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Dla maszyn, 
 które działają bez przerw!
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Pobierz najnowsze informacje 

Na naszej stronie internetowej można znaleźć rozszerzone informacje o produktach, w tym wykresy 
wydajności, rysunki wymiarowe, instrukcje dotyczące instalacji i sposobu używania, rozszerzone 
specyfikacje oraz przykłady zastosowań, a także zapoznać się z pełną ofertą naszych czujników 
i akcesoriów.



Sprawność maszyn jest koniecznym warunkiem umożliwiającym spełnienie 
wymagań współczesnych napiętych harmonogramów produkcji. Kładzie się 
coraz większy nacisk na obniżanie kosztów produkcji, dlatego awaria nawet 
najmniejszego elementu może spowodować kosztowny przestój. Wiedząc 
o tym, projektujemy i intensywnie testujemy nasze czujniki, tak by spełniały 
najwyższe standardy. Dzięki temu nasi klienci mogą osiągnąć najwyższą 
wydajność i niezawodność produkcyjną.

• Najwyższa wodoodporność
• Odporność na zmiany temperatury 
• Najwyższa odporność mechaniczna
• Odporność elektromagnetyczna

Sprawdzona niezawodność
  dla maszyn, które działają bez przerw!
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Rozwiązania dotyczące czujników przemysłowych
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oznakowania
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Przemysł półprzewodnikowy,
fotowoltaiczny i elektroniczny

WYBRANE ZASTOSOWANIA 
PRZEMYSŁOWE
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Wykrywanie położenia i obecności

Więcej informacji można znaleźć w PRZEWODNIKU KONTROLI I INSPEKCJI JAKOŚCI

PomiarSystemy identyfikacji i wizyjne

INFORMACJE O PRODUKTACH

Monitorowanie obszaruWykrywanie 
ruchów/obrotów

Wykrywanie obiektówWykrywanie 
części maszyn

Przemieszczenie/odległość Profil Położenie/średnica/szerokość

Wykrywanie obiektów Wykrywanie wysokości

Systemy identyfikacjiSystemy wizyjne

Czujniki 
fotoelektryczne
Zasięg wykrywania 

maks. 0-60 m

E3

Wyłączniki krańcowe
D4, EE, WL, Z

Czujniki 
światłowodowe
Zasięg wykrywania 

maks. 0-20 m
E32

Czujniki indukcyjne
Zasięg wykrywania 

maks. 0-40 mm

E2

Standardowa 
kurtyna 

fotoelektryczna

F3ET

Kurtyna 
fotoelektryczna 

do wind

F3E

Dokładność w cm

F3EM

Dokładność w mm

E32 — światłowody do 
monitorowania obszaru

ZX-GT

Dokładność w μm

Przetworniki 
obrotowe

Częstotliwość obrotowa 
maks. 10000 obr./min

6-3600 impulsów/obrót

E6
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We współczesnych systemach dystrybucyjnych sprawne i niezakłócone działanie ma kluczowe znaczenie. 

• Unikanie wadliwego działania wywołanego zmianami oświetlenia i odbiciami od tła

• Minimalizacja koniecznej regulacji i konserwacji podczas działania

Szybka instalacja i unikanie czasochłonnych regulacji

• Szybki montaż zatrzaskowy czujników fotoelektrycznych E3FZ i E3Z
• Wysoka dokładność systemów optycznych E3Z/E3F, zapewniająca 

szybkie i proste pozycjonowanie

Do systemów dystrybucyjnych, które działają bez przerw

WYBRANE ZASTOSOWANIA PRZEMYSŁOWE

WYKRYWANIE W OBRÓBCE MATERIAŁÓW I LOGISTYCE

INSTALACJA I REGULACJA

Unikanie zakłóceń pochodzących ze sztucznych źródeł światła, 
a także zakłóceń elektromagnetycznych, np. falowników

• Synchronizacja impulsów zapewniająca odporność 
na światło otoczenia

• Intensywne ekranowanie zapewniające wysoką odporność 
na zakłócenia (EMC)

WPŁYWY ZEWNĘTRZNE
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Więcej informacji na temat czujników 
fotoelektrycznych E3Z, E3FZ i E3F2 str. 30

