


Elektronik Komponent

Her marka ve çeşit elektronik komponenti yurtiçi ve yurtdışı tedarikçilerimizden adet 

ve minimum sipariş tutarlarından bağımsız olarak tedarik edip satışını 

gerçekleştirmekteyiz. İhtiyacınız olan ürünler için Türkiye’de ki satıcı firmalardan 

alternatif çözümler sunmaktayız. Genellikle aktif komponentler üzerine faaliyet 

gösteren firmamız, adetli ürünlerinizi verilen hedef fiyatlar üzerinden stoktan temin 

etmektedir. Üretimden kalkmış komponentler ve askeri tip ürünlerin orijinallerini 

veya muadillerini stoktan bulma, kısa sürede getirme konusundaki başarımızı 

kuvvetli lojistik imkanlarımız ve güçlü tedarikçilerimizle sağladığımız güven ile 

gerçekleştiriyoruz.

Ürün Grupları

Elektronik 
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Display Konvertör

Güç Modülü Röle Konnektör



Entegreler

74 Serisi
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Güç Modülü

IGBT & MOFSET 

Modüller

Tristör & Diyot Modülü

SCR & Diyot Modülü

Köprü Diyot Modülü

IGBT & Tristör Sürücü

IPM

Faz Açı Kontrol Tristör
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Diyot
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Magnetik Switch
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Röle
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Terminal Blok

Enkoder

Power Switch
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Otomasyon Ürünleri

Üretim ve hizmet sektöründeki müşterilerimizin ihtiyacı olan endüstriyel cihazları ve 

bunların yedek malzemelerini, makine parçalarını dünya üzerindeki farklı noktalardan 

tedarik edip satışını yapmaktayız. Bu cihazlara ve parçalara ait alternatif teklifler 

sunmak, II. el cihaz temin ederek ihtiyaçlarınızı karşılamayı hedefledik. Dünya 

üzerindeki tedarikçilerimiz ile bunu gerçekleştirmekteyiz.

Ürün Grupları

AC/DC Servo
Motor Sürücü

PLC
AC/DC Step & 
Servo Motor

Operatör Paneli Güç Kaynağı Enkoder



GX-F/H Serisi

Endüktif sensörlerde birçok model vardır. Çeşitli 

nominal algılama mesafelerine ek olarak, korumalı 

modellerin yanı sıra 2 ve 3 telli tipler de mevcuttur. 

Tüm modeller, sinyal çıkışını bir bakışta görmenizi 

sağlayan bir LED ile donatılmıştır.

• Ön ve yandan algılama

• Plastik kılıf

• Yağ ve suya dayanıklı (IP68g)

• Ters çıkış polarite koruma devresi

• Çıkış kısa devre koruma devresi

• Görülebilir LED göstergesi

Kübik Endüktif Sensör

CY-100 Serisi

CY-100 serisi fotoelektrik sensörler, uygun montaj 

için M18 gövde boyutuna sahiptir.

Karşılıklı, cisimden yansımalı ve reflektörlü tipleri 

PNP veya NPN seçenekleri sayesinde çok çeşitli 

uygulamalara izin verir. 

2m kablolu modellerinin yansıra M12 konnektörlü

modelleri de mevcuttur, bu da değiştirilmesi kolay 

bir seçenek sunar.

IP67 koruma sınıfına sahip olması zorlu 

ortamlarda kullanıma izin verir ve ıslak ortamlarda 

çalışmaya müsaittir. Titreşime karşı güçlü bir 

dirence sahiptir.

Evrensel Silindirik Tip
Fotoelektrik Sensör

PM-25/45/65 Serisi

Alıcı ve verici uçları arasındaki spot çapı önceki 

modellere kıyasla 0,5mm daha incedir. Sonuç 

olarak, alıcı ve verici noktası arasındaki çatal 

genişliği mesafesi 1mm genişletilmiştir. Daha 

geniş çatal aralığı sayesinde algılama yapılacak 

nesneler sensöre daha az zarar vermektedir.

Minyatür Çatal Fotosel

CX-400 Serisi

CX-400 serisi dünya standartlarında 25,4mm 

montaj aralığına sahip kompakt boyuttadır 

(W11.2mm x H31.0mm x D20.0mm). Kablolama 

seçenekleri arasında M8,M12, 0,5m, 2m veya 5m 

uzunluğunda kendinden kablolu modelleri 

mevcuttur. Dört algılama tipi mevcuttur:
• Cisimden yansımalı ayarlanabilir mesafeli 

sensörler.50, 100, 300 ve 800mm mesafeli 
modellerde kullanıma olanak sağlar. Bu 
sensörler ayrıca istenmeyen algılanmanın 
etkisini sınırlamak için ön plan bastırma ve 
arka plan bastırma işlevlerini içerir.

• Karşılıklı tipler 10m’de ve 15m sınıfında en 
uzun mesafe tespit modellerinde bulunur. 
15’lik ultra uzun menzilli versiyon, tozdan 
etkilenmemesi güçlü bir kızılötesi LED ışık 
kaynağı kullanılarak mümkün.

• Reflektörlü standart modeller 3 ve 5m algılama 
mesafesinde, şeffaf nesne algılama için özel 
modeller ise 0.5 ve 2m algılama mesafelerinde 
mevcuttur.

Kompakt Fotoelektrik Sensör



EX-30 Serisi

EX-30 serisi sensörlerin entegre sinyal 

amplifikatörü, sabit mekanik özellikleri ve sağlam 

çinko gövde, fiber kablolarla fotoelektrik sensörlere 

çekici bir alternatif oluşturulmuştur. 

• Dişli tasarım (M4 karşılıklı ve M6 cisimden 

yansımalı)

• Tepki süresi sadece 0.5ms

• Yeni %35’e kadar daha az güç tüketimi

• Yeni geliştirilmiş ortam ışığı bağışıklığı

• Kırmızı led

• Hassasiyet ayarlanabilir (EX-32, EX-33)

• 2 renkli LED göstergesi

• IP67 koruma derecesi

• Açık ON / karanlık ON modları (EX-33)

Dişli Minyatür Fotoelektrik Sensörler

EQ-500 Serisi

EQ-500 serisi kompakt tasarıma sahip etkin bir 

fotoelektrik sensörüdür. Arka plan ve ön plan 

bastırma (DC türleri) ve 2.5m’ye kadar uzun bir 

algılama aralığı bu sensörün özelliğidir. Suya veya 

toza maruz kalan zorlu ortamlarda bile kararlı 

algılama mümkündür. EQ-500 serisi, bir taşıma 

bandı üzerindeki paketlerin geçişini onaylamak 

veya otomatik kapıların önündeki insanları tespit 

etmek için kullanılabilir.

