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Podnik ve Vaší blízkosti

Jsme Vám k dispozici po celém světě:
Jsme tu pro Vás – kdekoliv a kdykoliv!
Komunikace s Vámi, ať už prostřednictvím
telefonu nebo e-mailu, ale především
osobní poradenství a péče o Vás je
středem našeho zájmu. Převezmeme Vaše
objednávky, zašleme vzorky a poskytneme
Vám potřebné informace.
Poradenská činnost:
Po uvedení nových výrobků a technologií
na trh, Vás náš kompetentní tým techniků
s těmito výrobky seznámí na zákaznických
akcích, kurzech a seminářích, popřípadě
poradí a zodpoví Vaše otázky týkající
se automatizační techniky přímo ve Vaší
firmě.
Proč se s námi setkat?
Chcete objevovat nové možnosti, pomoci
s výběrem přístrojů, poradit s řešením
Vašich aplikací a realizovat nové nápady?
Pak si s námi domluvte schůzku přímo
ve Vašich prostorách nebo nás navštivte
na jedné z našich zákaznických akcí.
Bezplatný servis kdekoliv a kdykoliv?
ifm – close to you!

ifm – close to you!
Mezi naše silné stránky patří blízký kontakt se zákazníkem, kvalita
a inovace. Průběžně optimalizujeme technické procesy téměř ve všech
průmyslových odvětvích a jsme tak jedním z předních světových výrobců
průmyslové automatizace. Více než 5 000 zaměstnanců, ve více
než 70 zemích po celém světě, vyvíjí a navrhuje řešení pro 115 000
zákazníků ve strojírenství, ale i v dalších průmyslových odvětvích.
Neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám pomůžeme. Naším cílem je Vaše
spokojenost! Hledáme individuální řešení na základě Vašich požadavků.
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Jedinečně blízký kontakt se zákazníkem

zastoupení
partneři

“Vzorný zákaznický servis
je pro nás samozřejmá věc”
Princip firemní filozofie ifm
Váš osobní technický poradce:
Chtěli byste dostávat osobní poradenství
Informační portál “Moje ifm”

po telefonu, prostřednictvím e-mailu nebo

S novým informačním portálem Moje ifm,

přímo v místě Vaší firmy a mít vlastního

s možností přímého nákupu přes e-Shop,

kvalifikovaného a spolehlivého poradce?

si můžete prohlížet a objednávat

Na celém světě je Vám připraveno

produkty po celý den! Registrujte

pomoci okolo 1300 obchodně-technických

se do e-Shopu na: www.ifm.com/cz

zástupců ifm.
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Nejvyšší kvalita vytváří
spolehlivost

“Úspěšný růst se zárukou”
Princip firemní filozofie ifm
Odpovědný růst:
Výkonní ředitelé Martin Buck a Michael
Marhofer jsou druhou generací v řízení
rodinné firmy. Od založení společnosti
v roce 1969 ifm neustále roste.
Vyrůstejte s námi:
ifm electronic – jsme tu pro Vás!

Vývoj obratu od roku 1970
700

vývoj tržeb v milionech EUR

600

Kvalita vyrobená v Německu
Hlavní výroba je soustředěna v oblasti Bodamského jezera, což úzce
souvisí s umístěním Německa. Správní a logistické centrum rodinného
podniku se nachází v Porúří. Téměř 90 % z celosvětové roční produkce
13,5 milionů senzorů a systémů je vyvinuto, vyrobeno a optimalizováno
v Německu – každý produkt je vysoce kvalitní a spolehlivý. Vzhledem
k tomu platí, že “vysoká kvalita výrobků a přesné technické údaje jsou
spolehlivými a nezpochybnitelnými hodnotami ifm.” (Princip firemní
filozofie ifm)
Vysokou kvalitu výroby zaručují navíc rozsáhlá testování a certifikace,
stejně jako asi 600 zaměstnanců v oblasti výzkumu a vývoje.
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Mimořádné inovace zajišťují
budoucnost
“ifm má v úmyslu nejen pokrývat
viditelné potřeby, ale také je
přímo vytvářet tím, že názorně
předvádí uplatnění v nových
aplikacích”
Princip firemní filozofie ifm
Inovace jako výzva:

