
Od monitorowania
drgań do Przemysłu 4.0

Systemy do monitorowania stanu maszyn

www.ifm.com/pl/octavis
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Systemy do monitorowania
wibracji – optymalne
rozwiązanie dla wszystkich
wymagań



Wczesne wykrycie potencjalnych 
błędów i ich przyczyn na podstawie 
indywidualnych cech drgań i innych 
czynników mających wpływ.

Monitorowanie drgań ogólnych zgodnie 
z normą ISO 10816.
Wykrycie uszkodzeń wynikłych 
na wczesnym etapie, unikanie kolejnych
uszkodzeń i zwiększenie trwałości.

Uniknięcie uszkodzeń części maszyny,
narzędzi lub przedmiotów obrabianych
poprzez stały monitoring i bardzo krótkie
czasy reakcji.
Zintegrowanie do systemu PLC umożliwia
dostosowanie monitoringu drgań 
do działania maszyny w konkretnym 
procesie.

Grupa firm ifm: nasz własny rozwój 
i produkcja w standardzie wysokiej 
jakości. 
Wykrycie i zintegrowana ocena sygnałów
drgań służy jako podstawa do ciągłego
monitorowania stanu online niezależnie
od producenta
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Do zastosowań 
przemysłowych



Monitorowanie drgań – 
Wykrycie uszkodzeń na
wczesnym etapie i uniknięcie
powstałych kosztów

Łatwość obsługi:
monitorowanie ogólnego 
stanu maszyny

Standaryzacja:
zgodne z normą ISO 10816

Niezawodność: 

zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem maszyny

Elastyczność:
łatwe zintegrowanie 
w zastosowaniu 

Niezawodność:
wzrost nieprzerywanego 
czasu pracy
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Luz, 
niewyważenie

Błąd 
posa dowienia

Monitorowanie prędkości drgań

Monitor drgań VK monitoruje online
ogólne drgania maszyn i urządzeń
zgodnie z normą ISO 10816. Czujnik
mierzy prędkość drgań rms na 
niewirujących powierzchniach 
i uruchamia alarm, jeśli drgania 
maszyny są zbyt silne.

Wykrycie niewyważenia i kolizji 
w czasie

Drgania maszyny mogą szybko 
przekroczyć dopuszczalny poziom 
z powodu np. niewyważenia, błędnego
posadowienia lub uszkodzenia łożyska.
Wynik: nieoczekiwane awarie i krótsza
trwałość. Z monitorami drgań VN 
wibracje są stale wykrywane, wskazy-
wane i dokumentowane.
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Monitorowanie do 4 punktów 
pomiarowych.

Za pomocą akcelerometrów VSA / VSP
drgania maszyny mogą być również
mierzone w miejscach niedostępnych.
Aż 4 punkty pomiarowe mogą być 
monitorowane i dokumentowane przy
pomocy jednostki przetwarzającej 
typu VSE. Interfejs Ethernet upraszcza
podłączenie oraz zdalną diagnostykę.

Dlaczego monitorowanie drgań?

Każda maszyna wytwarza drgania

podczas działania. Te drgania mogą

szybko przekroczyć dopuszczalny poziom

z powodu np. niewyważenia, niewłaści-

wego posadowienia czy rezonansów.

Wzrost amplitudy drgań ma negatywny

wpływ na stan maszyny. 

Wynik: nieoczekiwane awarie i krótsza

trwałość.

Rozwiązanie z systemem efector octavis:

Ogólna prędkość drgań jest wykorzysty-

wana w standardach przemysłowych

oceny stanu całej maszyny. 

Norma ISO 10816 klasyfikuje maszyny 

i zaleca wartości graniczne dla przeciążeń

wywołanych drganiami.

System efector octavis monitoruje, czy 

dopuszczalny stopień drgań maszyny jest

przekroczony. Jeśli uszkodzenie jest 

wykryte na wczesnym etapie, uszkodzone

części mogą być wymienione i można

uniknąć kolejnych uszkodzeń. 
Proste ustawienia czujnika:
www.ifm.com/pl/setting-guide

Diagnostyka drgań maszyny zgodnie 
z normą ISO 10816

Time
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Alarm

Ostrzeżenie

Akcelerometry
typu VSA / VSP

Odporne akcelero-
metry typu VSA
lub VSP (lub 
iskrobezpieczne
VSP0xA) do
podłączenia 
do jednostki 
przetwarzającej.