• Ön ve arka plan bastırma

• Güvenilir nesne algılama (form, renk, malzeme)

• Gövde standardı, plastik

• Menzil 100..2500mm (2,5m)

• Çıkış tipi: multi voltaj

• Bağlantı tipi: terminal klemens

• Kızılötesi algılama

Uzun Mesafe Fotoseli, Arka Fon Bastırmalı
Terminal Bağlantı + Zaman Gecikmesi

EQ-30 Serisi

EQ-30 sensör tarafından kompakt boyutta 

68x20x40mm boyutlarında şaşırtıcı performans 

sunar. Alınan ışık yoğunluğu ve açısının analiz 

edildiği üçgen ölçüm prensibini kullanarak, hedef 

nesnenin rengi ve malzemesi performansını 

etkilemez. Arka plan nesnelerinden 

etkilenmeyecek ayarlanabilir bir algılama aralığı. 

Sağlam muhafaza, sensörün en zorlu endüstriyel 

ortamlarda kullanılmasını sağlayan IP67 koruması 

sunar.

• Hassasiyet ayarlanabilir

• Mesafe 0..2000mm(2m)

• Plastik gövde

• Soketli veya kablolu model

• IP67 koruma 

Uzun Mesafe Fotoseli
Arka Fon Bastırmalı

MS-AJ Serisi

Sekiz tip montaj ayağı, sensörleri, fiberlerin ve 

reflektörlerin istenen herhangi bir yere kurulmasını 

sağlar.

Evrensel Sensör Montaj Ayakları



FX-100 Serisi

Hızlı ayar modu sayesinde, deneyimsiz 

operatörlerin sensörü hızlı bir şekilde 

kullanmalarını sağlar. Deneyimli operatörler için, 

ayar ve PRO mod özellikleri mevcuttur.

ECO modu, fotokopi ve GETA işlevi gibi diğer 

özellikler işyerinde uygulanabilirliğini arttırır. Tüm 

müşterilerin ihtiyaçları için toplam 12 çeşit ürün 

mevcuttur.

Digital Ekranlı Fiberoptik Sensör

FX-500 Serisi

Yeni « uygulamaya özel entegre devre« (ASIC) 

sayesinde, PANASONIC daha önce imkansız olan 

fiber optik sensörlerle uygulamaları çözebilir.

FX-500 sadece 25μs tepki süresine ulaşırken aynı 

zamanda son derece hassas algılama sağlar, 

entegre mantık fonksiyonları size para kazandırır 

çünkü normal kontroller için harici kontrollere 

ihtiyaç kalmaz ve eşik takibi ve kendini teşhis 

fonksiyonları bakım için zamandan tasarruf sağlar.

Dahası, tespitin güvenilirliği önceki modellere 

kıyasla %75 arttı. Müşteri, bir veya iki çıkışlı dijital 

çıkış tipleri veya analog çıkış tipi arasında seçim 

yapabilir.

Dijital Ekranlı Fiberoptik Sensör

FX-300 Serisi

Panasonic fiber sensörlerde yine bir adım daha 

ileri gitti. Önceden kaçınılmaz olarak kabul edilen 

zaman lenslerin sadece fiber ucuna tutturulabildiği 

fikrinin yanı sıra, ışık yayıcı elemanların zamanla 

bozulması, artık PANASONIC teknolojisi ile 

aşılmıştır. Yeni geliştirilen ışık sayesinde 

bozulmayı ortadan kaldırır ve fiber sensörün

kendisine bir mercek yerleştirerek uzun zamandır 

uzun süre boyunca istikrarlı uzun menzilli algılama 

yapmak ilk kez mümkün olmaktadır.

Dijital Ekranlı Fiberoptik Sensör

FX-551 Serisi

Yeni Panasonic FX-551 dijital fiber sensör serisi,

kararlılığı ve çalışma kolaylığını önemli ölçüde

artırıyor. 3X emisyon gücü kararlılığı arttırır ve 

tozlu ortamlar için ideal yapar. Geleneksel 

modellere göre 1,6 kat daha uzun algılama 

menzili. Tüm modeller için geliştirilmiş kullanım 

kolaylığı. Ortam ışığı yoğunluğu kontrolü ayarı 

bölgedeki diğer ışıklandırmalardan kaynaklanan 

gürültüyü azaltmaya yardımcı olur. Hızlı bağlantı 

kesme kabloları düşük kablolama sağlar IO Link 

sürümleri mevcut.

Dijital Ekranlı Fiberoptik Sensör



FZ-10 Serisi

Kırmızı, yeşil ve mavi LED'ler FZ-10, akkor 

lambalara göre daha uzun ömür ve dış ışığa karşı 

daha fazla bağışıklık vaat eden ve aynı zamanda 

bakım gerektirmeyen ışın kaynakları olarak 

kırmızı, yeşil ve mavi LED'leri içerir Mükemmel 

renk algılaması Kırmızı, yeşil ve mavi bileşenlerin 

her biri dijital olarak işlenir, böylelikle kesin renk 

ayrımı mümkündür. Küçük hareketli nesneler, 

1’ms'lik tepki süresinden dolayı yüksek hızlı bir 

üretim hattında bile algılanabilir.

Fiberoptik Renk Sensörü

LX-100 Serisi

Koaksiyel yansıtıcı optikler ve keskin 1 x 5 mm 

keskin çizgi, yüksek hassasiyetli algılama sağlar. 

İşaretlerin kararlı tespiti mümkündür. R•G•B 

LED'lerinin 3 rengi, renk kombinasyonuna göre en 

uygun şekilde seçilir. LX-100'ün Mark modu ile, 

yerleşik "Otomatik optimal LED seçim fonksiyonu", 

optimum algılamayı sağlamak için marka ile taban 

(işaretsiz alan) arasındaki en büyük kontrast (S / N 

oranı) için LED'i otomatik olarak seçer. Daha 

kararlı bir algılama için, sensör, işaret ile taban 

(işaretsiz alan) arasındaki yansıtılan ışık 

varyasyonuna göre değil kontrast doğrultusunda 

seçim yapar.

Dijital Ekranlı Renk Sensörü

FX2-A3R-LED

LED gibi zayıf ışık kaynaklarından çıkan ışığın

miktarını ölçer. Üzerindeki pot yardımı ile eşik

değeri ayarlanır. LED’lerden yapılan modüllerin 

ışık homojenite testlerinde kullanılır.

Yüksek Hızlı Led Algılama Fiber Sensörü

LX-111 Serisi

Yeni “uygulamaya özel entegre devre” (ASIC)

sayesinde, PANASONIC daha önce imkansız olan

fiber optik sensörlerle uygulamaları çözebilir.

FX-500 sadece 25μs tepki süresine ulaşırken aynı

zamanda son derece hassas algılama sağlar,

entegre mantık fonksiyonları size para kazandırır

çünkü normal kontroller için harici kontrolörlere

ihtiyaç kalmaz ve esik takibi ve kendini teşhis

fonksiyonları bakım için zamandan tasarruf sağlar.

Dahası, tespitin güvenilirliği önceki modellere

kıyasla %75 arttı. Müşteri, bir veya iki çıkışlı dijital

çıkış tipleri veya analog çıkış tipi arasında seçim

yapabilir.

Yüksek Hassasiyetli Kontrast Sensör



EX-L200 Serisi

EX-L200 lazer sensörleri, küçük nesneleri en 

yüksek hassasiyetle tespit etmek için yapılmıştır. 