“ifm chce nabízet vynikající
kvalitu výrobků, služeb
a spolehlivost”
Princip firemní filozofie ifm
Kvalita právě včas:
Dostupnost a spolehlivost – výrobní
procesy jsou průběžně vyhodnocovány

Inovace, vysoce kvalitní standardní řešení

a optimalizovány tak, aby dodací lhůty

či vývoj nových výrobků pro specifické

byly co možná nejkratší. Bez ohledu

aplikace – to jsou základní činnosti ifm!

na množství nebo časový rámec, má každý

Více než 600 interních vývojových

jednotlivý výrobek ifm vždy nekompromisní

inženýrů v úzké spolupráci s výzkumnými

vysokou kvalitu. A naše logistické centrum

ústavy, univerzitami a partnerskými

garantuje vysokou dostupost našich

společnostmi, jako jsou pmdtechnologies

výrobků – více než 98 % produkce

gmbh nebo i-for-t gmbh, hledá nové

je dostupné během 4 dnů.

nápady a zavádí je do praxe.
Výsledek: více než 600 vlastních patentů
a patentových přihlášek.
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Detekce polohy, signalizace stavu

Induktivní senzory
Kapacitní senzory
Magnetické senzory
Senzory pro válce
Optické senzory pro všeobecné použití
Optické vidlicové senzory /
úhlové senzory
Laserové senzory / Senzory pro měření
vzdálenosti
Vláknová optika
Optické senzory pro speciální aplikace
Zpětnovazební systémy pro ventily
a pohony
Spínací zesilovače

Polohová senzorika

Rotační snímače
Snímače otáček
Senzory náklonu
Čítače pulzů
Senzory náklonu
Robustní 2-osé
senzory náklonu
s rozhraním
CANopen.

Senzory pro kontrolu pohybu
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Induktivní senzory
Použití senzorů,
dokonale
přizpůsobených
k celé řadě
různých aplikací.

Laserové senzory /
Senzory pro
měření vzdálenosti
Kapacitní senzory

První na světě!
Standardní optické
senzory s měřením
průběhové doby
světla (PMD).
Velké dosahy
s přesným potlačením pozadí.

Detekce polohy
a úrovně hladiny,
např. plastů, dřeva
a sypkých materiálů. Zobrazení
a vyhodnocení
procesních hodnot
pomocí IO-Link.

Zpětnovazební
systémy pro
ventily a pohony
Duální senzory
a spínací vačky
(speciální PUKY)
pro zjišťování
polohy ventilu.

Senzory pro válce
Jednoduchá montáž:
ifm senzory pro válce
se rychle instalují
a mohou být
bezpečně zajištěné.

Magnetické senzory
Bezkontaktní snímání
polohy i na velké
spínací vzdálenosti.

Čítače pulzů
Analogové a digitální vyhodnocení
signálů, např.
monitorování
rychlosti nebo
mezní hodnoty.
Rotační snímače
Vždy správné
otáčky:
od kompaktního,
přírůstkového
rotačního snímače
po robustní víceotáčkové kódovače
CANopen.
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Vyhodnocení kvalitativních
vlastností, zajištění bezpečnosti

Kamerové senzory
3D senzory
3D kamery
Osvětlení

Průmyslové vidění
Kamerové senzory
Obrysové senzory
analyzují předem
zadanou geometrii pro montáž,
výrobu a kontrolu
kvality.

Induktivní bezpečnostní senzory
Bezpečnostní světelné závěsy
Bezpečnostní světelné mříže
Bezpečnostní relé
Bezpečnostní kontrolery
AS-Interface Safety at Work

Bezpečnostní technika
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Osvětlení

3D senzory
Detekce objektů
a scén ve třech
rozměrech. 3D
kamerový senzor
efector pmd3d
v průmyslově
kompatibilním
pouzdru.

