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Technologia skupiona 
na przyszłości i obsługa 
przyjazna dla użytkownika

Rozszerzona rzeczywistość –

Inteligentna kamera 3D

Zasada funkcjonowania technologii PMD

jest oparta na czasie lotu fotonów (ang.

time-of-flight ToF). Obszar jest oświetlany

przez modulowane, niewidzialne światło

podczerwone, a odbite światło pada na

czujnik PMD, który jest także podpięty 

do źródła modulacji. Każdy piksel na 

chipie PMD określa odległość od obszaru,

dzięki przesunięciu fazowemu pomiędzy

sygnałem wysyłanym a odbieranym.

Zintegrowane, aktywne tłumienie oświet-

lenia tła niemal całkowicie uniemożliwia

nasycenie czujnika obrazu przez światło

zewnętrzne. Oznacza to, że czujnik 3D

PMD może być używany przy jasnym

świetle słonecznym do 120 klx.

Jednocześnie opcjonalnie zintegrowana

kamera zapewnia obraz na żywo z

nałożonymi w czasie rzeczywistym

ostrzeżeniami w sytuacjach niebez-

piecznych lub potencjalnie kolizyjnych. 

System czujnika umieszcza ostrzegawcze

symbole, ikony, obiekty liniowe lub teksty

w obrazie i łączy je z sygnałem video. 

Komendę wyświetlania tych obiektów

można przekazać bezpośrednio przez 

system sterowania urządzenia poprzez

magistralę CAN. Analogowe wyjście 

video PAL pasuje do konwencjonalnych

monitorów i modułów dialogowych 

z wejściem video i możliwościami 

graficznymi.

System czujników 3D O3M

Ustawianie ostrzeżeń 
przed kolizją



Obraz podczer-
wony 2D

Obraz dystansu 3D

PAL video

Modulacja

Dioda LED

Macierz PMD

Konwerter A/D

Obraz 2D

Surowe dane 3D

Czujnik 2D

Czujnik 3D

Urządzenie podświet-
lające systemu IR Diagnostyka
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K
on

tr
ol

er
 s

ek
w

en
cj

i

O
bl

ic
za

ni
e 

ch
m

ur
y 

pu
nk

tó
w

 3
D

Pr
oc

es
or

 o
br

az
u 

i n
ak

ła
da

ni
a

3

Systemy sterowania dla
pojazdów mobilnych

Łatwa instalacja i obsługa

System czujnika 3D konfiguruje się i

obsługuje przez przyjazne dla użytkownika

oprogramowanie ifm Vision Assistant.

Korzystanie z niego zapewnia właściwe

ustawianie parametrów nawet skompliko-

wanych konfiguracji z kilkoma czujnikami

3D bez potrzeby posiadania uprzedniej

obszernej wiedzy. Wbudowany kreator

pomaga w wielu standardowych zasto-

sowaniach i intuicyjnie prowadzi ku

najlepszym rozwiązaniom. Jednocześnie,

Vision Assistant umożliwia sprawdzanie

ustawień w trybie monitoringu podczas

pracy, a nawet zapisywanie wszelkich 

danych do późniejszego odtworzenia.

Wskazówki 
konfiguracji
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Rozszerzona rzeczywistość –

teraz w prawdziwym 3D

Czujnik 3D PMD firmy ifm wykrywa sceny 

i obiekty w trzech wymiarach z wykorzysta-

niem tylko jednego przechwytu obrazu.

Dzięki temu nie występuje szum, który

może pojawić się w skanerach liniowych.

Wielokrotnie nagradzana, opatentowana

technologia PMD firmy ifm, tworzy 

podstawę czujnika, który może działać 

w trudnych warunkach pracy urządzeń 

mobilnych. Oprócz kompaktowej konstrukcji

i odporności, czujniki 3D są specjalnie pro-

jektowane dla zastosowań zewnętrznych 

ze zmieniającymi się warunkami oświetlenia

lub z jasnym światłem słonecznym. Czujniki

3D firmy ifm nie mają ruchomych elemen-

tów, w odróżnieniu od innych czujników,

takich jak skanery laserowe. Dlatego są

szczególnie odporne i nie podlegają

zużyciu.

Unikalne połączenie czujnika 3D PMD 

i kamery 2D ze zintegrowaną funkcją

nakładania pozwala na zupełnie nowy 

odbiór. Nakładanie wybranych przez klienta

symboli, wiadomości ostrzegawczych, 

tekstów, a nawet rysunków złożonych

kształtów geometrycznych wspierane przez

nowy system inteligentnej kamery 3D.

Nakładanie można osiągnąć zarówno przez

kontroler, jak i bezpośrednio przez system

kontrolny urządzenia przez magistralę BUS.

