
PMDLine – O início de uma
nova era fotoeletrônica.
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Revolucionário:
PMDLine é uma alternativa a sen-
sores retro-reflexivos e de refle-
xão difusa. A medição do tempo
de propagação da luz abre possi-
bilidades sem precedentes.

De longo alcance:
Altos alcances de detecção até 
2 m com supressão de fundo.

Certeiro:
Alinhamento flexível e ângulos
oblíquos em relação ao objeto
são possíveis.

Excelente desempenho:
Supressão de fundo perfeita: 
Reconhecimento de objeto ou su-
pressão do fundo independente
das características de superfície 
e cor do objeto ou do fundo.

Intuitivo:
Fácil ajuste do ponto de comuta-
ção através de botões ou anel de
ajuste. 

Imbatíveis:
Os sensores situam-se na gama
de preços de sensores ópticos pa-
drão.

Revolução: Os primeiros sensores ópticos 
padrão a nível mundial com medição do tempo 

de propagação da luz (PMD).

Supressão de fundo perfeita.

Objetos brilhantes, mates, escuros e
claros de qualquer cor: Os sensores
PMDLine oferecem uma detecção de
objetos confiável e ao mesmo tempo
uma supressão de fundo precisa.
Mesmo elementos refletores no fundo,
como p. ex. superfícies em aço inox 
ou coletes refletivos, não influenciam 
a supressão de fundo. 

Para aplicações industriais

Medição do tempo
de propagação da
luz.

Os sensores da série
PMDLine aproveitam
a medição do tempo
de propagação da luz
mediante tecnologia
PMD (Photonic-Mixer-
Device). 
Isso permite modelos
mais pequenos, no
tamanho de sensores
fotoelétricos padrão,
com um aumento 
significativo no 
desempenho. 



Mais fácil é impossível.

O ajuste do ponto de comutação do
OID é realizado intuitivamente, giran-
do o anel de ajuste com escala de dis-
tância. São desnecessárias instruções 
de operação. No O5D o ajuste preciso do
ponto de comutação é efetuado facil-
mente através dos dois botões “+/-”. O
display LED indica ao mesmo tempo a
distância de comutação em centímetros.

PMDLine tipo O5D com display 
e tipo OID com easy-turn.

Para mais informações como dados técnicos, vídeo 

de aplicação ou preços consulte

www.ifm.com/br/pmdline

Posição de instalação
flexível.

Mesmo no caso de
ângulos de incidência
agudos do raio laser,
o objeto é detectado
com máxima precisão.
Isto oferece grande
flexibilidade na 
escolha do local de
instalação.

Altos alcances de 
detecção.

O modo de operação
dos sensores é seme-
lhante a sistemas de
detecção com base
em laser e supressão
de fundo, desta-
cando-se de sensores
de reflexão difusa
convencionais devido
ao alto alcance de 
detecção até 2 m.

IO-Link.

Os sensores PMD têm
IO-Link integrado.
Dessa forma é possí-
vel ler p. ex. o valor
real.

Montagem habitual.

Sensores retro-reflexi-
vos e de reflexão 
difusa convencionais
estão diretamente
montados junto à
correia transporta-
dora em um ângulo
reto em relação ao
objeto.

Tipo OID

Tipo O5D
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Sensores 
de posição

Sensores 
para controle 
de movimento

Processamento 
industrial de imagens

Tecnologia 
de segurança

Sensores 
para processo

Monitoramento do
estado de máquinas /
manutenção preditiva

Comunicação 
industrial

Sistemas 
de identificação

Sistemas 
para máquinas móveis

Cabos e conectores

Vista geral do programa
de produtos da ifm:

Acessórios

Visite o nosso site sob: 

www.ifm.com/br

Mais de 70 filiais em todo o mundo –
a consultar em www.ifm.com

Brasil

ifm electronic ltda.

Rua Eleonora Cintra, 140
Jardim Analia Franco
03337-000 São Paulo/SP

Tel. 011-2672-1730
Fax. 011-2673-3501
E-mail: info.br@ifm.com