Kamerové senzory
Pixel counter (čítač
obrazových bodů)
sleduje proměnlivé
vlastnosti objektů.

3D kamery
Technologie PMD
umožňuje 3D zobrazení vzdálenosti
pouhým “letmým”
pohledem.

Bezpečnostní
světelné závěsy
Štíhlé provedení,
velký dosah: bezpečnostní světelné
mříže a závěsy
podle typu 2 / SIL 2 /
PL d nebo typ 4 /
SIL 3 / PL e.

Induktivní bezpečnostní senzory
Nejvyšší bezpečnost podle
SIL 2/3, PL d/e.
Žádný speciální
protikus není
nutný.

AS-Interface
Safety at Work
Signály od standardních přístrojů
a bezpečnostních
komponentů jsou
dále předávány
pomocí běžného
kabelu.

Bezpečnostní
kontrolery
Osvědčený: hardware, software
operačního
systému a programovací nástroj.
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Transparentní procesy,
inteligentní komunikace

Tlakové senzory
Vakuové senzory
Senzory proudění /
měřiče průtoku
Hladinové senzory

Procesní senzorika

Teplotní senzory

Senzory proudění

Systémy pro vyhodnocování signálu

Senzory proudění
efector mid
bez mechanických
součástí pro trvale
přesné měření
hodnot.

Zpětnovazební systémy
pro ventily a pohony

AS-Interface: kontrolery /
gateways (brány)
AS-Interface: napájecí zdroje /
hlídače zemních zkratů
AS-Interface: I/O moduly
AS-Interface: AirBoxy
pro pneumatické aplikace
AS-Interface: senzory
AS-Interface: jednotky
pro ventily a spínací vačky
AS-Interface: rozšíření sítě
AS-Interface Safety at Work
Komponenty pro průmyslové
sběrnice
IO-Link komponenty

AS-i fieldbus
komponenty

Průmyslová komunikace
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AS-i CompactLine:
kompaktní provedení a plně zalité
pouzdro pro drsné
vlivy okolního
prostředí.

Tlakové a vakuové
senzory
Perfektní přehled
díky dvoubarevnému displeji:
ifm tlakové
senzory poslední
generace.

Hladinové senzory
Hygienické
hladinové senzory
dokonale
potlačují pěnu
a usazeniny.

Teplotní senzory
S displejem
a ovládacími
tlačítky: robustní
infračervené
teplotní senzory
pro detekci
velmi horkých
předmětů.

AS-i AirBoxy
pro pneumatické
aplikace
Kompaktní pneumatické ventily,
vybavené
digitálními vstupy
se zpětnou
vazbou.

AS-i kontrolery /
gateways (brány)
Funkce masteru
a připojení k jiným
síťovým úrovním.

AS-i I/O moduly
a senzory
Decentralizované
vstupní a výstupní
moduly
pro digitální
a analogové
signály.

AS-i IO-Link
komponenty
IO-Link paměťová
zástrčka pro praktické ukládání dat
ze senzoru.
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Výkonné identifikační systémy,
monitorování na základě stavu opotřebení

RFID 125 kHz
RFID 13,56 MHz
RFID UHF
Datové čipy (ID tagy)
1D/2D čtečky kódů

Identifikační systémy

Transpondér

Systémy pro hlídání vibrací
Senzory pro kontrolu spotřeby
tlakového vzduchu
Senzory pro kontrolu spotřeby
vody
Systémy pro měření kvality oleje

Systémy pro prediktivní údržbu
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RFID UHF
Velké dosahy pro
výrobu a logistiku:
UHF zapisovací
a čtecí jednotky
pro použití po
na celém světě.
RFID 125 kHz
Sledování nosičů
obrobků: Systém
LF RFID pro kontrolu výroby lze
připojit přímo
k rozhraní
AS-Interface.

RFID 13,56 MHz

1D / 2D
čtečky kódů

Flexibilní systém
LF / HF-RFID
s integrovaným
rozhraním
Profibus DP.