Więcej informacji na temat odporności na wpływy zewnętrzne 
str. 28



Minimalizowanie wpływu błyszczących obiektów i tła

• Niezawodna eliminacja wpływu tła
• Funkcja MSR (eliminacji niestabilności spowodowanej 

odbiciami) w modelach ze zwierciadłem

TŁA I BŁYSZCZĄCE OBIEKTY
Zapewnianie ciągłego działania i unikanie kosztownych przestojów maszyn

• Dioda LED wysokiej mocy, kompensująca zmiany spowodowane 
zabrudzeniami i niedokładnym pozycjonowaniem

• Funkcje alarmu w celu konserwacji zapobiegawczej
• Funkcje oszczędzania energii w czasie postojów przenośnika

DZIAŁANIE

5

Więcej informacji na temat eliminacji wpływu tła w modelach z rodziny 
E3Z str. 33

Więcej informacji na temat monitorowania 
stanu E3Z str. 37



Wzrost wymagań higienicznych i coraz większa różnorodność materiałów opakowaniowych oraz 
kształtów zmuszają do projektowania łatwych w czyszczeniu i elastycznych maszyn pakujących. 
Wysoka powtarzalność na etapie projektowania i maksymalna wydajność na etapie produkcji są 
niezbędnymi wymogami utrzymania konkurencyjności w produkcji żywności.

• Wysoka odporność na działanie detergentów w celu wydłużenia okresu eksploatacji
• Znaczna elastyczność koncepcyjna platformy
• Sprawdzona niezawodność

Niezawodne wykrywanie dla potrzeb dostosowywalnych maszyn

WYBRANE ZASTOSOWANIA PRZEMYSŁOWE

WYKRYWANIE W PAKOWANIU ŻYWNOŚCI

Produkty żywnościowe są umieszczane w opakowaniach z różnych 
materiałów. Materiały przezroczyste, a także nierówne lub błyszczące 
powierzchnie wymuszają stosowanie wielu specjalnych czujników 
w maszynach napełniających i pakujących.

• Uproszczenie projektu maszyny: jedna platforma — jedna koncepcja 
zastosowania — jeden montaż

• Wybór żądanej wydajności 
 Platforma E3Z — niezawodność, prostota i różnorodność
 Platforma E3X — najmniejsze przestrzenie i elastyczny montaż

RÓŻNORODNOŚĆ MATERIAŁÓW OPAKOWANIOWYCH
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Więcej informacji na temat czujników do specjalnych zastosowań 
(wykrywanie oznakowań, kolorów itd.) — opis platformy E3Z lub E3X 
str. 26, 30 i 90

Więcej informacji na temat wykrywania obiektów z różnych 
materiałów — str. 22-25



Różne kształty i rozmiary mają nie tylko materiały do opakowań, 
lecz także sama żywność. Najlepsze rozwiązanie do niezawodnego 
wykrywania pakowanej żywności daje kombinacja typu czujnika, 
zastosowania, sposobu montażu i warunków zewnętrznych.

• Rozwiązania wynikające z najlepszych praktyk
• Obsługa stosowanych rozwiązań

WYKRYWANIE OBIEKTÓW PAKOWANYCH 
W RÓŻNY SPOSÓB Częste czyszczenie za pomocą żrących detergentów i wody pod 

wysokim ciśnieniem znacznie skraca okres użytkowania elementów 
maszyn. Aby unikać przestojów maszyn w przetwórstwie świeżej 
żywności, czujniki często się wymienia. Z tego powodu koszty 
konserwacji są wysokie.

• Wydłużony okres eksploatacji czujników ze stali nierdzewnej 
— nawet 20 razy dłuższy niż w przypadku zwyczajnych czujników

•  Wyższy poziom higieny zapewniają gładkie obudowy SUS 316L

HIGIENA I CZĘSTE CZYSZCZENIE
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Więcej informacji na temat czujników odpornych na detergenty 
— zob. str. 28 
Informacje na temat bezstykowych przełączników bezpieczeństwa 
ze stali nierdzewnej można znaleźć w PRZEWODNIKU NT. 
BEZPIECZEŃSTWA MASZYN.