Inteligentne 
monitory drgań
typu VN

4-cyfrowy wyświet-
lacz alfanumeryczny
ze zmianą koloru,
zintegrowaną 
pamięcią historii 
z zegarem czasu
rzeczywistego,
wyjście analogowe 
i przełączające 
lub 2 wyjścia
przełączające.

Drgania 
podstawowe
czujnik typu VK

Wyjście
przełączające i
funkcja przetwor-
nika. Opóźnienie
reakcji w celu uni-
knięcia alarmów w
trakcie rozruchu. 

Drgania 
podstawowe
przetwornik 
typu VT 

Prosta funkcja
przetwornika,
4...20 mA.

Jednostka 
przetwarzająca
typu VSE

4-kanałowy moduł
przetwarzający 
z dodatkowymi
wejściami wartości
procesowej, 
zintegrowaną 
pamięcią historii,
możliwe 
podłączenia 
sieciowe.



Monitorowanie stanu –
Zwiększa dostępność,
zmniejsza koszty konserwacji,
zapewnia jakość

Niezawodność:
stałe monitorowanie stanu 
maszyn krytycznych

Przewidywanie:
diagnoza maszyny do wczesnego
wykrycia uszkodzenia 
i uniknięcia kolejnych poważnych
uszkodzeń

Optymalizacja:
czynności konserwacyjne mogą
być planowane

Długość życia:
stwarzanie optymalnego wy-
korzystania pozostałych części

Ekonomiczny:
stwarzanie przejrzystości 
procesu produkcji – Spełnianie
założeń TCO (całkowity koszt
własności)

Licznik:
funkcja licznika do pomiaru 
czasów ekspozycji i produkcji na
podstawie głównych 
wskaźników
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Uszkodzenia
przekładni,

awaria koła
zębatego

Mimośrodowość
pomp, kawitacja

Łożysko toczne

Błąd 
posadowienia

Luz, 
niewyważenie

Zabezpieczenie maszyn 
i zdalna konserwacja

Monitorowanie przekładni elektrowni
wiatrowej lub pomp w systemie zao-
patrzenia w wodę, dotyczące zużycia 
i obciążenia, umożliwia operatorowi 
zorganizowanie konserwacji. Wyjścia
alarmowe służą do zabezpieczenia sy-
stemu i uruchomienia zdalnej konserwacji
oraz ułatwienia ukierunkowanej analizy.

Diagnostyka drgań na narzędziu 
mieszającym

Nieplanowane przestoje ważnych 
maszyn generują olbrzymie koszty.

Stałe monitorowanie stanu całego
zakładu umożliwia dalekowzroczne
działanie i optymalizację procesu.



Iskrobezpieczny
czujnik bezpie -
czeństwa typu
VSP0xA

Do pomiaru 
drgań w miejscach
zagrożonych.
Połączenie z jed-
nostką przetwa -
rzającą
zainstalowaną 
na zewnątrz strefy
ATEX poprzez 
barierę.

Akcelerometry 
typu VSA / VSP

Różne typy, również
do montażu w
trudno dostępnych
miejscach. Różne 
zakresy pomiarowe
z wyjściem 
napięciowym 
(100 mV/g) lub pętlą
prądową (0...10 mA).
Połączenie 
z jednostką prze -
twarzającą VSE.

Inteligentne 
monitory drgań
typu VN

Wbudowany
wyświetlacz, 
przechowywanie
historii do doku-
mentacji, dla 
maszyn obrotow-
ych >120 rpm.

Jednostka 
przetwarzająca
typu VSE

4-kanałowy moduł
przetwarzający 
z dodatkowymi
wejściami wartości
procesowej, zinte-
growaną pamięcią
historii, możliwe
podłączenia 
sieciowe.
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Systemy ifm do monitorowania 
stanu maszyn:

Systemy do pomiaru jakości oleju 
uzupełniają rozwiązania do monitoro-
wania stanu online.
ifm również oferuje narzędzia 
oprogramowania do konfiguracji, 
wizualizacji i zapisu danych.

Więcej informacji o systemach 
monitorowania stanu maszyn:
www.ifm.com/pl/condition-monitoring

Dlaczego monitorowanie stanu?

