leri ve pratik kulla-
nım sağlayan menü
yapısı sayesinde
hızlı ve sezgisel
kurulum, kullanım
ve tanı sağlar. Dört
adet yön tuşuna 
ilaveten hemen
ekranın altında iki
adet içerik duyarlı
menü tuşu vardır.
Her AS-i master 
için olası 62 AS-i
adresinin durumu-
nun tümü bir bakışta
görülebilir. Kullanıcı

bir çevresel birim
hatası (sarı işaretli)
veya bir yapılandır-
ma hatasının oluştu-
ğunu hemen görür.
Son bahsedilen için
“modül projelendiril-
miş fakat mevcut
değil” (kırmızı 
işaretli) ve “modül
mevcut fakat 
projelendirilmemiş”
(gri çerçeveli 
kırmızı) olarak olası
62 AS-i adresinin
durumunun tümü
arasında bir fark
oluşturulur.

Kolay kullanım.

Operasyon entegre web arayüzü 
üzerinden tümüyle yapılabilir. Menü
yapısı cihaz üzerindekiyle aynıdır.
Güvenlik duvarları ile hiçbir sorun 
oluşturmaması için dinamik web 
sayfaları tamamen HTTP port 80 
üzerinden aktarılır.
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Daha fazla bilgi için

Gösterge gerilim kaynağının türü ve
kalitesi hakkında bilgi sağlar. Tam
gerilim değeri ve olası bir toprak 
kaçağına ilaveten, olası serbest AS-i
geriliminin simetrisini de gösterir. 

Esnek gerilim 
kaynağı uygulamanı-
za düşük maliyetli
entegrasyon sağlar.
Ağ geçidi AS-i güç
kaynakları, DC güç
kaynakları ya da her
ikisinin kombinasyo-
nu ile çalıştırılabilir.
Sunulan yenilik 
AS-i hatları ve ağ
geçidinin beslenme-
sinin tek bir güç 
kaynağı ile mümkün
olmasıdır. Bunun
için ifm electronic,
basit bir yolla ağ
geçidinin sağ 
tarafına bağlantılı
opsiyonel veri 
ayırımı modülü 
sunmaktadır. 

Bu, bir AS-i güç 
kaynağının yanı sıra
bir 24 V DC standart
güç kaynağından da
güç elde edilmesine
olanak vermektedir.
İkinci olarak AS-i
hattı başına 50 m
kablo uzunluğu 
sağlar. 

Gerilim kaynağı için 
yenilikçi konsept.

Ağ Geçidi Güç Kaynağı (AUX)

AS-i Güç Kaynağı 1

AS-i Güç Kaynağı 2

AS-i güç kaynağı 1

AS-i Güç Kaynağı 2

AS-i hat 1

AS-i hattı 2

Gerilim kaynağının olasılıkları

1.Seçenek 2. Seçenek 

Güç kaynağı 
(AUX veya AS-i)

3.Seçenek 

Avantajları

Sadece bir
(standart) güç
kaynağından tüm
AS-i bileşenleri
için düşük
maliyetli güç
kaynağı.

Merkezi olmayan
yapı için etkili bir
yöntem.

AS-i hattında 
kısa devre
durumlarında 
bile yüksek
operasyonel
güvenilirlik.

B sınıfı RT aygıtı M4

Profinet 
iletişim 
arayüzü

AS-i master profili

AS-i Profinet geçidi · Combicon konektörü üzerinden gerilim kaynağı

M4B sınıfı RT aygıtı
1

AS-i master

2
TCP/IP

Yapılandırma 
arayüzü

TCP/IP
www.ifm.com/tr/gateway

AS-i 1.1

AS-i 1.2

AS-i 2.1

AS-i 2.2

AS-i 3.1

AS-i 3.2

Bir bakışta herşey:  
Renkli grafik ekran net bir 
görünüm ve kolay bir çalışma
sağlamakta.

Hem güvenli hem düşük
maliyetli:
Esnek gerilim kaynağı kavramı
çok yönlü entegrasyon olanakları
sunmaktadır.