Więcej informacji na temat wykrywania obiektów o różnych 
kształtach — str. 20



Do maszyn z wymaganiami higienicznymi działającymi w ruchu ciągłym

Kształty i rozmiary pojemników na napoje i płyny wykorzystywane w gospodarstwie domowym — zwłaszcza 
butelek PET — są bardzo różnorodne. 

Niezależnie od tej różnorodności, przy rozlewaniu wszelkich płynów zawsze konieczne jest spełnianie wysokich 
wymogów higienicznych, niezawodne zamykanie pojemników i ich atrakcyjność dla klientów, a także wysoka 
efektywność kosztowa produkcji.

WYBRANE ZASTOSOWANIA PRZEMYSŁOWE

WYKRYWANIE W PRZEMYŚLE NAPOJÓW

Ujednolicenie obudów i koncepcji zastosowań w wykrywaniu 
materiałów przezroczystych, etykiet, kartonów i folii.

• Standaryzowane platformy czujników do zwykłych i specjalnych 
wzorców działania w jednej obudowie

• Platforma E3Z zapewniająca najwyższą niezawodność i dokładność 
potrzebną w standardowych zastosowaniach

• Platforma E3X do zastosowań wymagających zaawansowanych 
funkcji wykrywania, przetwarzania i komunikacji

• Platforma czujników wizyjnych i pomiarowych dla potrzeb zaawansowanych 
systemów kontrolnych

MNIEJSZA RÓŻNORODNOŚĆ — WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ MONTAŻU
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Więcej informacji na temat platformy E3Z — str. 30, Więcej informacji na temat platformy E3X str. 90
Więcej informacji na temat systemów kontrolnych — PRZEWODNIK KONTROLI I INSPEKCJI JAKOŚCI



Dłuższy przewidywany okres eksploatacji czujników w regularnie 
czyszczonym otoczeniu.

•  Wysoka, potwierdzona certyfikatem Ecolab odporność na działanie 
detergentów, wydłużająca okres eksploatacji

• Nowy proces produkcji obniżający koszty produkcji obudów SUS316L

HIGIENA I CZĘSTE CZYSZCZENIE 

Zwiększona stabilność wykrywania przezroczystych butelek i folii, 
kompensująca wpływy oświetlenia, kurzu, starzenia się diod LED 
czy temperatury.

• Funkcje autokompensacyjne zwiększają stabilność wykrywania

WIĘKSZA STABILNOŚĆ WYKRYWANIA
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Więcej informacji na temat czujników przeznaczonych 
do eksploatacji w trudnych warunkach — str. 28

Więcej informacji na temat wykrywania obiektów 
przezroczystych — str. 22



Niezawodność, precyzja oraz prostota w działaniu i projektowaniu maszyn

Krytyczne znaczenie wysokiej jakości w przemyśle farmaceutycznym powoduje, że wymagania dotyczące precyzji, powtarzalności, 
efektywności i trwałości czujników nawet w najtrudniejszych warunkach są wysokie. Wypełnianie obowiązków dokumentacyjnych 
i uzyskiwanie zezwoleń na maszyny może być czasochłonne; dlatego klienci oczekują sprawdzonych rozwiązań spełniających 
te wymagania.

• Sprawdzone rozwiązania czujników fotoelektrycznych E3Z i E3X dla szerokiej palety maszyn napełniających i pakujących 
w przemyśle farmaceutycznym

• Niezawodność i precyzja zapewniają długotrwałą stabilność, co pozwala unikać czasochłonnych regulacji
• Koncepcja platform E3Z i E3X ułatwia dostosowywanie maszyn do specjalnych żądań klientów lub różnych wymogów rynkowych

WYBRANE ZASTOSOWANIA PRZEMYSŁOWE

WYKRYWANIE W PRZEMYŚLE FARMACEUTYCZNYM I OCHRONIE ZDROWIA

Ograniczenie występowania pirogenów organicznych, takich jak 
bakterie, wirusy czy grzyby, ma kluczowe znaczenie w sterylnej 
produkcji. Użycie bardzo wysokich temperatur do 400°C czy silnych 
substancji chemicznych, takich jak H²O², może znacznie skrócić 
okres eksploatacji czujników w tych obszarach. 