Monitorowanie stanu umożliwia wczesne

wykrycie powstających uszkodzeń maszy -

ny. Konserwacja może być zaplanowana 

i pozostały okres zastosowania ważnych

części może być odpowiednio wykorzys -

tany. 

Drgania, które wpływają na jakość, 

mogą być automatycznie wykryte w celu 

uniknięcia części wybrakowanych.

Liczniki mogą być używane do określenia

zmiennych produkcji (godziny pracy, 

produkcji, ilość dobrych/złych części,

współczynnika odpadów itd.) oraz 

czynników mających wpływ na trwałość

części (wstrząs, czas ekspozycji na

zwiększone amplitudy, temperatura, moc,

częstotliwość obrotów itd.). 

Rozwiązanie z systemem efector octavis.

System efector octavis jest rozwiązaniem

monitorowania drgań, który nie tylko

wykrywa dane drgań, ale również 

przeprowadza analizę sygnału i diagnozę

maszyny bezpośrednio na maszynie.

Stan maszyny jest określony lokalnie 

i przekazany do urządzenia sterującego/

poziomu kontroli procesu poprzez alarmy

lub jako stan wartości użytkowej. 

Ponadto urządzenie posiada wbudowaną

pamięć do przechowywania historii 

wartości diagnostycznych.

Monitorowanie stanu
Czas
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Zabezpieczenie maszyny 
i monitorowanie procesów –
Zmniejszenie odrzutów 
i kolejnych uszkodzeń

Dynamika:
Monitorowanie sił dynamicznych,
np. w procesach mielenia

Szybkość:
1 ms czasu reakcji

Niezawodność:
Maszyna, narzędzia 
i produkowane elementy 
są zabezpieczone przed 
kolejnymi drogimi uszkodzeniami

Środki zapobiegawcze:
Wczesne monitorowanie stanu –
unikanie nieplanowanych awarii

Integracja:
Bezpośrednie połączenie 
ze sterowaniem maszyny
poprzez interfejs sieciowy
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Zabezpieczenie
elementu

Zabezpieczenie
narzędzi

Zabezpieczenie
części maszyny

Wykrycie drgań niestandardowych

Czujnik mikromechaniczny przyspiesze-
nia typu VSA jest wkręcony w obu-
dowę wrzeciona i wykrywa nawet
najmniejsze zmiany drgań. 
Czujnik bez problemu jest w stanie
przetrwać nawet szybkie ruchy 
i duże przeciążenia.

T3

T2

T1Źródło zdjęcia: DMG / MORI SEIKI
www.dmgmoriseiki.com



Jednostka prze -
twarzająca typu
VSE15x

Monitoring często -
tliwości selektywnej,
pamięć historii 
z zegarem czasu
rzeczywistego,
funkcja licznika,
TCP/IP, interfejsy 
do większości 
popularnych sieci.

Jednostka przet-
warzająca typu
VSE002 / VSE100

Monitoring często -
tliwości selektywnej,
pamięć historii 
z zegarem czasu
rzeczywistego,
funkcja licznika,
TCP/IP .

Akcelerometry
typu VSA

Bezproblemowa
praca w przypadku
szybkiego ruchu
lub działania
dużych sił. 
Zintegrowany 
autotest dla
stałego bezpie -
czeństwa.
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Unikanie kolejnych uszkodzeń 
narzędzi maszyn.

Zmiany w siłach skrawania spowodowane
stępieniem narzędzia lub zatkaniem się
wiórami są wykrywane na podstawie
zmienionych cech drgań. Każde narzędzie
może mieć przypisane indywidualne 
limity tolerancji, np. progi ostrzegawcze 
i wyłączania. Uszkodzenie obrabianego
elementu jest niezawodnie uniemożli-
wione.

Alarm

Ostrzeżenie

Dlaczego zabezpieczenie maszyn 

i monitorowanie działania?

Wadliwe ustawienia i parametry 

procesowe, jak też niewłaściwe narzędzia

mogą prowadzić do sytuacji awaryjnych

pomiędzy częściami i narzędziami 

wrzeciona (zwiększone zużycie). 

To skutkuje zwiększeniem kosztów, 

skróceniem trwałości i odpadami.

