
Malé, ale vysoce výkonné 
optické senzory!

w
w

w
.if

m
.c

o
m

/c
z/

o
6

O
p

ti
ck

é 
se

n
zo

ry

let

ZÁRUKA

na produkty if
m





WetLine

Rozsáhlé testy
potvrzují krytí IP 68
/ IP 69K. Vhodnost
pro použití ve
vlhkých oblastech
potravinářského
průmyslu je certifi-
kována společností
ECOLAB.

Nejlepší výkon

Senzory řady O6 
si bez problémů 
poradí s různými
povrchy v rámci
jedné aplikace –
zde např. dřevo 
a papír.

Silný:
Reflexní světelný snímač 
se spolehlivým potlačením 
pozadí.

Spolehlivý:
Automatické přizpůsobení citli-
vosti zajišťuje spolehlivý provoz 
i v přítomnosti páry, kouře nebo
v silně reflektujícím prostředí.

Precizní:
Homogenní světelná skvrna 
pro přesnou detekci objektů;
žádné rozptýlené světlo.

Konstantní:
Díky potlačení pozadí je spínací
vzdálenost nezávislá na barvě 
a povrchu objektu.

Jednoduché ovládání:
Potenciometr pro nastavení 
spínacího bodu, otočný přepínač
pro výběr spínání na světlo / tmu,
varianty s pevným nastavením
nebo IO-Link.

Krytí:
Řada WetLine s obzvláště robust-
ním pouzdrem z nerezové oceli 
a krytím IP 68 / IP 69K.

Ten nejlepší 
optický výkon!

Konstantní dosah

Snímací vzdálenost
je nezávislá 
na odrazivosti 
a barvě objektu,
který má být 
detekován, a to 
i v případě vysoce
reflexního pozadí.

Pro hygienická 
a vlhká prostředí

Pro průmyslové 
aplikace



Přesný spínací bod

Reflexní světelný
snímač O6 
s potlačením 
pozadí rozlišuje 
i ty nejmenší
výškové rozdíly.

Nechte se inspirovat kompaktními 
senzory O6!

www.ifm.com/cz/o6

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

Mnoho variant

U řady senzorů 
s označením O6, 
ať už v plastovém
nebo v nerezovém
pouzdře, 
si můžete vybírat 
z různých variant:
reflexní světelné
snímače (aktivní
nebo s potlačením
pozadí), jedno-
cestné nebo 
reflexní světelné
závory; provedení
s konektorem M8,
přívodním 
kabelem s konekt.
M12 nebo s PUR

propojovacím 
kabelem. 
O6 WetLine sen-
zory jsou navíc 
k dispozici také 
v provedení 
s IO-Link. 
Prostřednictvím
tohoto rozhraní
může uživatel 

nastavit např. 
snímací 
vzdálenost
(dosah), citlivost,
spínání na světlo /
tmu, zpožděné
spínání nebo 
vypnout ovládací
prvky.

Intuitivní nastavení

Spínací bod lze
snadno nastavit 
pomocí potencio-
metru. Otočným
přepínačem si může
uživatel zvolit 
spínání na světlo /
tmu.
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Navštivte naše internetové stránky:

www.ifm.com/cz

Polohová senzorika

Senzory pro kontrolu
pohybu

Průmyslové vidění

Bezpečnostní technika

Procesní senzorika

Systémy pro predik-
tivní 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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