Minyatür boyutuna rağmen, karşılıklı tipi (EX-

L211x) yalnızca 0,3 mm çapındaki küçük nesneleri

algılayabilir ve EX-L221x spot tipi efektif nokta, 

çapı sadece 0,01 mm olan altın telleri bile tespit 

edebilir. Uygulama görevlerini çözmeyi 

kolaylaştırmak için sensörler bir potansiyometre ve 

iki gösterge LED'i ile donatılmıştır. karşılıklı tipi için 

alıcıdaki yansıtıcı malzeme, lazer huzmesini 

görselleştirerek, huzme ekseni hizasını 

kolaylaştırır.

Dünyanın En Küçük Lazer Sensörü

LS-500 Serisi

LS-500 serisi, 60μs'ye kadar işlem hızıyla çok 

küçük nesneleri algılayabilen birinci sınıf lazer 

sensörleri sunar. Yeni paslanmaz çelik M6 

muhafazası sağlamdır ve zorlu ortamlardaki 

uygulamalar için idealdir. Benzersiz denetleyici, 

ışın, dağınık yansıma ve retrorefleksiyon lazer 

sensör kafalarını kullanabilir. Tüm sensörler iki 

dijital çıkışla donatılmıştır ve kablolu tipi sensörler 

küçük nesnelerin algılanmasında yeni boyutlar 

açan ek bir analog çıkış sunar.

• Lazer sınıfı 1

• Kiriş versiyonu için M6 paslanmaz çelik gövde 

(LS-H101)

• IP67 sürümü (LS-H102)

• Analog çıkış 4-20mA

• Çok hızlı işlem - 60μs

• Küçük gövde

23,4 x 12 x 8,2 mm

Dijital Amplifikatörlü Lazer Sensör

CX-L400 Serisi

Lazer sınıfı 1 (JIS ve IEC) ile güvenlik ve 

güvenilirlik. Ürün serisi, renk etkisi olmadan 

mesafe ayarlı modelleri içerir. Maksimum ortam 

sıcaklığı 55° C ve su geçirmez yapı CX-400 

sınıfındadır.

• Cisimden yansımalı, arka fon bastırmalı

• Reflektörlü model

• Karşılıklı model

Lazer Fotoelektrik Sensör

LS-H Serisi

LS serisi, çok uzaktaki son derece küçük 

nesnelerin algılamasını sağlamak için çok odaklı 

ve konsantre lazer ışını ve koaksiyel optik lens 

sistemi kullanır. Ultra kompakt sensör 

başlıklarından birini polarizasyon filtreli yansıtıcı 

bir ışık bariyeri veya ışık spotlu veya ışık bantlı 

yansıtıcı bir sensör olarak seçin. LS serisi, bir 

konveyör bant üzerinde çok küçük nesnelerin 

izlenmesi veya algılanması, nesnelerin 

boyutlarının izlenmesi ve endüstriyel üretimdeki 

kenar konumlarının izlenmesi için özellikle 

uygundur.

Dijital Amplifikatörlü Lazer Sensör



HG-C Serisi

Endüstriyel Otomasyon Ürünlerinde dünya lideri

olan Panasonic, YENİ HG-C Serisi Lazer Mesafe

Sensörünü duyurmaktan mutluluk duyuyor!

• Kompakt boyutu sadece W20 x H44 x D25mm 

ile bu sensör, küçük ve hafif bir pakette yüksek 

performans sağlar.

• Seçilen modele bağlı olarak 10μm ila 200μm 

arasında değişen bir ölçüm çözünürlüğü ile beş 

ölçüm aralığı (400mm ± 200, 200mm ±

80,100mm ± 35, 50mm ± 15 ve 30mm ± 5) 

mevcuttur. Yerleşik ekran, kurulum ve 

çalıştırmada yardımcı olur ve I/O 

seçenekleri, bir NPN veya PNP 

transistör çıkışının yanı sıra 

harici bir giriş ile birlikte 

4-20mA ve 0-5V analog 

çıkış içerir.

CMOS Mikro Lazer Mesafe Sensörü

HL-C2 Serisi

Ölçüm teknolojisindeki birikmiş tecrübemizi en son

dijital teknoloji ile birleştirerek, sınıfındaki en iyi

sensör olan çok yönlü lazer yer değiştirme 

sensörü

HL-C2’yi yarattık. HDD yüzeylerindeki 

varyasyonları ölçmek veya çok parlak nesneleri 

algılamak gibi son derece zor uygulamalar için 

bile, HLC2 sensörü sabit ve tutarlı bir şekilde 

çalışır. Eşsiz yeni optik sistemimizi, yüksek 

yoğunluklu ışık alma hücrelerini ve son teknoloji 

örnekleme teknolojisini kullanarak, daha geniş 

çeşitlilikte nesneler artık her zamankinden daha 

fazla hassasiyet ve hız ile kararlı 

bir şekilde ölçülebilir.

Ultra Hızlı Yüksek Hassasiyetli
Lazer Mesafe Sensörü

HL-G Serisi

HL-G1 serisi, 0.5μm 0.020 mil çözünürlükte 

yüksek

hassasiyetli ölçüm ve olağanüstü kullanım 

kolaylığı

sağlayan bir LED dijital ekran sayesinde, dünya 

çapında üretim hatları üzerinde çeşitli 

uygulamalarda kullanım görecektir. Bilinen 

üçgenleme yöntemi ve son teknoloji lazer 

teknolojisini kullanarak, sensörlerimiz arka plan 

rengi ve yüzey koşullarına bakılmaksızın yüksek 

çözünürlük ölçümü yapabiliyor.

HL-G1, üstün teknolojili lazer sensörlerinin 

özelliklerini ve performansına sahip 

olmasına rağmen, fiyatı orta 

sınıf bir lazer sensörünün

fiyatıdır.

Kompakt Lazer Mesafe Sensörü

HG-S Serisi

Gelişmiş teknolojiler ve essiz isçilik, kontak tipi 

dijital yer değiştirme sensörünü çok ince ve güçlü 

yaptı! İnce ünite gövdesi, 2 noktalı destek 

yapısıyla kaymalı yatakları içerir ve yükü dağıtır ve 

mükemmel dayanıklılık sağlar. Sensör kafası uzun 

ömürlüdür ve bakım maliyetlerini önemli ölçüde 

azaltır.

Dokunmatik Tipi Dijital Mesafe Sensörü



HG-T Serisi

HG-T serisi, 1 μm tekrarlanabilirliğe sahiptir ve

sektördeki en yüksek ölçüm doğruluğunu sunar.

Kalınlığı 8 mm olan ultra-ince ünite, cihazın içi gibi

sınırlı bir alana kolay kurulum sağlar. Boyut ve 

konum ölçümü için 10 mm 0.394 inç genişliğinde 

lazer ışını kullanılır.

Dijital Çap Ölçüm Sensörü

SF2C Serisi

Sadece 13.2mm kalınlığa sahip kompakt güvenlik 

ışık perdeleri, ultra hafif polikarbon mahfazasına 

girer. Bunlar, 25mm çapındaki nesneleri

algılamanıza izin veren 20mm ışın aralığına sahip 

el koruma tipi olarak mevcuttur. 