Rozwiązanie z systemem efector octavis:

Stały pomiar i ocena różnych drgań

umożliwia doskonały monitoring 

i diagnostykę narzędzi wrzeciona 

na podstawie dynamicznego wzrostu

mocy. Sytuacje awaryjne są wykrywane w

czasie i wyświetlane. Wyjście przełączające

może reagować na sytuację awaryjną 

w ciągu milisekund w celu zminimalizo-

wania czy nawet uniknięcia kolejnego

uszkodzenia.

Integracja monitorowania drgań ze 

sterownikiem maszyny poprzez interfejs

sieciowy umożliwia doskonałe dostoso-

wanie oceny (dostosowanie progów 

alarmowych, tłumienia wartości charakter-

ystycznych które nie mogą być oceniane

podczas obróbki, np. łożysko wrzeciona)

do obecnego stanu pracy maszyny.

Zabezpieczenie maszyny: 
kolizja wrzeciona wykrywalna w 1 ms

Czas
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Ostrzeżenie

Alarm

Krzywa awarii
bez alarmu

Diagnostyka w procesie tłoczenia
Czas

Alarm

1 ms

Alarm

Ostrzeżenie

Przebieg cyklu

Rozważanie adaptacyjnych wartości 
dopuszczalnych

https://www.ifm.com/pl/pl/product/VSE002
https://www.ifm.com/pl/pl/product/VSE100


Czujniki drgań i przetworniki do stałego
monitorowania całkowitych drgań 
maszyn i urządzeń zgodnie z normą 
ISO 10816. Czujniki mierzą prędkość
drgań rms na niewirującej powierzchni.

Czujniki 
i przetworniki drgań

Kompaktowy czujnik drgań typu VN 
monitoruje całkowite drgania maszyn
zgodnie z ISO 10816. Charakteryzuje 
się łatwym ustawieniem parametrów 
i lokalnym wyświetlaczem. 
Oprogramowanie do konfiguracji 
nie jest wymagane.

Inteligentne 
monitory drgań

6-kanałowy moduł przetwarzający 
do oceny sygnałów dynamicznych 
(np. przyspieszenia) i analogowych.
Elastyczność, szczegółowy monitoring 
i analiza.
Interfejs Ethernet TCP/IP i sieciowy  
(tylko VSE15x) do połączeń do integracji
w systemie wyższego rzędu /PLC. 

Jednostka 
przetwarzająca

Akcelerometry mierzą siły dynamiczne 
na powierzchni maszyny i dostarczają
czysty sygnał do monitorowania drgań
czy diagnostyki drgań, np. w jednostce
przetwarzania typu VSE. 

Akcelerometry

Oprogramowanie VES004 jest używane
do ustawień parametrów i monitorowa-
nia danych online inteligentnych czujni-
ków drgań i jednostki przetwarzającej.
Oprogramowanie serwer OPC ifm może
być używane do podłączenia jednostek
przetwarzajacych do systemów wyższego
rzędu (SCADA, MES, ERP).

Oprogramowanie 
i akcesoria
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Systemy do monitorowania
wibracji – odpowiednie 
systemy do wszystkich 
aplikacji

https://www.ifm.com/pl/pl/product/VES004


Serwer OPC jest standardem dla komuni-
kacji niezależnej od producenta, oferuje
dużą elastyczność i łatwe wdrożenie.
Oprogramowanie ifm SMARTOBSERVER
jest oprogramowaniem z wieloma funkcja -
mi do wizualizacji online, gromadzenia 
i analizy wartości zmierzonych celem 
monitorowania stanu maszyn i urządzeń.

Oprócz adpaterów montażowych ifm 
oferuje szeroki asortyment techniki 
łączeniowej (np. gniazda, kable Y) jako
akcesoria do pracy w bardzo różnych 
warunkach.
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Do zastosowań 
przemysłowych
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https://www.ifm.com/pl/pl/product/VSE002
https://www.ifm.com/pl/pl/product/VSE100
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Systemy do monitorowania
wibracji – wybór należy 
do Ciebie

Podstawowy czujnik drgań i transmiter
Opis Nr zam.

Monitor drgań zgodny z normą ISO 10816; Prędkość RMS
10…1000 Hz; wyjście analogowe 4…20 mA, PNP wyjścia
przełączające, opóźnienie reakcji i punkt przełączania
dostosowany poprzez pierścienie nastawcze, zakresy
pomiarowe 0…25 / 0…50 mm/s 

VKV021
VKV022

Inteligentne monitory drgań
Opis Nr zam.