Identifikace
1D a 2D kódů
pomocí čtečky
Multicode.
Nezávisle
na poloze
natočení!

Senzory
pro kontrolu
spotřeby tlakového
vzduchu
Trvale udržitelná
optimalizace
spotřeby tlakového
vzduchu pomocí
detekce malých
úniků.

Systémy
pro měření kvality
oleje
Senzor pro monitorování částic sleduje
stupeň znečištění
kapalných médií,
zejména v minerálních, esterových
a biologicky odbouratelných olejích.
Senzory
pro kontrolu
spotřeby vody

Systémy
pro hlídání vibrací
Snímače vibrací
sledují poškození
ložiska v průběhu
času. To umožňuje
plánování údržby.

Kompaktní magneticko-induktivní
senzory proudění
v zásobování
pitnou vodou.
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Mobilní kontrola,
spolehlivé připojení

Základní řídící systémy
Mobilní kontrolery –
řízení pro mobilní stroje
I/O moduly
Komunikační moduly /
displeje

Systémy pro mobilní stroje

I/O moduly
Decentralizované
CAN moduly
pro připojení
senzorů a akčních
členů.

Kamerové systémy
Diagnostické a servisní
jednotky
Převodníky signálu
Senzory

Zásuvky
Zástrčky
Propojovací kabely
Zásuvkové rozdělovače
Vestavné zásuvky

Propojovací technika

Vestavné zástrčky
Y-rozbočovače
Zástrčky COMBICON

Síťové zdroje

Příslušenství

Příslušenství pro:
instalaci a montáž,
nastavitelné montážní systémy,
optické senzory,
magnetické senzory,
senzory pro válce,
systémy ventilů se zpětnou vazbou,
AS-Interface,
řídící systémy,
identifikační systémy
Různé
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Řídící systémy
pro mobilní stroje
ClassicController
R360 pro mobilní
aplikace s obousměrnými vstupy /
výstupy a s rozhraním CANopen.

Senzory
Induktivní snímače,
jakož i senzory
tlaku a náklonu:
spolehlivé dokonce
i v extrémních
provozních
podmínkách.

Základní řídící
systémy
Cenově výhodné
a snadno ovladatelné: ecomatmobile Basic jako
modulární systém
pro jednoduché
řídící úkoly.

Kamerové
systémy
Sledování pracovního rozsahu
vozidel i v těch
nejnáročnějších
podmínkách.

Propojovací kabely
Bezpečné připojení:
propojovací kabely
pro připojení
senzorů k centrálním rozvaděčům
a modulům.

Konektory
Konektorové
zástrčky ecolink M12
a M8 s profilovaným
těsněním a aretačním kroužkem.
Odolné proti
vibracím a rázům.
Krytí až do IP 67,
IP 68 a IP 69K.

Síťové zdroje

Nastavitelné
montážní systémy
Spolehlivost
a úspora času:
montážní sady
pro senzory
a reflektory.

Zvláště účinné
a prostorově
úsporné síťové
zdroje pro 24 V DC
a rozhraní
AS-Interface.

Široký výběr
příslušenství
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Navštivte naše internetové stránky:
www.ifm.com/cz

Přehled produktů ifm:

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

Polohová senzorika

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

Senzory pro
kontrolu pohybu

Tel. +420 267 990 211
Fax +420 267 750 180
E-mail: info.cz@ifm.com

Průmyslové vidění

Pobočka Brno
areál VUCHZ, a.s.
Křižíkova 70
612 00 Brno
Tel. +420 541 633 838
Fax +420 541 633 319

Bezpečnostní technika

Slovenská republika
ifm electronic, s.r.o.
Rybničná 40
831 06 Bratislava

Procesní senzorika

Tel. +421 244 872 329
Fax +421 244 646 042

Průmyslové
řídící systémy

Identifikační systémy

Systémy pro
prediktivní údržbu

Systémy pro
mobilní stroje

Propojovací technika

Příslušenství

Vyhrazujeme si právo na změnu technických údajů. · 03/15

E-mail: info.sk@ifm.com
www.ifm.com/sk