Işık perdeleri 3m’lik bir kablo ve montaj braketleri 

ile birlikte verilir (MS-SFC-1).

İnce Gövde CAT2 Güvenlik Bariyeri

HL-D3 Serisi

1μm çözünürlüğe sahip yüksek hassasiyetli ölçüm

sensörü. 500 yer değiştirme sensörünün sadece

12,5 mm genişliğinde bir cihazda çalışması!

Yükseklik ölçüm aralığı (yani Z eksenindeki 

algılama aralığı): 50 ± 10mm

Yükseklik ölçüm aralığının merkez noktası: 50mm

Genişlik ölçüm aralığı (yani, X eksenindeki 

algılama aralığı): 12,5 mm

Örnekleme oranı: maks. 80μs

Çözünürlük: 1 μm

2D Profil Ölçüm Sensörü

SF4D Serisi

Işık perdesi serisi SF4D. Üç koruma tipinde 

mevcuttur. Parmak, el ve kol/ayak koruması. 

10ms’den daha kısa bir tepki süresi ve özel kör 

olmayan bölge tasarımı, güvenli mesafeyi 

hesaplamayı kolaylaştırır. Parmak koruma tipinin 

dar ışın eğimiyle birlikte, hızlı tepki süresi, emniyet 

ışık perdesinin, tehlikeli alana, geleneksel modele 

kıyasla daha yakın monte edilmesini sağlar. NPN 

veya PNP transistör çıkışları sağlamak için tüm 

tipler serbestçe kablolanabilir.

Yeni Konsept: Hem Kompakt, Hem Dayanıklı



NA1 Serisi

NA1 serisi, yanlış ürünün toplanmasını önleyen 

yeni bir alan sensörüdür. Ultra-ince tasarım 

sayesinde, yerden tasarruf etmek artık mümkün.

Sensörde 8 turuncu LED'li yüksek görünürlük

göstergesi bulunur. Toplama yeri aydınlık bir

çalışma ortamında bile kolayca onaylanabilir.

1.2m'lik algılama mesafesi büyük parça kutuları

için uygundur.

• İnce vücut

• Mükemmel karşılıklı girişim önleme fonksiyonu

• Seçilebilir algılama işlemi

• Aydınlatma desen seçilebilir

• PNP/NPM çıkış tipi mevcuttur

• CE işaretli

Doğru Ürün Sıralama Kontrol Sensörü

NA1-11 Serisi

NA1-11 sensörü, nesneleri 10 x 100 cm'ye kadar 

olan bir alanda algılar. Bu, özellikle tespit edilecek

nesnelerin konumlarının değiştiği uygulamalar için

çok uygun olmasını sağlar. Bu sensör, her bir 

verici elemanın kızılötesi ışınının tüm alıcı 

elemanlara gönderildiği yenilikçi çapraz ışın 

teknolojisine dayanmaktadır. Bu, harfler gibi küçük 

ve dar nesnelerin bile güvenli bir şekilde 

algılanmasını sağlar. Sadece 10 mm genişliğinde 

bu ışık bariyerleri montaj alanından tasarruf 

etmenize yardımcı olur.

Çapraz Işınlı Alan Sensörü

NA2 Serisi

NA2-N serisi, genel amaçlı bir alan sensöründe

inanılmaz derecede yüksek performans sunar.

Sadece 13mm kalınlığında ve 30mm genişliğinde 

olan ince gövdesi, neredeyse her yere monte 

edilebilir ve planlama verimliliğini büyük ölçüde 

arttırır. 540mm'lik (28 ışın kanalı) algılama 

yüksekliğinden 140mm'ye (8 ışın kanalı) kadar çok 

çeşitli ince reçine kasa tipi alan sensörleriyle, 

amacınıza en uygun boyutu seçebilirsiniz. Global 

pazar standartlarını karşılamak için bu sensörler 

CE onaylıdır, EMC Direktifine uygundur ve şu 

anda UL tanıma sertifikasına tabi tutulmaktadır. 

Ek olarak, bir PNP çıkış tipi 

mevcuttur. Bu genel amaçlı 

ve ince gövde alanı 

sensörü, tüm saha 

ihtiyaçlarınız için 

cevaptır.

Genel Amaçlı Alan Bariyeri

PX-2 Serisi

PX-2 serisi AGV sistemlerinde engel tespiti için

tasarlanmıştır. Geniş algılama alanı ve isteğe 

bağlı

yardımcı sensörler, otomatik yönlendirmeli 

araçların önündeki boş bölgeyi büyük ölçüde 

azaltır. Dahili otomatik çapraz konuşma önleme, 

araçlar birbirlerinin yanından geçerken hata 

olasılığını ortadan kaldırır.

AGV Çarpışma Önleyici Sensör



DP-100 Serisi

Çok işlevli yüksek hassasiyetli ve güvenilir basınç

sensörü (analog voltaj çıkışı çalışma göstergesi).

Kullanım kolaylığı ve görsel kontrolü iyileştirmek 

için 'Mevcut değer' ve 'eşik değeri' aynı anda 

kontrol edilebilir. Benzersiz kopyalama işlevi 

sayesinde çalışma saatleri ve insan hataları 

azaltılır. Üç çıkış modu ve -1 ile +10 bar arası 

basınç ölçülmesini sağlayan çok çeşitli modüller 

sayesinde çeşitli uygulama türleri 

gerçekleştirilebilir. Yeni: M8 konnektör tipi mevcut.

Dijital Ekranlı Pnömatik Basınç Sensörü

SW-211

Optik Dokunmatik Buton

ER-X Serisi

ER-X serisi iyonlaştırıcılar geniş yüzey alanları göz

önüne alınarak tasarlandı. Yüzeylerin en uygun

şekilde çıkarılmasını sağlamak için çeşitli 

kavramlar göz önünde bulundurulmuştur. 

Değişken hava basıncı (havasızdan 5 bar hava 

basıncına kadar) kullanarak çalışmanın yanı sıra, 

tahliye frekansı ve iyon dengesi manuel olarak 

Ayarlanabilir. Doğal olarak iyonlaştırıcılar otomatik 

modda da çalıştırılabilir. Diğer avantajlar arasında 

160 mm ila 640 mm arasında değişen dört farklı 

kafa boyutu ve iki kafaya bir kontrolöre bağlanma 

yeteneği dahildir. Dolayısıyla 1,2 m genişliğe 

kadar olan alanlar kullanılabilir. Kafalar, mümkün 

olan en iyi şarj nötralizasyonunu sağlayan 

360° açı ayarına sahiptir.

Statik İyonizerler

LP-ABR

DPM (Doğrudan Parça İşaretleme), üretim 

yönetimi ve kalite kontrolü için yaygın olarak 

kullanılır. Bu nedenle, doğrudan ürünlerde 

işaretlenen 2D kodları okumak için kullanılan kod 

okuyucuları öncekinden çok daha önemli hale 

geliyor. Üretim hatlarında kullanılan kod 

okuyucular, farklı şekillerde ve çeşitli yüzey 

koşullarında işaretlenmiş 2D kodları kararlı bir 

şekilde okumak için gereklidir. LP-ABR10 serisi 

kod okuyucu, okuma doğruluğunu önemli ölçüde 

artıran ve 2B kodların kararlı bir şekilde 

okunmasını sağlayan üç gelişmiş 

özelliğe sahiptir.