Internet üzerinden işlem:
Hem parametre ayarı, hem teşhis
hem de aygıt yazılımı güncelle-
mesi: Gerekirse, ağ geçidi 
tamamen internet üzerinden
çalıştırılabilir.

Hızlı iletim: 
Güçlü donanım aktarım 
zamanının iki milisaniyeden daha
az olmasını garanti eder.

Sertifikalı teknoloji:
Profinet B sınıfı sertifikasyonu
kullanıcıya ağ geçidinin gerçek
zamanlı kabiliyetini garanti eder.

Çift bağlantı noktası:
Entegre 2-port Profinet anahtarı
Profinet için bir hat topolojisi
sağlar.

AS-Interface için 
ifm Profinet ağ geçidi ile.



Profibus DP arayüzlü RFID sistemi 

Taşıma ve üretim için 
“elektronik rota kartı”.

ifm electronic 
özellikle taşıma ve
üretim için yeni bir
RFID sistemi 
geliştirdi.
Bu güçlü değerlen-
dirme biriminin bir
adet Profibus-DP
arayüzü vardır. 
Entegre web 
sunucusu web
tarayıcısı üzerinden
kolay parametre
ayarı sağlar.
Zorlu endüstriyel
ortam gereksinimleri
sabit bir metal
gövde, geniş bir
sıcaklık aralığı ve 
IP 67 yüksek 
koruma sınıfı 

sayesinde karşılan-
maktadır.
Yeni RFID değerlen-
dirme birimi DTE100
alternatif dijital
I/O’lar şeklinde 
kullanılabilen dört
anten bağlantısına
sahiptir. Antenler
standart M12 konek-
törler üzerinden
bağlanır. 
I/O bağlantılarının
standart pin ataması
ortak sensör veya
aktüatörlerin doğru-
dan bağlanmasını
ve RFID değerlen-
dirme biriminden
güç almasını sağlar.
2-Kbite kadar 

belleğe sahip LF
aktarıcıya ek olarak,
ifm electronic ürün
portföyü aynı 
zamanda FRAM 
versiyonu olarak
sınırsız sayıda 
yeniden yazılabilen
16 Kbit HF 
aktarıcıları da 
kapsamaktadır. 

Değerlendirme birimi, antenler ve aktarıcı
ile RFID sistemi 

Sanayiye uygun gövdeli LF veya HF
okuma / yazma antenleri sadece 
standart bir M12 konektör üzerinden
değerlendirme ünitesine bağlı.

16

Endüstriyel 
uygulamalar için 



Daha fazla bilgi için www.ifm.com/tr/dte100

RFID değerlendirme
birimi

RFID anten 125 KHzRFID 
değerlendirme birimi
Profibus DP EU/ETSI,
4 anahtarlama giriş

yada çıkışı

Anten / 
frekans aralığı 

Değerlendirme

Profibus DP arayüzüne sahip RFID sistemi

RFID anten 13,56 MHz

ID tag 256 bit

Aktarıcı /
bellek boyutu 

ID tag 2048 bit
ID tag 16 Kbit FRAM

ID tag 896 bit

60, etikete
bağlı olarak

Aralık

[mm] 

Web tarayıcısı
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Tüm bağlantılar standart M12 konek-
törleri içindir. Akım doğrudan bir 
M12 bağlantısı üzerinden sağlanır.
Profibus bağlantı kabloları ve 
sonlandırma dirençleri gibi geniş
aksesuar yelpazesi sistem 
kurulumunu kolaylaştırır.

Net:
LED ve entegre web sunucusu
üzerinden durum göstergesi. 

Esnek: 
RFID anten veya dijital giriş /
çıkış bağlantısı. Birkaç bitten 
birkaç Kbyte’a kadar anten ve
aktarıcı kombinasyonları. 

Kolay: 
0,3 m ile 20m arası ekransız 
standart kablolu anten 
bağlantısı. 