Monitor drgań zgodny z normą ISO 10816; 2 wyjścia
przełączające lub 1 wyjście przełączające i 1 wyjście
analogowe, pamięć historii z zegarem czasu
rzeczywistego, 4-cyfrowy wyświetlacz alfanumeryczny,
interfejs danych USB; 2/10...1000 Hz prędkość RMS;
zakres pomiarowy 0…25 mm/s; wejście zewnętrzne
4…20 mA

VNB001

Monitor drgań zgodny z normą ISO 10816; 2 wyjścia
przełączające lub 1 wyjście przełączające i 1 wyjście
analogowe, pamięć historii z zegarem czasu
rzeczywistego, 4-cyfrowy wyświetlacz alfanumeryczny,
interfejs USB; prędkość/przyspieszenie RMS i a-Peak 
+/- 25 g; wejście zewnętrzne 4…20 mA / 0…20 mA lub
akcelerometr VNA001

VNB211

Przetwornik drgań zgodny z normą ISO 10816, 
10…1000 Hz prędkość RMS, wyjście analogowe 
4…20 mA, zakresy pomiarowe 0…50 / 0…25 / 0…25
mm/s, używane w strefach ATEX (typu VTV12A)

VTV121
VTV122
VTV12A

Jednostka przetwarzająca
Opis Nr zam.

Jednostka przetwarzająca do oceny sygnałów
dynamicznych z, np. czujników przyspieszenia typu 
VSA / VSP;  monitoring maszyn częstotliwości selektywnej
do 4 punktów pomiarowych; interfejs TCP/IP Ethernet;
zintegrowana pamięć historii z zegarem czasu
rzeczywistego; 2 wyjścia cyfrowe, funkcja licznika;
pozostałe interfejsy: - / 8 cyfrowych wejść / wyjść,
interfejsy do większości popularnych sieci

VSE002
VSE100
VSE150
VSE151*
VSE153*

Akcelerometry
Opis Nr zam.

Akcelerometr do podłączenia do jednostki
przetwarzającej typu VSE, MEMS, zakres częstotliwości
0...6000 Hz, zakresy pomiarowe ± 25 g / ± 250 g

VSA001
VSA201

Akcelerometr do podłączenia do jednostki
przetwarzającej typu VSE, MEMS, zakres częstotliwości
0...1000 Hz, zakresy pomiarowe ± 3.3 g

VSA101

Akcelerometr do podłączenia do jednostki
przetwarzającej typu VSE, MEMS; Zakres częstotliwości
0…10,000 Hz, zakres pomiarowy ± 25 g, kabel 3 m /
kabel 10 m / kabel 0,8 m i łącze M12 / kabel 6 m

VSA004
VSA005
VSA002
VSA006

Akcelerometr; piezo; 100 mV/g zakres częstotliwości
0…10,000 Hz; zakres pomiarowy ± 50 g VSP001

Akcelerometr do użycia w strefach zagrożonych, grupa II
kategoria 1D/1G, połączenie przez barierę
bezpieczeństwa, 100 mV/g; zakres częstotliwości
2…10,000 Hz, zakres pomiarowy ± 50 g

VSP01A
VSP02A

Akcesoria
Opis Nr zam.

Podkładka stożkowa, 5 szt. akcesoria montażowe do
czujników przyspieszenia typu VSA001, VSA101, 
VSA201, VNA001

E30115

Opis Nr zam.

Oprogramowanie do parametryzacji jednostek
przetwarzających typu VSE i czujników drgań typu VNB VES004

Oprogramowanie serwer OPC (OPC DA) do połączenia do
jednostek przetwarzających typu VSE002 i VSE100, licencja
w zależności od ilości połączeń 25 / 50 / 75 / 100 / 1000

VOS001 
do 

VOS005

Przejściówka PEEK, adapter montażowy do izolacji
elektrycznej czujników VSA001, VSA101, VSA201,
VNA001

E30132

Bariera iskrobezpieczna do podłączenia akcelerometrów
VSP01A, VSP02A ZB0633

Akcelerometr do połączenia do czujnika drgań 
typu VN VNA001

Kabel Y do monitora drgań typu VN E12405

Kabel USB do monitora drgań typu VN E30136

Osłona ochronna do monitora drgań typu VK E30094

Kabel skrosowany do jednostki przetwarzającej 
typu VSE, 2 m / 5 m

EC2080
E30112

Przewód do podłączenia akcelerometrów typu VSA / VSP,
M12, proste, kabel PUR, ekranowane, 5 m/ 30 m