2D Kod Okuyucu



LP-RF200P

Panasonic markasının kendisine ait FAYb fiber 

lazer teknolojisi ile geliştirdiği 20W fiber lazer 

markalama cihazı.

• Yüksek güç çıkışı: 20W

• Otofokus özelliği : ±3 mm

• Enerji gürültülerine karşı koruma devresi

• Uzun ömür : 140.000 saat bekleme 30,000 

saat aktif yazım ömrü

• Geri yansımamalara karşı anti-reflective

koruma camı

• Sökülebilir kompakt lazer kafa

• Uygulama alanı:

90x90x±3 mm

FAYb Fiber Lazer Markalama Cihazı

LP-M Serisi-3D Markalama

Panasonic markasının kendisine ait FAYb fiber 

lazer teknolojisi ile geliştirdiği, 10 yılı aşkın süredir 

dünyanın bir çok ülkesinde müşterilerinin 

kullanımında olan 3 boyutlu lazer markalama 

cihazı.

• Yüksek güç çıkışı 80w

• 3D Markalama : ±22 mm

• Uzun ömür : 140.000 saat bekleme 30,000 

saat

• aktif yazım ömrü

• Geri yansımamalara karşı anti-reflective

koruma camı

• Uygulama alanı: 

220x220x±22 mm

3D FAYb Fiber Lazer Markalama Cihazı

LP-S500W

LP-S500W; paslanmaz malzemeler için özel

geliştirmiştir. Malzeme yüzeyinde yalnızca tavlama

işlemi gerçekleştirerek pürüzsüz markalama 

imkanı sağlar.

• Yüksek güç çıkışı 42w

• Geniş odak aralığı : ±30 mm

• Zorlu şartlar için yüksek koruma : IP67G

• Uzun ömür : 140.000 saat bekleme 30,000 

saat

• aktif yazım ömrü

• Geri yansımamalara karşı anti-reflective

koruma camı

• Sökülebilir kompakt 

lazer kafa

• Uygulama alanı:

160x160x±30 mm

FAYb Fiber Lazer Markalama Cihazı

LP-400 Serisi

LP-400 serisi her türlü plastik, kauçuk ve ahşap

malzemede derinlik ve yakma işlemi 

gerçekleştirebilmenizi ve izlenebilirlik için kare kod,

logo uygulamalarını çok hızlı uygulamanızı sağlar.

• Yüksek güç çıkışı . 30W

• Opsiyonel Safety özelliği

• Uzun ömür : 12,000 saat aktif yazım ömrü

• Geri yansımamalara karşı anti-reflective

koruma camı

• Kompakt yapı : Minimize edilmiş boyutlar

• Uygulama alanı:160x160 mm

AGV Çarpışma Önleyici Sensör



PX2 Serisi

Paslanmaz çelik bir gövdede ASIC (Uygulamaya 

Özel Entegre Devre) sinyal koşullandırması ile 

piezorezist algılama teknolojisi kullanan 

yapılandırılabilir basınç sensörleri portföyüdür.

• Amplified

• ±2 %FFS TEB

• Absolute, sealed gage, vented gage

• 304SS

• 1 bar to 70 bar | 100 kPa to 7 Mpa | 15psi to

1000psi

Paslanmaz Gövde Basınç Transmitteri

SZL-VL Serisi

SZL-VL Serisi minyatür tip limit switch, sınırlı 

montaj alanının mevcut olduğu uygulamalarda 

kullanılmak üzere tasarlanmıştır. IP67 sızdırmazlık 

değeriyle, bu anahtar, alan kısıtlı uygulamalara 

monte edilebilen sağlam ve güvenilir bir limit 

anahtarı gerektiren OEM makineleri için uygundur. 

Tasarımı, geniş kablolama alanıyla kablolama 

kolaylığı sağlar ve daha hızlı ve daha verimli 

kablolama sonlandırma için isteğe bağlı kablo 

rakoruna sahiptir.

Kompakt Tip Limit Şalteri

PX3 Serisi

Bronz Gövde Basınç Transmitteri

GLL Serisi

GLL Serisi limit switclerin çift yalıtımlı kompakt 

gövdesi, EN500047’ye uygundur ve GLL Serisi 

anahtarların genellikle alanın yüksek olduğu 

yerlerde montaj için ideal olmasını sağlar. Bu 

ürünler doğrudan açık normalde kapalı devrelere 

sahiptir. MICRO SWITCH GLL Serisi, OEM 

uygulamaların için gereken çeşitli aktüatör 

stillerinde mevcuttur. IEC elektrik standardına göre 

tasarlanan GLL, dünya çapında kullanım için 

uygundur ve ayrıca dünya çapında kabul edilen 

montaj standartlarını karşılar.

Kompakt Tip Limit Şalteri

Pirinç gövdede ve Metri-Pack 150, DIN veya kablo 

tesisatı elektrik bağlantılarında, ASIC 

(Uygulamaya Özel Entegre Devre) sinyal 

koşullandırması ile piezorezist algılama 

teknolojisini kullanır.

PX3 Serisi kalibre edilmiş ve sıcaklık -40°C ile 

125°C arasında dengelenmiştir.

• Amplified

• ±1 %FFS typ, TEB

• Absolute, sealed gage

• Brass C36000

• 1 bar to 50 bar

15psi to 700psi



NGC Serisi

Kompakt Limit Şalteri

ZLA Serisi

ZLA serisi limit anahtarları özellikle dünya 

çapındaki uygulamalar için tasarlanmıştır ve atış 

ve satış sonrası servis için Honeywell global 

kaynakları tarafından desteklenmektedir. ZLA 

serisi limit anahtarları ve geniş EN50041 ve 

EN50047 tipi anahtarları içerir. Minyatür EN50047 

limit anahtarları, metal ve çift izolasyonlu 

muhafazalar da mevcuttur ve metal kaplı 3-kablo 

giriş versiyonu (EN50047 montaj uyumlu) da 

sunulmaktadır. Standart ZLA anahtar devre 

varyasyonları, zorla ayırma mekanizmasına sahip 

2 ve 3 devre versiyonlarını içerir. ZLA, hızlı 

kurulumu daha kolay ve daha güvenli hale 

getirmek için özellikler içerir.

Kompakt Tip Limit Şalteri

Güvenlik Ürünleri

İster bir son kullanıcı veya OEM olun, devam eden 

bir sorunla karşı karşıyasınız: tüm global iş 

güvenliği standartlarını karşılarken, makinelerinizin 

ve ekipmanınızın güvenli ve verimli çalışmasını 

sağlamak. Makine korumaya yönelik kapsamlı 

çözümlere ihtiyaç duyduğunuzda, Honeywell, 

sektörün en geniş anahtar portföylerinden biri ile 

karşılaştığınız zorluğu karşılamanıza yardımcı 

olur.

