
Jediná spínací 
vzdálenost pro všechny
kovy. 
Induktivní senzory

Polohová senzorika

www.ifm.com/cz/kplus



Stejná snímací vzdálenost 
na všechny kovy.
Pro průmyslovou auto-
matizaci a svařování.

Konstantní
Ať už je to ocel nebo hliník:
Stejná snímací vzdálenost 
na všechny kovy.

Odolnost proti rušení:
Nová technologie senzoru odolná
vůči elektromagnetickému poli
zabraňuje nesprávnému spínání.

Prostorově úsporné:
Kompaktní rozměry pro použití 
i v tom nejmenším prostoru.

Univerzální:
Široký teplotní rozsah -40...85 °C.

Nepřilnavé:
Povrchová úprava zabraňující
přilnutí okují při svařování.

Rychlé:
Vysoké spínací frekvence pro
rychlou změnu spínacích stavů. 

Vysoké krytí:
Vysoká spolehlivost díky 
vysokému krytí od IP 65 / IP 69K.

Svařovací roboti / Svařovací stroje 

Vysoká odolnost vůči magnetickému
poli vyskytujícímu se u svařování. 
Nová technologie senzoru zabraňuje
nesprávnému spínání.
Pouzdro senzoru a upevňovací matice
mají nepřilnavý povrch, aby se 
zabránilo přilnutí okují od svařování.

Kplus Universal

Kovoobrábění

Odolné pouzdro z nerezové oceli
umožňuje spolehlivé použití v aplikacích
s oleji a chladícími kapalinami. 
Široký teplotní rozsah, stejně jako vysoké
krytí umožňují univerzální použití nových
senzorů “Kplus”.



Pro průmyslové 
aplikace

Pro elektromagnetická
pole

Typ Spínací 
vzdálenost

[mm]

Délka 
pouzdra

[mm]

Obj. číslo

IFS297

M12

4 f 45

IFS2988 nf 45

IFS29910 nf 45

IFS3044 f 60

IFS3058 nf 60

IFS30610 nf 60

IGS287

M18

8 f 45

IGS28812 nf 45

IGS28915 nf 45

IGS2908 f 60

IGS29112 nf 60

IGS29215 nf 60

IIS281

M30

15 f 45

IIS28215 f 60

IIS28322 nf 60

IIS28430 nf 60

Nerezová ocel V4A (316L)

IFS289

M12

4 f 45

IFS29010 nf 45

IFS2854 f 60

IFS28610 nf 60

IGS279

M18

8 f 45

IGS28015 nf 45

IGS2778 f 60

IGS27815 nf 60 

IIS269

M30

15 f 45

IIS26715 f 60

IIS26830 nf 60

Mosaz potažena bílým bronzem

IFW204M12

M18

M30

4 f 65

IGW2028 f 65

IIW20215 f 65

Verze pro svařovací aplikace 

Více informací, jako jsou technické údaje, 
naleznete na www.ifm.com/cz/kplus

Více než 45 let zkušeností integrovaných 

v jednom senzoru.

V roce 1969 ifm uvedlo první induktivní

senzor pod názvem “efector”.

Díky nové, patentované konstrukci cívky 

a elektroniky optimalizované pro odolnost

proti rušení, nové “Kplus” senzory dnes

nastavují standardy pro induktivní senzory

pro průmyslovou automatizaci a svařování.

Polohování

Svorky drží obrobek na místě v průběhu
obrábění. Induktivní senzor sleduje 
polohu pák. 
Stálý korekční faktor K=1 zajišťuje
trvale vysoký rozsah spínací vzdálenosti
hliníku a jiných kovů.

Kplus 
Odolný proti rušení

f: vazební nf: nevazební
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Navštivte naše internetové stránky:
www.ifm.com/cz

let

ZÁRUKA

na produkty if
m

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

Polohová senzorika

Senzory pro 
kontrolu pohybu

Průmyslové vidění

Bezpečnostní technika

Procesní senzorika

Systémy pro 
mobilní stroje

Průmyslové 
řídící systémy

Systémy pro 
prediktivní údržbu

Propojovací technika

Software

Zdroje

PříslušenstvíIO-Link

Identifikační systémy

Česká republika
ifm electronic, spol. s r.o.
GreenLine Kačerov
Jihlavská 1558/21
140 00 Praha 4 - Michle

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