EVC527
EVC561

Przewód do podłączenia akcelerometrów typu VSA / VSP,
gniazdo M12, kątowe, kabel PUR, ekranowany, 20 m EVC597

Oprogramowanie

*dostępne od lutego 2018

https://www.ifm.com/pl/pl/product/VKV021
https://www.ifm.com/pl/pl/product/VKV022
https://www.ifm.com/pl/pl/product/VNB001
https://www.ifm.com/pl/pl/product/VNB211
https://www.ifm.com/pl/pl/product/VTV121
https://www.ifm.com/pl/pl/product/VTV122
https://www.ifm.com/pl/pl/product/VTV12A
https://www.ifm.com/pl/pl/product/VSE002
https://www.ifm.com/pl/pl/product/VSE100
https://www.ifm.com/pl/pl/product/VSE150
https://www.ifm.com/pl/pl/product/VSE151
https://www.ifm.com/pl/pl/product/VSE153
https://www.ifm.com/pl/pl/product/VSA001
https://www.ifm.com/pl/pl/product/VSA201
https://www.ifm.com/pl/pl/product/VSA101
https://www.ifm.com/pl/pl/product/VSA004
https://www.ifm.com/pl/pl/product/VSA005
https://www.ifm.com/pl/pl/product/VSA002
https://www.ifm.com/pl/pl/product/VSA006
https://www.ifm.com/pl/pl/product/VSP001
https://www.ifm.com/pl/pl/product/VSP01A
https://www.ifm.com/pl/pl/product/VSP02A
https://www.ifm.com/pl/pl/product/E30115
https://www.ifm.com/pl/pl/product/VES004
https://www.ifm.com/pl/pl/product/VOS001
https://www.ifm.com/pl/pl/product/VOS005
https://www.ifm.com/pl/pl/product/E30132
https://www.ifm.com/pl/pl/product/ZB0633
https://www.ifm.com/pl/pl/product/VNA001
https://www.ifm.com/pl/pl/product/E12405
https://www.ifm.com/pl/pl/product/E30136
https://www.ifm.com/pl/pl/product/E30094
https://www.ifm.com/pl/pl/product/EC2080
https://www.ifm.com/pl/pl/product/E30112
https://www.ifm.com/pl/pl/product/EVC527
https://www.ifm.com/pl/pl/product/EVC561
https://www.ifm.com/pl/pl/product/EVC597


Systemy do monitorowania
wibracji – od czujnika do ERP

Poziom 
kontroli 
procesu

MES SCADA CMMS

Sieć (LAN)

Monitor 
drgań 
VKxxxx

Oprogramowanie 
do parametryzacji
VES004

Magistrala

Jednostka
przetwa -
rzająca
VSE15x

Jednostka 
przetwarzająca
VSE002 / VSE100

PLC

Przetwornik
drgań
VTVxxx

Monitor 
drgań
VNBxxx

Akcelerometry
VSAxxx / VSPxxx

Bariera

ATEX
Czujnik 
temperatury
TRxxxx

Pomiar zużycia
sprężonego powietrza
SDxxxx

Akcelerometry
VSAxxx / VSPxxx

Bariera

ATEX

Czujnik
ciśnienia
PN2xxx Przepływomierz

SVxxxx

*niezgodne z VSE15x

Oprogramowanie serwer OPC
VOS00x*

Oprogramowanie 
do parametryzacji
VES004

Sygnały analogowe i przełączające
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Odwiedź naszą stronę:

www.ifm.com/pl

lat

GW
ARANCJA

na produkty if
m

Polska
ifm electronic sp. z o.o.
ul. Węglowa 7
40-105 Katowice
Tel. +48 32 7056400
Faks+48 32 7056455
E-mail: info.pl@ifm.com

Czujniki 
do pozycjonowania

Czujniki 
kontroli ruchu

Systemy 
przetwarzania obrazu

Technika 
bezpieczeństwa

Czujniki procesowe

Systemy 
do maszyn mobilnych

Sieci 
przemysłowe

Systemy 
monitorowania 
warunków pracy

Technika 
łączeniowa

Software

Zasilacze

AkcesoriaIO-Link

Systemy 
identyfikacji