Monitoring
obszarowy

Podążanie 
za nasypem

Monitorowanie 
odległości

Rozpoznawa-
nie obiektów

Śledzenie 
reflektora

Wsparcie 
pozycjonowania

Predykcja 
kolizji

Trójwymiarowa 
detekcja sceny 
Automatyczna 
detekcja obiektów

System czujników 3D O3M
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Inteligentna kamera 3D:
Zintegrowana kamera z funkcją
nakładania obrazu 2D, zapewnia
obraz na żywo i komunikaty
ostrzegawcze w czasie 
rzeczywistym.

Ogromna dalekowzroczność:
Sensor 3D jest zoptymalizowany
dla długich zakresów, potrafi 
wykrywać poruszające się obiekty
z odległości do 35 metrów.

Zintegrowana ocena:
Wszystkie obliczenia 3D są wyko-
nywane na potężnym systemie
czujnika, a wyniki są dostarczane
przez magistralę CAN lub Fast
Ethernet.

Po prostu wygoda:
Parametry systemu są ustawiane
przez łatwy w obsłudze 
“ifm vison assistant”, dla 
systemów operacyjnych Windows.
Gotowe do użycia bloki funkcyjne
dostępne w oprogramowaniu 
CODESYS do integracji urządzeń.

6

Predykcja kolizji

Zintegrowany automatyczny system

rozpoznawania obiektów wykrywa do 

20 stacjonarnych lub ruchomych obiektów

na drodze pojazdu budowlanego. 

Na podstawie aktualnej szybkości, wektora

ruchu i ustawionych parametrów, takich

jak droga hamowania, czujnik 3D oblicza

prawdopodobieństwo kolizji i przenosi je

do układu sterowania maszyny, poprzez

magistralę CAN lub Ethernet, a następnie

sygnalizuje kierowcy.

Nadzór obszaru 
w trudnych warunkach

Maszyny budowlane
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Monitorowanie odległości

Dla prostego pomiaru odległości, 

zintegrowany monitor odległości 

dostarcza do 64 regulowanych regionów

roboczych (ROIs), które są pogrupowanymi

pikselami, zawierającymi informacje 

o odległości. Monitorowanie tylnego 

obszaru może być implementowane jako

automatyczne lub z wykorzystaniem 

asystenta zadań.

XXCollision avoidance

Collision Status:

Predicted impact velocity of collision:

Predicted time to collision:

ID of the object causing the collision:

Crash predicted

2.70 m/s

1.28 s

69

XXXXObject information

ID:

Type:

x1:

delta-x:

y1:

delta-y:

Velocity x-direction:

Velocity y-direction:

69

Normal

7.52 m

- 0.08 m

- 0.22 m

1.32 m

- 3.00 m/s

0.00  m/s

Pojazd budowlany

Więcej informacji na www.ifm.com/pl/o3m-ca



Dla najtrudniejszego 
środowiska:
Ponieważ czujnik nie posiada żad-
nych ruchomych komponentów, 
to praktycznie się nie zużywa. 
Szeroki zakres temperatur otocze-
nia od -40 do 85 °C jest podstawą
dla uniwersalnych zastosowań.

Odporność na zewnętrzne
oświetlenie:
Technologia PMD zapewnia wysoką
powtarzalność danych pomiaro-
wych, nawet w trudnych warunkach
oświetlenia otoczenia lub przy 
bezpośrednich promieniach
słonecznych.

Komunikatywny:
Interfejsy, takie jak CAN z J1939 lub
CANopen lub Fast Ethernet, są zin-
tegrowane w standardzie. Funkcja
samo diagnostyki od czujnika do 
systemu oświetlania IR w sposób
ciągły monitoruje status systemu.

Niezawodny i szybki:
Dzięki wysoko rozwiniętemu 
automatycznemu algorytmowi 
i akwizycji obrazu, do 50 klatek 
na sekundę, czujnik pozwala na
szybkie i niezawodne obliczenia 
informacji 3D.

8

Rozwiązania automatyki 
dla maszyn rolniczych

Rolnictwo i leśnictwo
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Rozpoznawanie
pokosu

Mobilny czujnik
3D rozpoznaje
pokos i dostarcza
informacje do 
automatycznego
systemu 
sterowania 
maszyny.

Jednocześnie
określana jest ilość
materiału [m³/s] 
w celu uniknięcia
przeciążenia lub
niedociążenia
prasy.

Maszyna do
zbioru winogron

Czujnik 3D odciąża
kierowcę, prze-
syłając wszystkie
dane związane 
z automatycznym

sterowaniem,
wzdłuż rzędu 
winogron, do
układu sterowania
maszyny.

