
PMDLine – nová generace
optických senzorů
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Revoluční:
Řada PMDLine je alternativou 
ke světelným snímačům a závorám.
Měření průběhové doby letu 
otevírá netušené možnosti.

Dalekosáhlé:
Vysoké snímací vzdálenosti 
až do 2 m s potlačením pozadí.

Přesné a bezchybné:
Libovolné natočení senzoru, 
a to i v ostrém úhlu k objektu 
je možné.

Výkonné:
Perfektní potlačení pozadí: 
spolehlivé rozpoznávání objektů
nebo potlačení pozadí nezávislé
na barvě nebo povrchu objektu 
či pozadí.

Intuitivní:
Jednoduché nastavení spínacího
bodu pomocí tlačítek nebo
otočného nastavovacího kroužku. 

Bezkonkurenční:
Senzory jsou za cenu standardních
optických snímačů!

Revoluce: první na světě! Standardní optické senzory 
s měřením průběhové doby světla (PMD)

Dokonalé potlačení pozadí

Ať už lesklé, matné, tmavé nebo světlé
objekty libovolné barvy: senzory O5D 
a OID poskytují spolehlivou detekci 
objektů a současně přesné potlačení
pozadí. Dokonce ani reflexní prvky 
v pozadí, jako např. nerezové povrchy
nebo reflexní vesty nemají vliv 
na potlačení pozadí.

Pro průmyslové aplikace

Měření průběhové
doby světla

Senzory řady
PMDLine pracují 
na principu měření
průběhové doby
světla s využitím
technologie PMD
(PMD = foto-
směšovací detektor
“Smart Pixel”). 
To umožňuje malá
konstrukční 
provedení senzorů 
(ve velikosti stan-
dardních optických
snímačů) za sou-
časného navýšení
výkonu. 



Nemůže to být jednodušší

Nastavení spínacího bodu u OID 
se provádí intuitivně – pouhým otáčením
nastavovacího kroužku s  uvedenou
vzdáleností. Návod k obsluze není 
zapotřebí. U O5D je nastavení stejně
snadné! Nastavení spínacího bodu 
s přesností na centimetry se provádí 
pomocí dvou tlačítek ”+/-“. 
LED displej zobrazuje spínací vzdálenost
v centimetrech.

Řada PMDLine: typ O5D s displejem 
a typ OID s otočným nastavovacím
kroužkem

Libovolná 
montážní poloha

Objekt je přesně
detekován, 
a to i pod ostrým
úhlem dopadu 
laserového paprsku.
To umožňuje 
vysokou flexibilitu
při výběru místa
pro montáž.

Velké dosahy

Senzory fungují
jako reflexní
světelné systémy 
s potlačením pozadí
(na bázi laseru),
přičemž oproti
běžným světelným
spínačům vynikají
velkou snímací
vzdáleností, 
a to až do výše 2 m.

IO-Link

Senzory řady
PMDLine mají in-
tegrovaný IO-Link. 
Díky tomu je
možné například
odečítat aktuální
hodnoty.Klasická montáž

Běžné optické 
snímače se montují
přímo na pásový
dopravník, pouze
v pravém úhlu 
k objektu.

Typ OID

Typ O5D

www.ifm.com/cz/pmdline

Více informací, jako jsou technické údaje, 
aplikace či videa naleznete na
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Polohová senzorika

Senzory pro 
kontrolu pohybu

Průmyslové vidění

Bezpečnostní technika

Procesní senzorika

Systémy pro 
prediktivní údržbu

Průmyslové 
řídící systémy

Identifikační systémy

Systémy pro 
mobilní stroje

Propojovací technika

Přehled produktů ifm:

Příslušenství

Navštivte naše internetové stránky:

www.ifm.com/cz

Více než 70 zemí po celém světě –
v jednom okamžiku na www.ifm.com

Česká republika

ifm electronic, spol. s r.o.
U Křížku 571
252 43 Průhonice

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

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
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