Entegre Edilebilir: 
Fonksiyon blokları daha üst
seviye otomasyon ve proses
kontrolüne entegre kolaylığı 
sağlar. 

Sertifikalı: 
Profibus DP sertifikasyonu 
otomasyon teknolojisinde 
birlikte çalışabilirliği garanti
eder. 

Sağlam: 
IP 67 koruma sınıfı zorlu
endüstriyel ortamlar için tüm
gereksinimleri karşılar. 

Kullanışlı: 
Geniş aksesuar seçenekleri
sistem kurulumunu kolaylaştırır. 

Entegre Profibus DP arayüzlü yeni 
esnek RFID sistemi.

RFID sistem platfor-
mu tanıma araçları
için üretimde ya da
üretim aşamalarının
izlenmesinde yaygın
olarak kullanılır.
Veri bir elektronik
rota kartına kaydedi-
lir ve aktarıcıda 
okunabilir.
Diğer uygulamalar
otomasyon ve
taşımanın yanı sıra
kalite güvencesi ve
otomotiv sektöründe
bulunabilir.

Kolay kullanım ve
esnek parametre
ayarı kullanıcının
her tanımlama 
görevini kusursuzca
ve herhangi bir
sorun olmadan 
çözmesine olanak
sağlar.

Uygulama görevlerinin
kesin çözümü.

PLC 
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Akım şu anda turuncu. 
Güç kaynakları ifm electronic tarafından üretilmiştir. 

Endüstriyel 
uygulamalar için

BasicLine ve ClassicLine 
anahtarlamalı mod güç kaynakları

Sensör önündeki
iki delik
kullanılarak düz
yüzeylere ve profil-
lere monte edilebi-
lir. 

Yüksek performansa rağmen, ince
anahtarlamalı güç kaynakları kontrol
kabininde çok az yer kaplar. Kontrol
kabini düşük ısı kaybı nedeniyle serin
kalır. 

ClassicLine

BasicLine

Düşük maliyetli güç
kaynakları genellikle
kullanıcıya hiçbir ek
güç sağlamaz. 
Örneğin tesisin
çalıştırılması gibi
önemli güç kaynağı
gerektiren durumla-
rında, çalışma 
güvenilirliği için bir
risk mevcuttur. Bu
riskten muaf olmak
için tesis operatörü-
nün genelde daha
güçlü bir güç 
kaynağı kullanması
gereklidir.

Yeni ifm güç 
kaynakları farklıdır.
Akıllı güç rezervi
sağlarlar. 1.5 misli
nominal yükte güç
kaynakları 5 sn.lik
daha düşük yük
durumlarında ise
daha uzun bir süre
“ek akım” sağlayabi-
lirler. Bu ek güç zor
yüklerin (motorlar,
DC/DC konvertörle-
rin) çalıştırılmasını
sağlar.

Akıllı güç 
rezervi.

Üstün kaliteli Alman
yapımı: “ifm tarafın-
dan üretilen” yeni
anahtarlamalı mod
güç kaynakları.
Kompakt plastik
gövdeye sahip 
BasicLine ve
dayanıklı metal 
gövdeye sahip 
ClassicLine tipleri
mevcuttur. Her iki
tasarım da ince 
gövdeleri sayesinde
DIN rayı üzerinde 
az yere gereksinim
duyar. 

Bununla birlikte,
uygulamalar birçok
işe uygundur: 
Primer güç kaynak-
ları sensörler, 
aktüatörler ve kont-
rol cihazlarının yanı
sıra motorlar veya
DC/DC konvertörleri
gibi karmaşık yük-
lere de güç sağlar.
Güç aktif edildikten
sonra, beklenildiği
gibi minimum yükte
bile, kısa devre ve
aşırı yük korumalı
olarak, güç kaynak-
ları devreye girer. 

Farklı yükler ve 
dalgalı giriş gerilim-
lerinde kararlı bir
çıkış gerilimi sağlar-
lar. Bu durum ope-
rasyonel güvenilirlik
ve azami tesis çalış-
ma zamanı garantisi
sağlar.
İki LED ve bir DCok
çıkışı çalışma 
durumlarını gösterir
ve ikaz eder. 
Birimler geniş
aralıklı girişleri ve
cULus onayı 
nedeniyle dünya
genelinde 
kullanılabilir.