Podążanie za nasypem

Wysoko rozwinięty algorytm z generycznym

rozpoznawaniem konturów liniowych, 

zapewnia sterownikowi maszyny wybór

rozpoznanych linii i prowadzenie wzłuż

nich. Przy zakłóconym konturze dane są 

interpolowane. Dzięki temu procesowi,

prowadzenie nie zostanie wstrzymane w

przypadku małych zakłóceń. Funkcja offset

zapewnia dobre dopasowanie pomiędzy

pojazdem i linią za jaką ma podążać.

Prócz wskazówek aktualnej linii, można

jednocześnie określać ilość zbieranego 

materiału, dzięki czemu możliwe jest 

dostosowanie prędkości jednostki

ciągnącej lub kombajnu, by pasowała 

do ilości materiału.

Więcej na www.ifm.com/pl/o3m-lg



Zintegrowana kamera:
Dodatkowa kamera w systemie
czujnika 3D zapewnia podgląd
przyjazny dla użytkownika.

Stale wiarygodne:
Dzięki specjalnie modulowanemu
światłu podczerwonemu, można
osiągnąć stały wysoki wskaźnik
rozpoznawania, nawet przy 
materiałach odblaskowych 
z różną intensywnością.
To wszystko z minimalnym 
czasem odpowiedzi, tylko 40 ms.

Duży zasięg:
Uniwersalne zastosowanie 
zapewnia zakres do 15 m w 
typowym środowisku i do 35 m
na odblaskowych obiektach.

Zorientowany:
Odległość od obiektów i rozmiary
są automatycznie dostarczane w
czytelnej siatce, za pomocą 
wybranego układu współrzędnych.
Rozpoznawanie podłoża zintegro-
wane w algorytmie, zapewnia 
wysoką jednoznaczność rozpozna-
wania obiektów.

10

Monitoring obszarowy 
na maszynach i pojazdach

Transport i logistyka



Monitoring obszarowy

Dzięki ponad 1000 indywidualnym 

pomiarom wartości odległości, czujnik 3D

rozpoznaje obiekty w zakresie detekcji 

i sygnalizuje to systemowi sterowania

maszyny, zależnie od odległości maszyny.

11

Pojazdy na odpady 

Automatyczne
rozpoznawanie
niebezpiecznych
sytuacji, np.
podczas obracania
lub umieszczania
pojemników.

Zintegrowane
funkcje logiczne
umożliwiające 
zastosowanie 
bez dodatkowego
złożonego 
programowania.

Więcej na www.ifm.com/pl/o3m-as
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Ostrzeżenie przed kolizją 
i ustalanie pozycji

Transport i logistyka

Stale wiarygodne:
Dzięki specjalnie modulowanemu
światłu podczerwonemu, można
osiągnąć stały wysoki wskaźnik
rozpoznawania, nawet przy 
materiałach odblaskowych z
różną intensywnością.
To wszystko z minimalnym 
czasem odpowiedzi, tylko 40 ms.

Duży zasięg:
Uniwersalne zastosowanie 
zapewnia zakres do 15 m w 
typowym środowisku i do 35 m
na odblaskowych obiektach.

Zorientowany:
Odległość od obiektów i rozmiary
są automatycznie dostarczane w
czytelnej siatce, za pomocą 
wybranego układu współrzędnych.
Rozpoznawanie podłoża 
zintegrowane w algorytmie, za-
pewnia wysoką jednoznaczność
rozpoznawania obiektów.

Pozycjonowanie
ciężarówki przy
załadunku

W celu ochrony 
zaplecza logi-
stycznego, kierowca
jest natychmiast 
informowany o
osiągnięciu idealnej
pozycji na rampie.

Wsparcie kierowcy
podczas obracania

Aby zapobiec 
wypadkom, niebez-
pieczny obszar za
wózkiem widłowym
jest wykrywany w 3D
i kierowca jest na
czas informowany
poprzez komunikaty
ostrzegawcze przed
dojściem do kolizji.
Jednocześnie, system
sterowania maszyn
może otrzymać np.
komendę obniżenia
prędkości.



Więcej na www.ifm.com/pl/o3m-dm
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Określenie pozycji pojazdów 

transportowych

Dla prostego określenia pozycji, zinte-

growany monitor odległości dostarcza 

do 64 regulowanych regionów roboczych

(ROIs), które są pogrupowanymi 

pojedyńczymi pikselami, zawierającymi 

informacje o odległości.

Zapewnia to, na przykład, określanie 

pozycji pojazdu transportowego pod

punkt załadunku.

0 m

5 m



Szybka reakcja:
Architektura 2 x 32-bitowych 
procesorów zapewnia szybkie i
wiarygodne obliczenia danych 3D,
aż do 50 ramek na sekundę, bez-
pośrednio w systemie czujnika.

