
Podívejte se, co se děje.
Pouze s novými kapacitními

snímači od ifm
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Lepší:
Větší počet funkcí, jako je např. 
binární spínací výstup, časové
funkce jako výstup, funkce tlumení,
jakož i spínací / rozpínací funkce.

Komunikativnější:
Procesní hodnoty, údaje o nasta-
vení parametrů a diagnostické 
informace mohou být přenášeny
přes IO-Link.

Snadné:
Velice jednoduché nastavení 
parametrů přes IO-Link ještě před
instalací nebo pomocí tlačítek
přímo na senzoru.

Opakovatelné (kopírovatelné):
Jednoduchá parametrizace 
mnoha senzorů pomocí funkce
“copy & paste” v softwaru 
LINERECORDER SENSOR nebo přes
paměťovou zástrčku.

Jasné:
Jasně viditelné LED diody indikují
spínací stav.

Praktické:
Jednoduchá montáž pomocí 
montážních adaptérů a upínacích
popruhů (pásků).

Kapacitní senzory pro snímání 
polohy a úrovně hladiny

Nekovové látky pod kontrolou!

Kapacitní senzory se používají 
pro detekci kapalin a sypkých materiálů.
Detekci lze provádět skrz nekovové
stěny nádob či nádrží, jako je v případě
přímé instalace na průzor nebo bypass.

Pro průmyslové aplikace

Vidí skrz!

Kapacitní senzory
detekují úroveň
hladiny mléka 
přes obal.



Zobrazení a vyhodnocení procesních
hodnot pomocí IO-Link

www.ifm.com/cz/kq

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

Jednoduché nastavení parametrů 
pomocí programu LINERECORDER 
SENSOR

Software LINERECORDER SENSOR 
zjednodušuje nastavení parametrů 
a sledování různých senzorů. Díky 
tomuto softwaru lze stejným způsobem
nakonfigurovat každý IO-Link senzor.

Připraveno pro použití v nejrůznějších
aplikacích

Kapacitní senzory se závitem M18 nebo
M30 spolehlivě detekují výšku hladiny
plastových granulátů při teplotách 
až do 250 °C. Snímače se také vyznačují
vysokou elektromagnetickou kompati-
bilitou (EMC).

Od senzoru k ERP.

Použití IO-Link
modulů a bran
(gateways) umož-
ňuje začlenění
senzorů do IT in-
frastruktury, a tak
provádět kontrolu,
diagnostiku 
a parametrizaci 
z jednoho centrál-
ního bodu. To 
má za následek
maximální traspa-
rentnost.

Kvádrový 
profil

Provedení
M30

Provedení
M18

KG5067

KG5069

Kabel Konektor
M12

Konektor
M12

Kabel Konektor
M8

Konektor
M12

KG5065

KG5057

KG5066

KG5071

KI5082

KI5084

KI5086

KI5052

KI5083

KI5085

KI5087

KQ6001

KQ6002

KQ6006

KQ6007

KQ6015

KQ6003

KQ6004

KQ6008

KQ6010

KQ6005

Plánování podnikových zdrojů (ERP)

PLC

AS-i 
Profibus
gateway

IO-Link
modul

Moduly 
pro nasazení 

v polích 
(Fieldbus 

komponenty)

Senzor Senzor

http://www.ifm.com/products/cz/ds/KG5067.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/KG5069.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/KG5065.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/KG5057.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/KG5066.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/KG5071.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/KI5082.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/KI5084.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/KI5086.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/KI5052.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/KI5083.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/KI5085.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/KI5087.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/KQ6001.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/KQ6002.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/KQ6006.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/KQ6007.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/KQ6015.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/KQ6003.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/KQ6004.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/KQ6008.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/KQ6010.htm
http://www.ifm.com/products/cz/ds/KQ6005.htm


Navštivte naše internetové stránky:

www.ifm.com/cz

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
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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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