Olağanüstü performans.
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www.ifm.com/tr/power-supplies

metal
metal

monofaze 100 ... 240 AC
monofaze  100 ... 240 AC

24 DC / 2,5
24 DC / 5,0

metal
metal 

monofaze  AS-i
monofaze  AS-i

24 DC / 2,8
24 DC / 4.0

Çıkış

[V / A] 

Gövde Nominal gerilim

[V] 

plastik
plastik

monofaze 100 ... 240 AC
monofaze 100 ... 240 AC 

24 DC / 1.2
24 DC / 2,5 

plastik 
plastik

monofaze  AS-i
monofaze  AS-i 

24 DC / 1,0 
24 DC / 1.9 

BasicLine anahtarlamalı güç kaynakları AS-i

ClassicLine anahtarlamalı güç kaynakları AS-i

ClassicLine anahtarlamalı güç kaynakları

BasicLine anahtarlamalı güç kaynakları 

ClassicLine
AS-i

BasicLine AS-i

ifm electronic, AS-i
arayüzü haberleşme
ağ sistemi için kendi
anahtarlamalı güç
kaynağı versiyonla-
rını öneriyor. 
Bütünleştirilmiş veri
ayırıcı sayesinde
AS-i modülleri ve
sensörleri için hem
veri hem de 
besleme gerilimi
sadece bir adet iki
telli kablo üzerinden
aktarılabilir. Veri
ayırıcı AS-i voltajının
dengelenmesini ve
böylece AS-i 
sistemine optimum
gürültü bağışıklığı
kazandırılmasını
sağlar. 

Standart kısa devre
koruması, aşırı yük
direnci ve yüksüz
korumanın yanı 
sıra, AS-i güç 
kaynaklarında baş-
latma davranışının
üzerinde kullanıcının
yüksek kapasitif
yükleri çalıştırması-
na  olanak veren bir
sabit akım özelliği
vardır. 

Öte yandan, yeni 
24 V DC güç 
kaynakları ile aynı
güçlü özellikleri
taşırlar. 

AS-i ara yüzü için gerilim
kaynağı

Daha fazla bilgi için

Ekstra güç: 
Gerilim düşümü olmadan en az 
5 sn % 50 lik akıllı güç rezervi. 

Evrensel: 
Geniş giriş aralığı, monofaze 
100 ... 240 V AC

Mükemmel birleşim:
Sağlam metal gövde ve ya 
kompakt plastik gövde.

Serin:
% 90 kadar Yüksek verimlilik
derecesi, bu nedenle minimum
kontrol kabini sıcaklığı.

Toleranslı:
Şebeke, versiyona göre nominal
gerilimde 450 ms. ye kadar 
tampon vazifesi görür. 

Bilgilendirici:
Çalışma durumu LED ve DCok
çıkışı ile ikaz edilmekte.

Veri yolu uyumlu: 
AS-i veri yolu sistemi için özel
sürümler.

Akıllı bir güç rezervi ile 24 V DC 
anahtarlamalı mod güç kaynakları
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Benzersiz profilli sızdırmazlık halkası 
ve titreşim koruması sayesinde sıkı ve sızdırmaz.

ecolink M8 konektörler, T serisi 

Endüstriyel M8
yuvarlak konektör-
leri günümüz 
otomasyon teknolo-
jisinde bir standart
oluşturur. Ancak çok
güçlü olmayan 
sızdırmazlık özelliği
nedeniyle ıslak alan-
lardaki uygulamalar-
dan bugüne kadar
büyük ölçüde 
kaçınılmıştır.
Bunun nedeni 
O-ring kullanılması-
dır. Bunlar bu 
konektörler için
uygun değildir
çünkü tasarımsal
nedenlerle gerekli
giriş direncini nadi-
ren sağlayabilirler. 

