
Velký pokrok v technologii 
měření průtoku
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Jedinečné vlastnosti:
efector mid měří průtok kapalin
až do 600 l/min! Senzor je vhodný
pro kapalná média s vodivostí 
od 20 μS/cm.

Odolnost proti vibracím:
Elektronika i displej jsou integro-
vány do prostorově úsporného
pouzdra.

Variabilní nasazení:
Senzor se používá pro různé směry
proudění.

Všestrannost:
Snímač poskytuje údaje o průtoku,
celkovém množství a teplotě.
Stejně tak umožňuje detekci
prázdného potrubí a simulační
režim.

Jednoduché ovládání:
Snadné a intuitivní ovládání 
pro uvedení do provozu. 
Nastavení se provádí pomocí 
tří tlačítek umístěných přímo 
na přístroji. To umožňuje okamžité
nasazení senzoru do provozu.

Jasné označení:
Laserem gravírované sériové číslo
pro dokonalou sledovatelnost
jednotlivých senzorů.

Inline senzor proudění pro přesné měření
průtoku kapalin až do 600 l/min

Ve srovnání s běžně dostupnými 
magneticko-induktivními měřícími
přístroji, vyniká efector mid kompakt-
ním designem, intuitivním a tudíž
jednoduchým tří-tlačítkovým 
ovládáním pro nastavení parametrů 
a bezkonkurenčním poměrem 
cena / výkon.
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Běžné magneticko-
induktivní měřící
přístroje



Skupina produktů

Produktová skupina efector mid 
se v současné době skládá z 16 různých
senzorů proudění s měřícími rozsahy
od 25, přes 50, 100, 300 až do 600 l/min.

Velký výběr 
adaptérů

Pro připojení 
k procesům nabízí
ifm electronic 
různé procesní 
adaptéry: Victaulic
nebo adaptéry 
s G, R a NPT závity.

efector mid
Typ SM

Paměťová zástrčka

Paměťová zástrčka v kombinaci se sen-
zory IO-Link, jako je například efector
mid, čte automaticky data a parametry
a ukládá je. Tato inovace umožňuje
obsluze zařízení spravovat snadno 
a rychle data ze snímačů. 

efector mid – v současné době nejkompakt-

nější magneticko-induktivní snímač prou-

dění s elektronikou a vyhodnocováním 

v jednom pouzdře.

Uživateli je umožněno pomocí jednoho

přístroje sledovat jak průtok a celkové

množství, tak i teplotu. efector mid 

se vyznačuje snadným a intuitivním 

ovládáním pro uvedení do provozu. 

Nastavení se provádí pomocí tří tlačítek,

které jsou umístěny přímo na přístroji.

To umožňuje okamžité nasazení senzoru

do provozu. Analogové, binární, pulzní 

a frekvenční výstupy nabízí různé možnosti

zpracování naměřených dat. Totéž platí 

i pro rozhraní IO-Link.

Tři funkce –
kompaktní provedení

Z tohoto důvodu je senzor proudění 

řady SM vhodný zejména pro použití 

v obráběcích strojích, vodním a solárním

průmyslu. Snímač může být použit 

i v aplikacích s pitnou vodou (vyhovuje

požadavkům směrnice KTW). 

Victaulic
adaptér

1

G2-R2 A
adaptér

2

G2-2" NPT
adaptér

3

G2-1 1/2"
adaptér

4

G2-1 1/2" NPT
adaptér

5

www.ifm.com/cz/mid

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
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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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