Güvenlik Ürün Ailesi

ZLE Serisi

ZLE serisi limit anahtarları özellikle dünya 

çapındaki uygulamalar için tasarlanmıştır ve satış 

ve satış sonrası servis için Honeywell global 

kaynakları tarafından desteklenmektedir. ZLE 

serisi limit anahtarları en yeni IEC standardına 

göre tasarlanmıştır ve geniş bir EN50041 ve 

EN50047 tipi anahtarlar içerir. Minyatür EN50047 

limit anahtarları, metal ve çift izolasyonlu 

muhafazalar da mevcuttur. Standart ZLE anahtar 

devre varyasyonları, zorla ayırma mekanizmasına 

sahip 2 ve 3 devre versiyonlarını içerir. 

ZLE, hızlı kurulumu daha kolay ve daha 

güvenli hale getirmek için 

özellikler içerir.

Kompakt Tip Limit Şalteri

Modern endüstriyel OEM’ler için tasarlanan 

minyatür ve kompakt paket boyutları, alanın sınırlı 

olduğu uygulamalara uygundur. Montaj şekli, 

dünya çapında kabul gören montaj standartlarının 

çoğunu karşılar.

• SPDT veya DPDT konfigüre edilebilir devre

• UL, CE, cUL ve CCC onayları

• NEMA 1, 4, 12, 13; IP67 sızdırmazlık

• Metal ve plastik gövde seçenekleri

• Kablo ve konnektör sonlandırmaları

• Kafa aktüatör kolları çeşitliliği



BZ Serisi Mikro Switch

Potansiyel Uygulamalar: Bina kontrolleri ve 

ekipmanları, Kapılar ve asansörler, Yarı kamyon 

ve römork, Vanalar, Endüstriyel zamanlayıcılar

İletişim sistemleri, Ayak şalterleri, Ticari ve 

endüstriyel yemek servis ekipmanları, Tarımsal 

sulama ekipmanları, Tıbbi aletler, 

Global sertifika: UL, CSA Katalog listeleri için CE, 

CE ve ENEC, Seçim anahtarları MIL-PFR-8805'e 

uygundur.

BZ/BA/BM/BE

BX/BX2 Serisi

Potansiyel Uygulamalar: Tahıl asansörleri, Kontrol 

vanaları ve aktüatörler, Kıyı ve karada delme, 

Boru Hatları, Petrokimya ve kimyasal tesisler, Su 

arıtma tesisleri, Boya kabinleri, Konveyörler (yer 

üstü), Kağıt hamuru ve kağıt, Tehlikeli atık taşıma.

Uluslararası onaylı tehlikeli alanlarda dünya 

çapında kullanım: UL, CSA, ATEX (CE),

IEC Ex, INMETRO, KOSHA,

NEPSI Ex (Çin) ve EAC

(eski adıyla GOST-R, Rusya)

Tehlikeli Alan Limit Anahtarı

GSX Serisi

MICRO SWITCH GSX Serisi patlamaya dayanıklı

emniyet şalterleri, dünya çapındaki MICRO 

SWITCH küresel emniyet şalterini (GSS), LSX ve 

BX ürün serilerimizdeki patlamaya karşı korumalı

muhafazamızla birleştirerek müşterilerimize

mühendislik uzmanlığımızın en iyisini sunar.

Tehlikeli Alan Limit Anahtarı

GXA/GXE Serisi

Potansiyel Uygulamalar Erişim panelleri, giriş 

kapıları, korumalar veya kapılar, Tahıl asansörleri 

ve tahıl işleme tesisleri, Hidrokarbon ve etanol 

tesisleri, Kimyasal işleme, Boya kabinleri, İlaç 

işleme, Elektrik üretim tesisleri, Kağıt hamuru ve 

kağıt işleme.

Tehlikeli Alan Limit Anahtarı



OsiSense XG Stand Alone

Makine ve proseslerde operatör tanımlama

• Operatör tanımlama için kullanılır

• Herhangi bir yazılım gerektirmez

• Doğrudan kontrol için PNP çıkış

• Kapı ve bariyer uygulamaları

• Malzeme Taşıma

• Makine Üreticileri

RFID Tanımlama Sistemi

OsiSense XCKW

Kablosuz ve pilsiz nihayet şalteri

• Açık alanda 100 m.'ye kadar iletim

• Röle anteni ile arttırılabilir iletim mesafesi

• Zigbee 2.4 Gz haberleşme protokolü

• Konveyör

• Otomatik Kapı Uygulamaları

• Paketleme

Kablosuz Nihayet Şalteri

OsiSense XG Panel Mounting

Makine ve proseslerde farklı seviyelerde

erişim yönetimi

• Yazılıma gerek kalmadan doğrudan HMI 

bağlantısı

• Modbus RTU Haberleşme protokolü

• Koruma sınıfı: IP69K açık alanda kullanıma 

uygundur.

• Kapı ve bariyer uygulamaları

• Malzeme Taşıma

• Makine Üreticileri

RFID Tanımlama Sistemi

OsiSense XZBW

Sensörler için evrensel kablosuz bağlantı

aksesuarları

• PNP çıkışlı tüm sensörlerle ve nihayet şalterleri 

ile uyumlu kablosuz bağlantı aksesuarı

• Sensör bilgisinin kablosuz olarak iletilmesi ve 

hata algılama

• Konveyör

• Otomatik Kapı Uygulamaları

• Paketleme

Kablosuz Bağlantı Aksesuarı



OsiSense XMLR

Gösterge ve anahtarlama özellikli basınç sensörü

• 320° dönen kompakt gövde

• Sadece iki düğme ile kolay konfigürasyon

• 180° çevrilebilir gösterge

• Dijital ve analog çıkış

• Pompa & Kompresör

• Mobil Vinç

• Hidrolik Sistemler

Elektronik Basınç Sensörü

OsiSense XMLP

• Analog çıkışlı basınç transmiteri

• Korozyona karsı yüksek dayanım

• Optimize edilmiş ürün boyutu

• Akışkan sıcaklığı (-30...+135 ° C)

• Pompa & Kompresör

• HVAC

• Hidrolik & Pnömatik sistemler

Elektronik Basınç Sensörü

OsiSense ZMLP

Gösterge ve anahtarlama özellikli basınç 

görüntüleme

Aksesuarı

• 4-20 mA analog çıkışlı tüm basınç transmiteri 

ile uyumlu

• 320 ° dönen kompakt gövde

• -1 ... 600 bar ölçüm aralığı

Basınç Aksesuarı

OsiSense XMEP

Araç üstü ekipman uygulamaları için E2 sertifikalı

basınç transmiteri

• 12..24V beslemeli

• 60..600 bar ölçüm aralığı

• Dış mekan için dayanıklı gövde

• Araç üstü ekipman

Elektronik Basınç Sensörü



OsiSense XS SIL2 NA+NK

Yüksek güvenlik seviyesinde silindir formatlı

endüktif sensör.