• Głowice światłowodowe odporne na działanie temperatur i substancji 
chemicznych, umożliwiające dłuższe użytkowanie czujników

• Wzmacniacz światłowodowy z funkcją wykrywania dwustanowego, 
umożliwiający zmniejszenie głowic czujników w najbardziej 
wymagających obszarach produkcyjnych

STERYLIZACJA I NAPEŁNIANIE ASEPTYCZNE

Bezawaryjna produkcja wymaga wykrywania odchyleń produktów. 
Wykrywanie obecności igieł i osłon ochronnych oraz sprawdzanie, 
czy szkło fiolek ma właściwy kolor, wymaga precyzyjnego 
i powtarzalnego działania czujników.

• Proste w użyciu i precyzyjne rozwiązania światłowodowe o podwójnym 
wyjściu upraszczają wykrywanie wymagających obiektów i niewielkich 
odchyleń (wykrywanie dwóch poziomów światła)

• Proste w użyciu czujniki i systemy wizyjne oraz systemy kontroli 
do kompleksowych zastosowań kontrolnych

BEZPROBLEMOWA KONTROLA JAKOŚCI
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Więcej informacji na temat czujników przeznaczonych 
do eksploatacji w trudnych warunkach — str. 28

Więcej informacji na temat czujników światłowodowych E3X 
— str. 90
Więcej informacji na temat czujników i systemów wizyjnych
— PRZEWODNIK KONTROLI I INSPEKCJI JAKOŚCI



Aby umożliwić uproszczone dostosowywanie maszyn do specjalnych 
wymagań klientów lub rynku, konieczne jest elastyczne ich 
projektowanie. Standaryzowana koncepcja montażu upraszcza 
adaptację funkcji czujnika do specyficznych wymogów 
środowiskowych i wynikających z danego zastosowania.

• Platforma E3Z, obejmująca szeroki zakres czujników wykonanych 
z plastiku lub stali nierdzewnej, przeznaczonych do standardowych 
lub specjalnych zastosowań

• Platforma światłowodowa E3X dla potrzeb bardzo zaawansowanego
wykrywania, najtrudniejszych warunków i najmniejszych przestrzeni

ELASTYCZNOŚĆ DZIĘKI SPRAWDZONYM 
ROZWIĄZANIOM

Wypełnianie obowiązków dokumentacyjnych i uzyskiwanie zezwoleń 
na maszyny pakujące w zastosowaniach farmaceutycznych może być 
czasochłonne. Wykorzystywanie sprawdzonych rozwiązań poprawia 
nastawienie tak instytucji prawnych, jak i producentów z branży 
farmaceutycznej.
• Bliska współpraca z czołowymi projektantami maszyn i producentami 

z branży farmaceutycznej w celu opracowania rozwiązań wynikających 
z najlepszych praktyk

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI I ROZWIĄZANIA 
WYNIKAJĄCE Z NAJLEPSZYCH PRAKTYK
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Więcej informacji na temat czujników fotoelektrycznych E3Z — str. 30
Więcej informacji na temat czujników światłowodowych E3X — str. 90



Wytwarzanie części o wysokiej jakości na zamówienie przemysłu samochodowego wymaga 
najwyższej precyzji i sprawności maszyn podczas produkcji. Bezbłędna identyfikacja i inspekcja 
zapewniają, że wszystkie części będą spełniać wymagania w zakresie tolerancji.

Produkcja bez usterek

WYBRANE ZASTOSOWANIA PRZEMYSŁOWE

WYKRYWANIE W PRZEMYŚLE CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH

Zwiększony okres eksploatacji czujników i niezawodność wykrywania 
w otoczeniach, w których występują agresywne smary lub wióry 
metalowe.

• Sprawdzona odporność na działanie olejów i odprysków 
spawalniczych oraz uszkodzenia mechaniczne

Unikanie wadliwego działania wywołanego zmianami oświetlenia, 
kurzem lub niewłaściwym umiejscowieniem czujnika.