Konvansiyonel M8
konektörlere dair
diğer bir sorun:
güçlü şok ve titre-
şimli uygulamalarda
kavrama somunları
istenmeyen gevşe-
melere karşı yeterin-
ce korunmamakta-
dır. 
Buna karşılık, yeni
ecolink M8 konek-
törleri, IP 67, IP 68
ve IP 69K’ya kadar
giriş direncine ve
bunun da ötesinde
şok ve titreşime
dayanıklı teçhizata
sahiptirler. 

Konektörler tüm
standart M8 fişlerle
% 100 uyumludur.
Kurulum elle yapılır.
Somunun elle 
sıkılması yüksek
koruma derecesi ve
yüksek şok ve 
titreşim direnci sağ-
laması hususunda
yeterlidir.

En yüksek beklentiler için
M8 konektörler.

Eşsiz profilli conta
bileziği konektörün
içine bulunmaktadır.
Çap bir dolgu gibi
artar ve düz bir
destek yüzeyinde
sona erer. Profilli
conta metal halka
sayesinde  sıkıca
kendi pozisyonunda
tutulur ve bu neden-
le sabit kalır. Sonuç:
Koruma derecesi 
IP 67, IP 68 ve 
IP 69K.

Kıyaslanamaz. Radyal ve
eksenel girişe dayanıklıdır. 

Endüstriyel uygulamalar için standart
çözüm: PUR kablolu C serisi, aynı
zamanda yağ ve soğutuculara karşı
dayanıklıdır. Bununla birlikte hijyenik
ve ıslak alanlar için T serisinin aynı
zamanda bir PVC kablo ve gövdesinin
yanı sıra, paslanmaz çelikten yapılmış
bir kavrama somunu da vardır.

1 ecolink Profilli 
sızdırmazlık halkası
Radyal ve eksenel
yenilikçi profilli 
sızdırmazlık halkası
contaları. Conta, her
zaman sızdırmazlık
alanlarında ideal bir
şekilde bulunmakta-
dır.

2 Normal conta
Sıkarken, O-ring
conta genellikle aşırı
şekilde bastırılır ve
dışarı doğru baskı
görür. Konektör sıkı
değildir. 

1

2

Hijyenik ve 
ıslak alanlar için 

Endüstriyel 
uygulamalar için 

Yağ ve 
soğutucular için 

T serisi, EVT

C serisi, EVC
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Sabit.
Testere dişli şekle
sahip metal halka

şok ve titreşim
halinde istenme-
yen gevşemeye

karşı somunu
korur.

Soket Kablo Konektör

3-kutuplu 4-kutuplu

EVT, EVC* konektör · 3-kutuplu

EVT, EVC* konektör · 4 kutuplu 

Girişlere 
dayanıklı.

Yeni ecolink M8
konektörler tam bir

temas basıncı 
sağlayacak şekilde

iç yüzün karşı 
tarafına ve cihaz

fişinin önüne tam
olarak uyan benzer-
siz bir profilli conta
bileziğine sahiptir.
Bu yüzden, IP67 / 

IP 68 / IP 69K sınıfı
ilk kez M8 konektör-
ler ile kalıcı biçimde

oluşturulmuştur.