• E2 Sertifikalı / SIL2 güvenlik seviyesi

• NA+NK Çıkış Fonksiyonu

• 2m. kablolu ya da M12 konnektörlü modeller

• M12:4 mm, M18:8 mm, M30:15 mm

• Araç üstü ekipman

• Malzeme İşleme

Endüktif Yaklaşım Sensörü

OsiSense XS Full Metal

• Zorlu ortam koşulları için tasarlanmış

• silindir formatlı endüktif sensör

• ECOLAB sertifikalı

• Tamamen Paslanmaz çelik gövde

• 40 mm’ye kadar arttırılmış algılama mesafesi

• Yiyecek & İçecek

• Otomotiv

• Malzeme İşleme

Endüktif Yaklaşım Sensörü

OsiSense XS Kübik

Kübik format, analog veya dijital çıkışlı endüktif

sensör.

• 15 mm-40 mm algılama mesafesi

• 5 farklı yönde ayarlanabilen kafa yapısı

• 4 farklı LED ışığı ile durum değerlendirmesi

Basınç Aksesuarı

OsiSense XS Non Flush

Artırılmış algılama mesafeli endüktif sensör

• E2 sertifikalı

• M12/M18 kısa gövde, M30 uzun gövde

• PNP/NPN-NA çıkış fonksiyonu

• M12:8 mm, M18:16 mm, M30:30 mm

• Malzeme İşleme

• Malzeme taşıma

• Paketleme

• Otomotiv

Endüktif Yaklaşım Sensörü



OsiSense XUVR

Ayar gerektirmeyen optik çatal sensör

• Minimum algılanan nesne boyutu 0,8 mm

• Ayar gerektirmeden tak çalıştır özelliği

• Modüler kırmızı LED ışık kaynaklı karşılıklı 

algılama

• Paketleme

• Malzeme geçiş kontrolü

• Malzeme İşleme

Optik Çatal Sensör

OsiSense XUVU

Özel şeffaf etiket sensörü

• Numerik potansiyometre ve uzaktan ayarlama

• Dinamik ve statik öğretme modu

• Zorlu koşullar için dayanıklı metal gövde

• Paketleme

• •Etiketleme

Etiket Sensörü

OsiSense XUVE

• Boyutu sayesinde kolay kurulum

• 3 mm genişlik ile yakın alanda algılama

• 150 metre hıza kadar yüksek performans

• Paketleme

• Etiketleme

Etiket Sensörü

OsiSense XUYF

Öğretme modlu optik çatal sensör

• Ayarlama butonları ile kolay ve hassas kurulum

• Yüksek nesne hızlarında dahi güvenilir 

algılama

• PNP/NPN programlanabilir NA/NK

• Paketleme

• Malzeme geçiş kontrolü

• Malzeme İşleme

Optik Çatal Sensör



OsiSense XUK9T

Uzun algılama mesafesi gerektiren uygulamalar 

için lazer sensör

• Uçuş Zamanı Teknolojisi

• Vinç uygulamalarına özel çarpışma önleme 

modu

• 70 m'ye kadar uzun algılama mesafesi

• İki vincin senkronize çalışması için tandem 

modu

• Vinç

Optik Çatal Sensör

Sensör Kablosu ve Soketleri

Tek bakışta doğru kablolamayı bulun:

• Kablolu konnektörler: sensörlerin terminal 

bloklarına veya PLC girişlerine konektörlerle 

kolayca bağlanması için

• Konektörler: kullanılabilir uzunluktaki bir 

kabloyu

• konektörlerle bir sensöre bağlamak için

• Uzantı kabloları: sensörleri konektörlerle 

dağıtıcı bloklara bağlamak için

• Konnektör adaptörleri: terminalli bir sensörü 

konektörlü bir sensöre dönüştürmek için

• Mevcut konnektörler: M8, M12, 1⁄2", 7/8"

OsiSense XUK8T

Arka Plan bastırıcılı cisimden yansımalı lazer 

mesafe sensörü

• Analog ve dijital çıkışlı

• Algılama mesafesi 5 m

• Parlak yüzeylere karşı etkili arka plan bastırma

• Malzeme işleme

• Malzeme taşıma

Fotoelektrik Lazer Sensör

Sensör Bağlantı Braketleri

Aksesuarlar,

• Üniversal Kübik Sensör Montaj Aparatları

• 50x50mm Sensör Braketleri

• 20x30mm Kübik Sensör Montaj Braketleri

• M18 Mafsallı Sensör Montaj Braketi

• M8,M12,M18 ve M30 Sabitleme Kelepçeleri



Preventa XCSL-E/F

Selonoid kilitlemeli emniyet şalteri

• Plastik ve metal gövde opsiyonu.

• LED sayesinde durum izleme.

• Standart kilitlemeli, anahtarlı ve basma butonlu 

modeller.

• Takım tezgahları

• Robotik uygulamalar

• Malzeme işleme

Emniyet Şalteri

Preventa XY2CJL/R

Makina durdurmak için halatlı acil durdurma 

şalteri.

• 30m’ye kadar halat uzunluğu.

• Gerginlik ayarlama aksesuarı ile kolay kurulum.

• Metal gövde ve 4 yönde ayarlanabilen kafa.

• 41x40x109 mm boyutunda kompakt gövde.

• Paketleme

• Konveyör

• Malzeme Taşıma

• Malzeme işleme

Acil Durdurma

Preventa XCSR

Temassız RFID emniyet sensörü

• Yetkisiz erişimi engeller.

• Kategori4/PLe-SIL3 emniyet seviyesine 

sahiptir.

• 3 farklı konfigürasyon özelliği: Tek 

başına/Zincir/Standart bağlantı.

• Malzeme işleme

• Takım Tezgahları

• Paketleme

Emniyet Sensörü

Düzgün olmayan kapı kılavuzu ve/veya sürekli 

yıkamalarda kapı açılır. Manyetik kodlu şalterler: 

XCSDMC, XCSDMP, XCSDMR

Manyetik kodlu sistem, manyetik kodlu şalterlerle

güvenlik modüllerini içeren güvenlik sistemidir:

Emniyetin gerekli olduğu her makinada:

• Paketleme

• Taşıma

• Robotlar

• Presler

• Otomotiv sektörü

Manyetik Şalter

XCS-DMC/DMP/DMR



E2Q5 – E2Q6 Serisi

Yeni OMRON E2Q6 endüktif sensör, hassas 

kafasını 5 farklı konumda sadece birkaç vidayla 

ayarlatabilme özelliğine sahiptir. Kafa öne, yukarı, 

aşağı, sola veya sağa doğru yerleştirilebilir. 

Sensörün durumunu, kafanın pozisyonundan 

bağımsız olarak görülebilen çalışma 

göstergelerine sahiptir, bu sayede montaj 

sırasında küçük alanlarda çalışma olanağı sağlar.

E2Q6 dört versiyonda mevcuttur. Sırasıyla 20 ve 

30mm algılama mesafeleri ile sınıf ve nongrade 

arasında seçim yapabilirsiniz. NPN veya PNP 

çıktıları arasında. Hepsi Normal Açık + Normal 

Kapalı çıkışlara sahiptir ve 10.30 VDC ile çalışır.

Kübik Yaklaşım Sensörleri

E3H2 Serisi

• M8 veya M12 boyutlarında silindirik 

muhafazalar, montaj alanı çok önemlidir.