• Synchronizacja impulsowa stanowiąca niezawodną ochronę 
przed wpływem światła zewnętrznego

• Precyzyjne pozycjonowanie optyczne i dobrze widoczne diody LED 
kompensujące brud i wadliwe położenie

SPRAWNE MASZYNY

TRUDNE WARUNKI
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Więcej informacji na temat platformy E3Z — str. 30, 
Więcej informacji na temat platformy E3X str. 90

Więcej informacji na temat czujników przeznaczonych 
do eksploatacji w trudnych warunkach — str. 28



Sprawdzanie szczegółowych cech produktów i zapewnianie, by ich 
rozmiary spełniały wymagania dotyczące tolerancji.

• Bardzo precyzyjne czujniki laserowe i indukcyjne do sprawdzania 
obecności detali

• Bardzo precyzyjne systemy pomiarowe do sprawdzania tolerancji 
rozmiarów

INSPEKCJA — KONTROLA JAKOŚCI

Zapewnianie poprawnej identyfikacji produktów przed wysyłką.

• Identyfikacja kolorów przy użyciu czujnika porównywania kolorów (RGB)
• Zaawansowana identyfikacja kolorów i kształtów przy użyciu 

pełnokolorowych czujników wizyjnych
• Identyfikacja części za pomocą odczytywania kodów dwuwymiarowych 

(kodów matrycowych)

IDENTYFIKACJA — PRODUKCJA NA ZAMÓWIENIE
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Więcej informacji na temat czujników laserowych E3C 
— str. 58, na temat czujników indukcyjnych E2C-EDA 
— str. 84
Więcej informacji na temat systemów pomiarowych 
— PRZEWODNIK KONTROLI I INSPEKCJI JAKOŚCI

Więcej informacji na temat wykrywania kolorów str. 26
Więcej informacji na temat kolorowych systemów wizyjnych 
i czytników kodów dwuwymiarowych — PRZEWODNIK KONTROLI 
I INSPEKCJI JAKOŚCI



Powszechny trend miniaturyzacyjny i wyższa wydajność podzespołów elektronicznych, a także coraz większy nacisk 
na wzrost produktywności wywołują popyt na wyspecjalizowane czujniki o niewielkich rozmiarach, charakteryzujące 
się wysokim współczynnikiem wartości i wydajności.

• Szeroka gama czujników zoptymalizowanych do dedykowanych zastosowań
• Możliwość wyboru platformy o żądanej wydajności:

   EE — mikroczujniki fotoelektryczne — o najlepszym stosunku ceny do wydajności i prostym montażu, do wykrywania 
obiektów i części maszyn

   E32 — światłowody — najwyższa wydajność i małe rozmiary; do dedykowanych zastosowań, w trudnych warunkach

Do małych, szybkich i elastycznych maszyn

WYBRANE ZASTOSOWANIA PRZEMYSŁOWE

WYKRYWANIE W PRZEMYŚLE PÓŁPRZEWODNIKOWYM, 
FOTOWOLTAICZNYM I ELEKTRONICZNYM

W procesach początkowych wykorzystywane są silne substancje 
chemiczne, a w niektórych wypadkach także wysokie temperatury 
lub bardzo niskie ciśnienie (próżnia).

• Długi okres użytkowania czujników dzięki wysokiej odporności 
na substancje chemiczne, próżnię i temperaturę 

TRUDNE WARUNKI

Dynamiczna obsługa wafli półprzewodnikowych o wysoko odblaskowych 
powierzchniach wymaga małych, elastycznych i dokładnych czujników.

• Bardzo dokładne czujniki światłowodowe do mapowania wafli 
półprzewodnikowych i czujniki światłowodowe z ograniczonym 
odbiciem do wykrywania ich w pozycji stabilnej

• Wzmacniacze światłowodowe z białą diodą LED kompensujące 
różnice we właściwościach pochłaniania wafli

DYNAMICZNA OBSŁUGA
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Więcej informacji na temat światłowodów 
przeznaczonych do specjalnych środowisk 
— str. 28

Więcej informacji na temat czujników światłowodowych 
— str. 90. Więcej informacji na temat wykrywania
błyszczących obiektów — str. 24. Więcej informacji 
na temat wzmacniaczy światłowodowych E3X-DAC 
z białą diodą LED — str. 117



Obsługa i składowanie tafli szklanych zabezpieczająca przed ich 
stłuczeniem wymaga precyzyjnego wykrywania i pozycjonowania. 
Przezroczystość tego materiału, odbicia na powierzchni i wpływ 
kropli wody to dla standardowych czujników duże wyzwanie.