T serisi, 4:1 ölçekte

EVT:
0.3, 0.6, 1, 2, 5, 10 m

EVT:
0.3, 0.6, 1, 2, 5, 10 m

EVT:
2, 5, 10, 25 m

EVC:
2, 5, 10 m

EVC:
0.3, 0.6, 1, 2, 5 m

EVC:
0.3, 0.6, 1, 2, 5 m

EVT:
0.3, 0.6, 1, 2, 5, 10 m

EVT:
0.3, 0.6, 1, 2, 5, 10 m

EVT:
2, 5, 10, 25 m

EVC:
2, 5, 10 m

EVC:
0.3, 0.6, 1, 2, 5 m

EVC:
0.3, 0.6, 1, 2, 5 m

–

LED’li EVT:
0.3, 0.6, 1, 2, 5, 10 m

LED’li EVT:
2, 5, 10, 25 m

LED’li EVC:
2, 5, 10 m

LED’li EVC:
0.3, 0.6, 1, 2, 5 m

EVT:
0.3, 0.6, 1, 2, 5, 10 m

EVT:
0.3, 0.6, 1, 2, 5, 10 m

EVT:
2, 5, 10, 25 m

EVC:
2, 5, 10 m

EVC:
0.3, 0.6, 1, 2, 5 m

EVC:
0.3, 0.6, 1, 2, 5 m

EVT:
0.3, 0.6, 1, 2, 5, 10 m

EVT:
0.3, 0.6, 1, 2, 5, 10 m

EVT:
2, 5, 10, 25 m

EVC:
2, 5, 10 m

EVC:
0.3, 0.6, 1, 2, 5 m

EVC:
0.3, 0.6, 1, 2, 5 m

*Resimlerde T serisi EVT’yi görmektesinizwww.ifm.com/tr/ecolink-M8Daha fazla bilgi için

Uygulama: 
Piyasada eşi yok – hijyenik ve
ıslak alanlar için T serisi ve yağ
ve soğutucular ve yanı sıra 
standart uygulamalar için 
C serisi.

Giriş korumalı:
Yenilikçi profilli sızdırmazlık 
halkası – boyutsal olarak sabit 
ve statik – IP 67, IP 68 ve IP 69K 
yüksek koruma sınıfı  sunar. 

Güvenli: 
Testere dişi tip titreşim koruması
somunun şok ve titreşim halinde
yanlışlıkla gevşemesini önler. Bu
750 g ve 1 milyon devirli testlerde
kanıtlanmıştır. 

Manuel montaj: 
Somunun elle sıkılması yüksek
koruma oranının yanı sıra yüksek
darbe ve titreşim dayanımını da
garantiler. 

Görünebilir: 
LED’in parlak ışık koşullarında
bile optimum görünebilirliği için
şeffaf siyah gövde. 

Standardize edilmiş:
Bağlantı teknolojisi EN 61076,
M8 standardına uygundur 
ve bu nedenle tüm ortak M8 
konektörlerle uyumludur.

M8 ecolink konektörler – şimdi aynı zamanda
hijyenik ve ıslak alanlar için. 



Kaliteye olan
tutku
Kaliteye olan
tutku
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Dünyada 70’in üzerinde noktada – şirketimize kısa bir bakış: www.ifm.com 

web sitemizi ziyaret edin

www.ifm.com

Pozisyon sensörleri 
ve nesne tanıma 
İndüktif sensörler 
Kapasitif sensörler 
Manyetik sensörler, 
silindir sensörleri
Güvenlik teknolojisi 
Vana sensörleri 
Fotoelektrik sensörler 
Nesne tanıma 
Enkoderler 
Değerlendirme sistemleri, 
güç kaynakları 
Bağlantı teknolojisi 

Akışkan sensörleri 
ve teşhis sistemleri 
Seviye sensörleri 
Akış sensörleri 
Basınç sensörleri 
Sıcaklık sensörleri 
Teşhis sistemleri 
Değerlendirme sistemleri, 
güç kaynakları 
Bağlantı teknolojisi 

Veri yolu sistemleri 
Veri yolu sistemi AS-i Arayüzü 
Güç kaynakları 
Bağlantı teknolojisi 

Kimlik tanıma sistemleri 
Çoklu kod okuma sistemleri 
RF-kimlik tanıma sistemleri 
Güç kaynakları 
Bağlantı teknolojisi 

Kontrol sistemleri 
Mobil araçlar için kontrol
sistemleri 
Bağlantı teknolojisi 

ifm ürün yelpazesine genel bakış: 

ifm electronic ltd. şti.
Merkez Mah. Nadide 
Sokak Anıttepe Sitesi 
No: 28 Şişli
34381 İstanbul
Tel : +90 212 210 50 80
Faks: +90 212 221 71 59
E-Posta : info.tr@ifm.com