Brak zakłóceń:
Automatyczne tłumienie oświetle-
nia tła zapewnia niezawodne
rozpoznanie, nawet przy pełnym
promieniowaniu słonecznym 
wynoszącym 120 klx.

Niezawodna praca 
równoległa:
Niezawodna praca kilku czujników
3D w tym samym środowisku
gwarantowana przez konfiguro-
walną metodę zmiany częstotli-
wości. Dostępna jest opcja losowa
lub wcześniej ustalona.

Automatyczna detekcja 
obiektów refleksyjnych:
Dzięki wykrywaniu mocno 
odblaskowych elementów, mogą
być one klasyfikowane i oceniane
jako obiekty refleksyjne.
Do tego rozpoznania wystarczą
nawet proste testy bezpieczeństwa.

Rozwiązania automatyki 
i kontrola obszarów 
portowych.

Transport i logistyka

14



Więcej na www.ifm.com/pl/o3m-sd
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Automatyczne prowadzenie pojazdów 

z predykcją kolizji

Specjalna klasyfikacja odblaskowych 

elementów jest wykorzystywana jako 

podstawa do automatycznego prowadzenia

pojazdów do przodu. Polega się na

sprawdzonym i wysoko rozwiniętym 

algorytmie z sektora motoryzacyjnego.

Na przykład, minimalna i maksymalna 

odległość od przodu pojazdu, jest 

ustawiana lub rozpoznanie jest ograniczo -

ne do określonego układu reflektorów, 

za pomocą różnych parametrów. 

Dodatkowa predykcja kolizji zapewnia, że

przeszkody są wiarygodnie wykrywane 

i sygnalizowane do układu kontroli 

maszyny w dwóch etapach. Zakłócenia 

powodowane przez bezpośrednie 

promieniowanie słoneczne lub inne

czujniki 3D są automatycznie tłumione.

Łatwy monitoring obszarowy w portach

Zintegrowane funkcje czujnika 3D są

szczególnie przydatne w monitoringu

szyn suwnic. Czujnik wykrywa przeszkody

na szynach lub leżące na dalszej drodze 

i w porę sygnalizuje ten fakt operatorowi

suwnicy. W sytuacjach krytycznych,

suwnica samodzielnie się zatrzyma.



Zintegrowana kamera:
Dodatkowa kamera w czujniku 
3D zapewnia przyjazny dla 
użytkownika podgląd. 
Zidentyfikowane przeszkody są
nakładane na obraz z kamery.

Komunikaty ostrzegawcze
zdefiniowane przez klienta:
Funkcja nakładania obrazu z 
inteligentnej kamery 3D pozwala
też na nakładanie ikon i tekstów
przez system sterowania 
maszyną poprzez magistralę CAN.

Brak zakłóceń:
Automatyczne tłumienie oświetle-
nia tła zapewnia niezawodne
rozpoznanie, nawet przy pełnym
promieniowaniu słonecznym 
wynoszącym 120 klx.

Niezawodna praca 
równoległa:
Niezawodna praca kilku czujników
3D w tym samym środowisku
gwarantowana przez konfiguro-
walną metodę zmiany częstotli-
wości. Dostępna jest opcja losowa
lub wcześniej ustalona.

16

Rozwiązania automatyki 
i kontrola obszarów 
portowych.

Transport i logistyka



Więcej na www.ifm.com/pl/o3m-ca
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Predykcja kolizji

Zintegrowany automatyczny system

rozpoznawania obiektów wykrywa do 

20 stacjonarnych lub ruchomych obiektów

na drodze pojazdu budowlanego.

Bazując na aktualnej prędkości, wektorze

ruchu i ustalonych parametrach, np. 

droga hamowania, czujnik 3D ustala

prawdopodobieństwo wystąpienia kolizji.

Dane są przenoszone do systemu stero-

wania maszyną poprzez magistralę 

CAN lub Ethernet oraz sygnalizowane kie-

rowcy. W obrazie na żywo zapewnianym

przez integrowaną kamerę, podświetlane

są zidentyfikowane przeszkody.



System pomiarowy 
o wysokiej wydajności:
Dzięki opatentowanej technologii
PMD możliwe jest uzyskanie 
wysokiej powtarzalności 
zmierzonych danych, nawet dla
materiałów o różnych odbiciach
różnej refleksyjności. Wielofazowy
system pomiarowy wykrywa
nawet zakłócenia spowodowane
powstawaniem pyłu lub mgły 
wodnej.

Odporne czujniki:
Stopień ochrony IP 67 i IP 69K 
oraz szeroki zakres temperatur, 
od -40 do 85 °C, zapewniają 
uniwersalność zastosowania 
w różnych aplikacjach.