• Standart ve yarı saydam nesneler için iki 

öğretme modlu reflektörlü modeller.

• Kendinden kablolu ve konnektörlü modelleri.

Silindirik Minyatür Fotoelektrik Sensör

E3JK Serisi

Yeni nesil, kare boyutlu E3JK ailesi önemli ölçüde

gelişmiş algılama performansı ve kullanım 

kolaylığı sunmaktadır. Ailede 24–240 VAC gerilim 

beslemeli modellerin yanı sıra PNP/NPN transistör 

çıkışına sahip modeller de yer almaktadır.

• Tüm modeller için yüksek güçlü ve görünür 

kırmızı LED, kolay hizalama ve uzun mesafe 

algılamaya olanak tanımıştır

• Parlak gösterge LED’leri çok uzun 

mesafelerden dahi görülebilir.

• En iyi fiyat-performans oranı

• Kırmızı LED ve kızılötesi LED içeren modeller

• Çoklu gerilim güç kaynağı 

• endüstriyel kapılar, 

asansörler ve oto-

parklar gibi bina 

montajları için 

uygundur.

Multi-Voltaj Fotoelektrik Sensör

G9SA/SB/SE

G9SB ince yapılı güvenlik röle ünitesi ailesidir,

17.5mm genişlikte muhafaza içerisinde iki güvenlik

kontağı- ve 22.5mm-genişlikte muhafaza 

içerisinde üç güvenlik kontağı sağlar.

• 17.5mm- ve 22.5mm-genişlikte muhafaza 1- ve 

2-giriş kanal üniteleri, manuel ve otomatik 

sıfırlama üniteleri.

• Uygulamaya bağlı olarak EN ISO 13849-1'e 

uygun şekilde PLe'ye kadar sertifikasyon.

Güvenlik Rölesi



E2B Serisi

Yeni E2B yaklaşım sensörleri, özel ihtiyaçlarınıza

mükemmel uyum vaat ediyor. E2B ailesindeki 

geniş model yelpazesi ile ihtiyaçlarınızı tam olarak

karşılayanı seçebilirsiniz. Örneğin, dört farklı 

boyuta sahibiz: M8, M12, M18 ve M30, her biri tek 

veya çift algılama mesafeli, korumalı ve ekransız.

Ayrıca kısa ve uzun gövdelerin, iki bağlantı

yönteminin ve dört çıkış tipinin bir seçeneği

de var. Seçim yapabileceğiniz bu aralıkla

mükemmel uyumu bulacağınızdan emin

olabilirsiniz.

Silindirik Yaklaşım Sensörü

K8AK/K8DS Serisi

K8AK / K8DS Serisi, global K8AK / K8DS Serisi, 

sizin için gerekli olan güç kaynağı izlemesini 

sağlayabilir. K8AK / K8DS Serisi, küresel 

ürününüzün ihtiyaç duyduğu güç kaynağı 

izlemesini sağlayabilir. Bunlar arasında, faz 

dizileri, faz kaybı, asimetri, aşırı gerilimler, izleme 

dahil olmak üzere ürünler fazlı fazlar, faz kaybı, 

asimetri, aşırı gerilimler ve üç fazlı güç 

kaynaklarındaki aşırı gerilim, aşırı gerilim ve düşük 

gerilim, düşük gerilim ve düşük gerilimdeki aşırı 

gerilimler, düşük gerilimler, aşırı akımlar ve tek 

fazlı güç kaynaklarındaki düşük akımlar.

Ölçme ve İzleme Röleleri

E2EH Serisi 120°C

Isı ve deterjana dayanıklı endüktif sensörler,

yiyecek prosesi gibi dikkat gerektiren ortamlarda

güvenilir metal nesne veya makine parçası

algılaması sağlar.

• 120°C sıcaklığa kadar dayanıklılık

• Yüksek performanslı plastik algılama yüzlü

• SUS 316L gövde

• En yüksek su geçirmezlik için IP69K koruma

• ECOLAB testli ve onaylı deterjana karşı 

dayanıklılık

Yüksek Sıcaklığa Dayanıklı Sensör

S8VK-C Serisi

Omron, yeni ve heyecan verici bir kompakt

güç kaynağı ailesi geliştirdi. Önceki serilerimizi 

güvenli, güvenilir ve kurulumu kolay olan aynı 

yüksek kalite ve pratik tasarıma sahip yeni S8VK 

serisi, daha sağlam, daha kompakt ve kullanımı 

daha da kolay. Düşük maliyetli tek fazlı güç  

kaynağı dünya çapında uygulamalar için evrensel 

giriş ve güvenlik standartları. Yerden tasarruf 

sağlayan Kompakt Tasarım.
S8VK-C06024 / 60W / 220/24

S8VK-C12024 / 120W / 220/24

S8VK-C24024 / 240W / 220/24

S8VK-C48024 / 480W / 220/24

Anahtarlamalı Mod Güç Kaynağı



• Kablolama islerini, P2RF - @ - PU Yay baskılı 

Soket (gerçek OMRON ölçümlerine göre).

• Kilitlenebilir test butonu modelleri mevcuttur.

• Dahili mekanik işlem göstergesi.

• İsim plakası ile birlikte verilir.

• AC tipi, kendi kendini tanılama bobin bağlantısı 

kesme ile donatılmıştır işlevi (LED tipi).

• Yüksek anahtarlama gücü (1-kutup: 10 A).

G2R-*-SN Serisi

Genel Amaçlı Endüstriyel Röle

UMA Güvenlik Paspası

• 1 ve 2 kablo tipi EN ISO 13849-1 (PLd/Emniyet 

Kategorisi 3) ve EN ISO 13856-1 standartlarına 

uygundur.

• • MC3 Emniyet Paspası Kontrolörü veya NX 

Emniyet Kontrolörü ile kullanılabilir ANSI/RIA 

15.06 dahil, Kuzey Amerika güvenlik 

standartlarıyla uyumludur.

Gelişmiş özelliklere sahip, montajı kolay 
emniyet paspası

MY4IN Röle

AC / DC bobin voltajı özellikleri, renk kodlu bobin

bandı ve çalışma göstergeleri (LED) kullanımı

sayesinde artık daha kolay ayırt edilebilir.

• Devre kontrolü için uygun mandallama kolları ve

mekanik çalışma göstergeleri ve çalışma 

durumunu izlemek için çalışma göstergeleri ile 

donatılmış MY (S) modelleri mevcuttur.

• Temas malzemeleri ve temas yapıları, temas

güvenilirliği ve korozyon direncine göre seçilebilir.

• Standart 3 kutuplu modelde (MY3) voltaj, beyaz

bant üzerine basılmıştır.

Genel Amaçlı Endüstriyel Röle

SGE Güvenlik Tamponu

Cihazlarınıza ve uygulamalarınıza uyacak şekilde

özel olarak hazırlanmış modüler yapıdadır.

• Sensör uzunluğu 150 ile 6,100mm (50 mm'lik

artışlarla)

• Yükseklik Beş seri halinde 34 - 80 mm

Gelişmiş özelliklere sahip, montajı kolay 
emniyet tamponu