• Cyfrowe czujniki laserowe o wysokiej precyzji do bardzo 
dokładnego wykrywania na dużą odległość

• Specjalne czujniki światłowodowe zoptymalizowane 
do wykrywania tafli szkła nawet w procesach mokrych

POZYCJONOWANIE I WYKRYWANIE SZKŁA

Mikroukłady i maszyny montażowe mają coraz mniejsze rozmiary. 
• Wykrywanie najmniejszych obiektów (100 μm) przy użyciu precyzyjnych 

głowic światłowodowych 
• Łatwe w montażu mikroczujniki fotoelektryczne do wykrywania 

poruszających się części maszyn lub silników liniowych

PRECYZJA 
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Więcej informacji na temat głowic światłowodowych 
do wykrywania szkła — str. 107
Więcej informacji na temat czujników laserowych 
o dużym zasięgu E3C — str. 58

Więcej informacji na temat mikroczujników 
fotoelektrycznych — str. 67
Więcej informacji na temat głowic światłowodowych 
do precyzyjnego wykrywania E32 — str. 104



Do wykrywania poruszania się części maszyn i zapobiegania uszkodzeniom maszyny lub zranienia jej 
operatora przez poruszające się części często używane są wyłączniki krańcowe.
Jako czołowy światowy producent wyłączników krańcowych, Omron oferuje szeroką gamę modeli 
spełniających rozmaite wymagania dotyczące zastosowań i sposobu użytkowania.

• Szeroki zakres siłowników mechanicznych i modeli bezkontaktowych do rozmaitych zastosowań
• Różne obudowy i kształty montażowe, dostosowane do rozmaitych oczekiwań regionalnych 
 i sposobów użytkowania
• Szerokie możliwości stosowania:
 • elementy przełączające do podzespołów
 • wyłączniki krańcowe do standardowych zastosowań, specjalnych warunków środowiskowych 
  i zastosowań wymagających wysokiej precyzji
 • krańcowe wyłączniki bezpieczeństwa
 • wyłączniki krańcowe od mikroobciążeń po wysokie obciążenia poboru prądu

Niezawodna i elastyczna metoda zatrzymywania maszyn 

WYKRYWANIE OBIEKTÓW SPECJALNYCH

WYKRYWANIE CZĘŚCI MASZYN/POŁOŻEŃ KOŃCOWYCH

Wykrywanie mechaniczne może wpływać na położenie mniejszych 
obiektów lub niszczyć ich powierzchnię. Czujniki indukcyjne 
umożliwiają niezawodne, bezkontaktowe wykrywanie metalowych 
części maszyn z podobną wysoką odpornością na większość 
wpływów środowiskowych. Zminiaturyzowane mikroczujniki 
optyczne, służące do bezkontaktowego wykrywania w zamkniętych 
komorach maszyn, zapewniają bardzo dokładne pozycjonowanie 
wszystkich materiałów przy zachowaniu najlepszego stosunku 
ceny do wydajności.

• Mikroczujniki fotoelektryczne do wszystkich materiałów
w mniej wymagających środowiskach

• Czujniki indukcyjne do metalowych części maszyn 
o wysokiej odporności na warunki środowiskowe

BEZKONTAKTOWE WYKRYWANIE
Czujniki mechaniczne do wykrywania położenia końcowych 
części maszyn to rozwiązanie intuicyjne i proste w instalacji. 
Umożliwiają one także bezpośrednie przełączanie wysokich 
obciążeń poboru prądu. Duża odporność na zmienne wpływy 
otoczenia zapewnia niezawodne działanie w każdym środowisku.

• Bezpośrednie przełączanie obciążenia
• Intuicyjna instalacja
• Najwyższa odporność na warunki środowiskowe

WYKRYWANIE MECHANICZNE

16

Wyłączniki krańcowe D4N — zob. str. 122 Mikroczujniki fotoelektryczne EE-SX — zob. str. 67
Czujniki indukcyjne E2 — zob. str. 72
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Omron to jedna z firm oferujących najszerszą gamę czujników 
— spełniających wymogi dotyczące dużego zakresu temperatur, 
specjalnych wymagań wydajnościowych, specyficznych kształtów 
montażowych (np. kształty typowe dla wszystkich krajów), 
a także rozmaitych siłowników.