Wysoka niezawodność:
Wbudowana funkcja samo-
diagnostyki od czujnika do systemu
oświetlenia IR zawsze zapewnia
kompleksowe informacje na temat
bieżącego statusu funkcji czujnika
3D. W wypadku uszkodzenia,
zakłócenia lub silnego zabrudzenia,
czujnik może wygenerować 
odpowiedni sygnał.

Monitorowanie 
wysokości w tanko -
wcach / cysternach

Wbudowana funkcja
“minimalna 
odległość” może 
monitorować 
jednocześnie do 
64 wybranych
punktów nad tanko -
wcem/cysternami.

Kierowca może
być wspierany na
przykład, podczas
pozycjonowania
tankowca/cysterny
pod skrzydłem 
samolotu, lub 
informowany gdy
skrzydło jest 
obniżone.
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Monitorowanie 
wysokości i odległości 
w portach lotniczych

Transport i logistyka



Prosty monitoring odległości

Wbudowana funkcja “minimalna 

odległość” może być również używana 

do prostego monitorowania obszaru. 

Informuje ona kierowcę, kiedy została

osiągnięta minimalna odległość 

i jednocześnie sygnalizuje gdzie 

w rozpoznanym polu jest następna 

odległość.

Pomoc dla ciągni-
ków samolotów

Dzięki prostemu
monitoringowi
zdefiniowanych 
obszarów, czujnik
3D może wysłać
komunikat o

Pomoc w 
pozycjonowaniu 
i dokowaniu sprzętu
naziemnego na 
lotniskach. 

Ponad 1,000 poszcze -
gólnych pomiarów
precyzyjnie wykrywa
otoczenie taśmy
przenośnika.
Rozwiązania aplika-
cyjne definiowane
przez klienta mogą

być realizowane
szybko i łatwo, za
pomocą łącznie 
64 „obszarów 
roboczych” (ROI),
czyli poszczególnych 
regionów, których
odległości mają być
monitorowane.

końcowym
położeniu, a
nawet obraz 
konturowy
koła przedniego
do systemu 
sterowania
urządzeniem.

19

Więcej na www.ifm.com/pl/o3m-sd



Niezawodne podświetlenie

20

Nr zam.Nr zam.Poziomy x pionowy 
kąt rozwarcia

[°]

Typ

Dane techniczne 
i akcesoria

System czujników 3D O3M

Mobilny czujnik 3D bez przetwarzania danych1) 70 x 23
Urządzenie podświetlające 

systemu IR

Czujnik PMD 3D

O3M950
O3M150

Mobilny czujnik 3D ze zintegrowaną kamerą 2D1) 70 x 23 (3D)
90 (2D) O3M250

Mobilny czujnik 3D bez przetwarzania danych1) 95 x 32
Urządzenie podświetlające 

systemu IR O3M960
O3M160

Mobilny czujnik 3D ze zintegrowaną kamerą 2D1) 95 x 32 (3D)
120 (2D) O3M2603)

Mobilny inteligentny czujnik 3D2) 70 x 23
Urządzenie podświetlające 

systemu IR O3M950
O3M151

Mobilny inteligentny czujnik 3D ze zintegrowanym
nakładaniem 2D/3D

70 x 23 (3D)
90 (2D) O3M251

Mobilny inteligentny czujnik 3D2) 95 x 32
Urządzenie podświetlające 

systemu IR O3M960
O3M161

Mobilny inteligentny czujnik 3D ze zintegrowanym
nakładaniem 2D/3D

95 x 32 (3D)
120 (2D) O3M2613)

1)Synchroniczne wyjście obrazu 2D IR i obraz dystansu 3D jako informacja wejściowa w przetwarzaniu obrazów zdefiniowanych przez klienta
2) W tym kreator aplikacji zob. tabele na stronie 22
3) Typy O3M260 / O3M261 dostępne od 2 kwartału 2017 roku.

Dane techniczne

Typ czujnika

Rozdzielność                                        [Pixel]

Oświetlacze

PMD 3D chip

64 x 16

Pozostałe dane techniczne 
urządzenia z kamerą 2D

Typ czujników 

rozdzielczość PAL                               [Piksel]

1/4“ 4:3 VGA CMOS czujnik obrazu Kolor

640 x 480

Podświetlenie IR 850 nm (długość fali)

Maks. prędkość klatkowa                        [Hz] 25 / 33 / 50

Podłączenie Złącze M12

Zakres ochrony/ klasa ochrony IP 67 / IP 69K, III

Napięcie zasilania                                [V DC] 9...32

Temperatura otoczenia                            [°C] -40...85

Uwaga:
Czujniki 3D serii O3M powinny być używane np. jako pomoc kierowcy w unikaniu kolizji lub w celu monitoringu obszarowego. Są to systemy 
fotoelektryczne, ich działanie może być pogorszone np. przez silne zabrudzenie. System nie spełnia wymogów dyrektywy IEC 61496 o elektroczułym
sprzęcie ochronnym i nie można go stosować do wdrażania funkcji bezpieczeństwa użytkownika. Czujniki 3D serii O3M służą do wspierania 
operatora maszyny. Jednakże to użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność w każdej sytuacji.
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Okablowanie do parametryzacji

Okablowanie instalacji

Więcej na www.ifm.com/pl/o3m

Czujnik
O3M151

O3M2514)

Urządzenie
podświetlające IR

O3M950

Kabel połączeniowy MCI
E3M12x

Opcjonalny przewód
połączeniowy E3M160

Przewód adaptera
EC2114

Połączenie Ethernet
E11898

Napięcie znamionowe 12/24 V DC

Napięcie znamionowe 12/24 V DC
E3M13x

Kabel łączeniowy
USB

CANfox
EC2112

Video
urządzenie do
przechwyty-
wania video4)

PC

Zasilanie

4) Typ O3M251 zapewnia dodatkowe analogowe wyjście video

Przewód połączeniowy CAN
E1159x

Napięcie znamionowe
12/24 V DC

E3M13x

Opcjonalny przewód połączeniowy video
E3M1514)

Napięcie znamionowe 12/24 V DC

Przewód połączeniowy CAN
E1159x

Napięcie znamionowe
12/24 V DC

EVC07x

Czujnik
O3M151

O3M2514)

Urządzenie
podświetlające

systemu IR
O3M950

Przewód połączeniowy MCI
E3M12x
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Typ Opis Nr zam.

CAN/RS232 USB 
Interface CANfox EC2112

Zestaw kabla 
z adapterem dla CANfox EC2114

Program operacyjny 
dla czujników wizyjnych E3D300

Osłona przeciw warunkom pogodowym,
czarna stal nierdzewna E3M101

Wspornik w kształcie litery U, 
odpowiedni dla czujnika lub urządzenia
podświetlającego, czarna stal nierdzewna

E3M102

Typ Opis Nr zam.

Wsporniki w kształcie litery U,
odpowiednie dla czujnika lub urządzenia
podświetlającego, stal nierdzewna

E3M100

Zestaw do montażu na zacisk,
Ø 14 mm, stal nierdzewna / stal
nierdzewna wysokiej jakości

E3M103

Trójkątny reflektor
200 mm E3M140

Trójkątna taśma odblaskowa
Samoprzylepna, 200 mm E3M141

Taśma odblaskowa 210 x 297 mm,
samoprzylepna E3M142

Akcesoria

Dane techniczne 
i akcesoria

System czujników 3D O3M

Kreatory zastosowań dostępne 
w ifm Vision Assistant

Przykłady zastosowania

Monitoring obszaru za pojazdami budowlanymi i wózkami widłowymi, 
monitoring martwych punktów, identyfikacja kolizji podczas ruchu do przodu,

identyfikacja kolizji żurawi portowych.

Kreator aplikacji Typy O3M151 / O3M161

Ostrzeganie przed kolizją 
w ramach wsparcia kierowcy

Monitoring obszarowy na wiernicach, 
śmieciarkach i żurawiach.

Monitoring obszarowy maszyn 
mobilnych lub nieruchomych

Automatyczne śledzenie pojazdów transportowych 
z przodu i zachowywanie bezpiecznych odległości.

Automatyczne podążanie dla 
bezosobowych pojazdów transportowych

Automatyczne rozpoznawanie pokosu i obliczanie ilości, 
automatyczne sterowanie kombajnem do zbioru winogron.Podążanie za nasypem
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Typ Opis Nr zam.

Przewód połączeniowy MCI, czujnik
połączenia / urządzenie 
podświetlające systemu IR, 1 m

Przewód połączeniowy MCI, czujnik
połączenia / urządzenie 
podświetlające systemu IR, 2 m

Przewód połączeniowy MCI, czujnik
połączenia / urządzenie 
podświetlające systemu IR, 3 m

E3M121

E3M122

E3M123

Gniazdo M12, zasilanie system
oświetlania, kabel PUR, 2 bieguny E3M131

Gniazdo M12, zasilanie system
oświetlania, kabel PUR, 5 bieguny E3M132

Gniazdo M12, zasilanie system
oświetlania, kabel PUR, 10 bieguny E3M133

Przewód połączeniowy video M12, 
czujnik połączenia / PDM360, 5 m E3M151

Przewód połączeniowy video M12, 
czujnik połączenia / PDM360, 11 m E3M152

Przewód połączeniowy video M12, 
czujnik połączenia / PDM360, 16 m E3M153

Przewód połączeniowy video M12, 
czujnik połączenia / PDM360, 21 m E3M154

Typ Opis Nr zam.