SPECJALNE WYMAGANIA LUB 
WARUNKI ŚRODOWISKOWE

Aby zapobiec zranieniu operatora maszyny przez jej ruchome 
części często używa się krańcowych wyłączników bezpieczeństwa.

• Zgodność montażowa w zastosowaniach z zakresu 
bezpieczeństwa i pozostałych

• Szeroki zakres krańcowych wyłączników bezpieczeństwa, 
przełączników drzwiowych, zawiasowych i bezkontaktowych

ZAPEWNIANIE BEZPIECZEŃSTWA 
MASZYN

kształt przezroczyste błyszczące kolor warunkiwielkośćpołożenie końcowe
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Systemy sterowania związane z bezpieczeństwem 
i krańcowe wyłączniki bezpieczeństwa 
— zob. Przewodnik bezpieczeństwa maszyn

Pełna gama produktów — www.industrial.omron.eu



W przypadku czujników fotoelektrycznych odróżnianie płaskich obiektów od powierzchni, na której one 
leżą, jest utrudnione. Różnorodność kolorystyki obiektu lub tła stanowi dla standardowych czujników 
fotoelektrycznych kolejną trudność i często wymaga specjalnych rozwiązań.

• Uproszczenie projektu maszyny: jedna platforma — jedna koncepcja zastosowania — jeden montaż
• Wybór żądanej wydajności:

 Platforma E3Z  — niezawodność, prostota i różnorodność
  Platforma zdalnego wzmacniacza — do precyzyjnego wykrywania przy ograniczonej przestrzeni montażowej

Podobne zadania — różne rozwiązania 

WYKRYWANIE OBIEKTÓW SPECJALNYCH

WYKRYWANIE PŁASKICH OBIEKTÓW

Do wykrywania płaskich obiektów może być konieczna mała 
i skupiona wiązka. W celu niezawodnego odróżniania obiektów 
od tła przy wykrywaniu od góry należy zminimalizować wpływ 
koloru i wykończenia powierzchni.

• Skupiona i cienka wiązka lasera E3Z
• Niski błąd czerni/bieli w przypadku modelu E3Z-LL 

z eliminacją wpływu tła
• Modele E3Z ze światłem podczerwonym do zastosowań, 

gdzie przy standardowym czerwonym świetle występuje 
mały kontrast między obiektem a tłem

KILKA MM GRUBOŚCI

W celu wykrywania płaskich obiektów w systemie przenośnikowym 
można zainstalować czujniki obserwujące w szczelinach między 
segmentami przenośnika. Umożliwia to wykrywanie produktów 
o bardzo małym profilu, jednak zastosowanie tego ozwiązania 
nie zawsze jest możliwe ze względów mechanicznych.

• Najlepszy stosunek wartości do jakości w przypadku 
platformy E3Z

• Elastyczny montaż w małych przestrzeniach w przypadku 
platformy E3X

INSTALACJA MIĘDZY SEGMENTAMI 
PRZENOŚNIKA
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Czujniki fotoelektryczne E3Z — str. 30 
Platforma zdalnego wzmacniacza E3X — str. 90

Czujnik laserowy E3Z — str. 35 



W przypadku błyszczących powierzchni metalicznych lub 
zanieczyszczonych środowisk, do wykrywania różnic kilkuset 
μm można stosować czujniki precyzyjne o wysokiej precyzji, 
wyposażone w funkcję uczenia.

• Duża dokładność powtarzania wysoko wydajnych głowic 
czujników indukcyjnych E2C

NIEWIELKIE RÓŻNICE WYSOKOŚCI 
W OBIEKTACH METALOWYCH

Do wykrywania bardzo małych obiektów lub różnic wysokości 
wymagane jest precyzyjne rozwiązanie optyczne i mechaniczne. 
Wykrywanie niewielkich różnic wysokości łączy się często 
z montażem w niewielkich przestrzeniach.