Gniazdo M12, magistrala CAN
kabel PUR, czarny 2 m, 5 przewodów E11596

Gniazdo M12, magistrala CAN
kabel PUR, czarny 5 m, 5 przewodów E11597

Ethernet, przewód sieciowy skrosowany,
2 m, kabel PVC, M12 / RJ45 E11898

E12226

Ethernet, przewód sieciowy skrosowany,
10 m, kabel PVC, M12 / RJ45 E12204

Ethernet, przewód sieciowy skrosowany,
20 m, kabel PVC, M12 / RJ45 E12205

Ethernet, przewód sieciowy skrosowany,
2 m, kabel PVC, M12 / RJ45,
kątowy / prosty

E3M159Kabel przedłużający video M12, 5 m

E3M160
Przewód adaptera video M12 / 
wejście czincz łączące urządzenie 
do przechwytywania video, 1 m

E3M161Adapter video z wtyczki M12 na wtyczkę M16 w celu
połączenia do MultiViewBox E2M250, 1 m

Technika łączeniowa

E3M120
Przewód połączeniowy TPU, czujnik
połączenia / urządzenie podświetlające
systemu IR, 0,25 m
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Dane techniczne 
i akcesoria

Wytrzymała uniwersalna kamera O2M

Typ

Kamera CMOS

Kąt rozwarcia

[°]

78

Nr zam.Funkcja lustra

– O2M200

Kamera CMOS 78 zintegrowana O2M201

Kamera CMOS 115 – O2M202

Kamera CMOS 115 zintegrowana O2M203

Dane techniczne

Typ czujnika

Rozdzielczość PAL                               [Piksel]

Częstotliwość odświeżania obrazu          [fps]

1/4" 4:3 VGA CMOS czujnik obrazu Kolor

680 x 480

25

Podłączenie Przewód połączeniowy 0,5 m 
ze złączem M16

Zakres ochrony/ klasa ochrony IP 67 / IP 69 K

Napięcie zasilania                                [V DC] 8...32

Ogrzewanie soczewki automatyczne

Temperatura otoczenia                            [°C] -40...85

Kamera z wyjściem analogowym video O2M

Typ Opis Nr zam.

Ochronna powłoka metalowa, 
stal nierdzewna E2M212

Instalacja kopułowa E2M211

Ustawianie tłumienia wibracji E2M213

Osprzęt wymienny E2M210

Akcesoria

Opis Nr zam.

Rozdzielacz video, wizualizuje 
do 4 obrazów z kamer (PAL) na
standardowym monitorze lub module
procesowym i dialogowym

E2M250

Przewód połączeniowy M16, 3,85 m, 
8 przewodów, dla zasilania E2M250
MultiViewBox, kabel otwarty

E2M251

Gniazdko M16, możliwe do podłączenia,
8 przewodów, do zasilania E2M250
MultiViewBox

E2M252

MultiViewBox

Typ

Dane techniczne

Sygnał video PAL, 720 H x 576 V 
(aktywne 680 x 480)

Wejścia 4

Podłączenie Złącza M16 
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Typ Opis Nr zam.

Przewód adaptera, złącze M12 do
gniazda M16, czarny, przewód PVC.
Do połączenia kamery do PDM NG

E2M200

Przewód adaptera, złącze M12 do
gniazda M16, czarny, przewód PVC.
Do podłączania dwóch kamer 
do PDM NG

E2M201

Przewód połączeniowy, złącze M16 do
gniazda M16, 5 m czarny, przewód PVC E2M203

Przewód połączeniowy, złącze M16 do
gniazda M16, 11 m czarny, przewód PVC E2M204

Przewód połączeniowy, złącze M16 do
gniazda M16, 16 m czarny, przewód PVC E2M205

Przewód połączeniowy, złącze M16 do
gniazda M16, 21 m czarny, przewód PVC E2M206

Technika łączeniowa

Typ Opis Nr zam.

Wyświetlacz kolorowy 7", 9 klawiszy
funkcyjnych, klawisz nawigacyjny, 
2 x analogowe wyjście video, 
wyświetlacz dotykowy

CR1082

Wyświetlacz kolorowy 7", 9 klawiszy
funkcyjnych, klawisz nawigacyjny, 
2 x analogowe wyjście video

CR1085

Wyświetlacz kolorowy 7", 8 klawiszy
funkcyjnych, klawisz nawigacyjny, 
2 x analogowe wyjście video

CR1083

Wyświetlacz kolorowy 7", 9 klawiszy
funkcyjnych, urządzenie kodujące, 
2 x analogowe wyjście video

CR1084

Wyświetlacz kolorowy 12", 13 klawiszy
funkcyjnych, klawisz nawigacyjny, 
2 x analogowe wyjście video

CR1200

Wyświetlacz kolorowy 12", 13 klawiszy
funkcyjnych, klawisz nawigacyjny, 2 x
analogowe wyjście video, ekran dotykowy

CR1201

Moduły dialogowe PDM360 NG

Więcej na www.ifm.com/pl/o2m

Przewód adaptera
E2M200

Kamera 3D
O3M251

Kamera 3D
O3M251

Przewód adaptera
E3M161

MultiViewBox
E2M250

Kabel łączeniowy
E2M203

Kamera
O2M2xx

Kamera
O2M2xx
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Przegląd
Wykresy odległości od 
czujników / pola widzenia

Czujniki 3D O3M

Typ O3M150 / O3M151 / O3M250 / O3M251 kąt rozwarcia 70° x 23°

7 x 2
14 x 4

21 x 6

42 x 12

Zasięg działania [m] 30

Pole widzenia [m]

Czujnik 3D

15105

OD
rozpoznawanie

obiektów
pojazd

słonecznie (~120 kLux) 0,25...30 – –

pochmurnie (~20 kLux) 0,25...40 – –

całkiem ciemno 0,25...50 – –

OD
rozpoznawanie

obiektów

silnie odblaskowe
obiekty (np.

dobrze widoczna
kamizelka)

słonecznie (~120 kLux) 1...40 – –

pochmurnie (~20 kLux) 1...60 – –

całkiem ciemno 1...80 – –

OD
rozpoznawanie

obiektów
osoba5)

słonecznie (~120 kLux) 0,25...12 – –

pochmurnie (~20 kLux) 0,25...16 – –

całkiem ciemno 0,25...20 – –

DI / BF
obraz dystansu

funkcje podstawowe

słonecznie (~120 kLux) – 0,25...12 ± 15

pochmurnie (~20 kLux) – 0,25...15 ± 10

całkiem ciemno – 0,25...30 ± 5

Typ O3M151 / O3M251 dokładność pomiaru

5) Termin osoba rozumie się wyłącznie jako odniesienie dla rozmiaru

Uwaga:
Czujniki 3D serii O3M można wykorzystywać jako przykład wsparcia kierowcy w zakresie ostrzegania przed kolizją lub do monitoringu obszarowego.
Są to systemy fotoelektryczne, ich działanie może być pogorszone np. przez silne zabrudzenie. System nie spełnia wymogów dyrektywy IEC 61496 
o elektroczułym sprzęcie ochronnym i nie można go stosować do wdrażania bezpieczeństwa użytkownika. Czujnik 3D serii O3M służą do wspierania
użytkownika maszyny. Jednakże to użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność w każdej sytuacji.

Wersja 
oprogramowania

Typ 
obiektu

Warunki 
pracy

Zakres pomiaru
rozpoznawania 

obiektów 
[m]

Typ. zakres pomiaru 
ROI

[m]

Typ. dokładność 
pomiaru

[cm]
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20.8 x 5.511 x 2.8

32.8 x 8.3

65 x 17

Typ O3M160 / O3M161 / O3M2603) / O3M2613) kąt rozwarcia 95° x 32°

5 10 15
30

Pole widzenia [mm]

Czujnik 3D

Zasięg działania [m]

OD
rozpoznawanie

obiektów
pojazd

słonecznie (~120 kLux) 0,25...21 – –

pochmurnie (~20 kLux) 0,25...30 – –

całkiem ciemno 0,25...35 – –

OD
rozpoznawanie

obiektów

silnie odblaskowe
obiekty (np.

dobrze widoczna
kamizelka)

słonecznie (~120 kLux) 1...29 – –

pochmurnie (~20 kLux) 1...42 – –

całkiem ciemno 1...55 – –

OD
rozpoznawanie

obiektów
osoba5)

słonecznie (~120 kLux) 0,25...9 – –

pochmurnie (~20 kLux) 0,25...12 – –

całkiem ciemno 0,25...15 – –

DI / BF
obraz dystansu

funkcje podstawowe

słonecznie (~120 kLux) – 0,25...8 ± 15

pochmurnie (~20 kLux) – 0,25...11 ± 10

całkiem ciemno – 0,25...21 ± 5

Typ O3M161 / O3M2613) dokładność pomiaru

3) Typy O3M260 / O3M261 dostępne od 2 kwartału 2017   5) Termin osoba rozumie się wyłącznie jako odniesienie dla rozmiaru

Wersja 
oprogramowania

Typ 
obiektu

Warunki 
pracy

Zakres pomiaru
rozpoznawania 

obiektów
[m]

Typ. zakres pomiaru 
ROI

[m]

Typ. dokładność 
pomiaru

[cm]
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