• Precyzyjne głowice triangulacyjne do wykrywania niewielkich 
różnic wysokości (np. etykiet) w ograniczonej przestrzeni 
montażowej

• Optyka koncentryczna czujnika światłowodowego o wysokiej 
wydajności E32-EC41 do wykrywania najmniejszych 
średnic (100 μm)

GRUBOŚĆ PONIŻEJ 100 μM

kształt przezroczyste błyszczące kolor warunkiwielkośćpołożenie końcowe
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Głowice światłowodowe do precyzyjnego wykrywania 
E32 — str. 104. Jeszcze większa precyzja — zob. platforma 
pomiarowa w PRZEWODNIKU KONTROLI I INSPEKCJI JAKOŚCI

Głowice czujników indukcyjnych E2C — zob. str. 84, większa 
precyzja — zob. ZX-E w PRZEWODNIKU KONTROLI I INSPEKCJI 
JAKOŚCI 



W przypadku używania czujników jednowiązkowych obiekty o różnych wysokościach lub mające otwory 
mogą wytwarzać wiele sygnałów. Te obiekty (np. rowery lub wędliny) są wtedy błędnie klasyfikowane 
jako większa ilość małych elementów zamiast jeden duży.

Wykrywanie tych obiektów z uwzględnieniem ich pełnej długości lub uzyskiwanie ich szczegółowego 
profilu może nastąpić dzięki użyciu wielu czujników lub kurtyn fotoelektrycznych.

Wybór żądanej dokładności 

WYKRYWANIE OBIEKTÓW SPECJALNYCH

OBIEKTY O NIEREGULARNYCH KSZTAŁTACH

Czujniki wielowiązkowe składają się z kilku zsynchronizowanych 
nadajników i odbiorników w jednej obudowie. Zapewnia to 
uproszczenie instalacji i większą rozdzielczość w monitorowanym 
obszarze.
 
• Szeroki wybór modeli dla różnych wysokości, 

od 15 cm do 2,1 m

• Różne rozstawy, od 5 do 120 mm

• Obudowa wąska lub standardowa

CZUJNIKI WIELOWIĄZKOWE 
(KURTYNY FOTOELEKTRYCZNE)

Zamontowanie dwóch lub większej liczby czujników koło siebie 
i połączenie sygnałów wyjściowych za pomocą funkcji OR to 
prosty sposób monitorowania przestrzeni. W celu zapewnienia 
niezawodnego wykrywania trzeba zapobiec wzajemnemu 
zakłócaniu działania.

• Funkcja synchronizacji impulsów na platformie E3Z dla 
zapobieżenia wzajemnym zakłóceniom (typy R, D i LS) 

• Synchronizacja odmierzania czasu przez wzmacniacz (PLL) 
na platformie E3X (wszystkie typy)

PIONOWE ŁĄCZENIE CZUJNIKÓW
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Więcej informacji na temat platformy E3Z — str. 30
Więcej informacji na temat platformy E3X — str. 90

Więcej informacji na temat F3ET i F3E 
— str. 60 i 61



W celu mierzenia wysokości określa się ilości odebranego 
i zablokowanego światła. Dodatkowo ocena poszczególnych 
wiązek daje informacje o położeniu w monitorowanym obszarze.

• Modele o zakresie pomiaru od 28 mm do 2 m

• Modele o rozdzielczości pomiaru od 30 mm do 10 μm

MIERZENIE WYSOKOŚCI

W odróżnieniu od czujników połączonych w pionie i wielowiązkowych, 
światłowodowe czujniki przestrzenne emitują wiązkę liniową 
i porównują otrzymaną ilość światła z zaprogramowanymi 
wartościami. Umożliwia to porównywanie względne różnych 
poziomów światła.

• Funkcja okna do rozróżniania 2 wysokości lub poziomów światła

• Funkcja zbocza różnicowego do wykrywania szybkich zmian 
wysokości, kompensująca fluktuacje położenia obiektu

ŚWIATŁOWODOWE CZUJNIKI PRZESTRZENNE

kształt przezroczyste błyszczące kolor warunkiwielkośćpołożenie końcowe
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Więcej informacji na temat światłowodowych 
czujników obszaru E32 — str. 106
Więcej informacji na temat wzmacniacza 
światłowodowego o wysokiej funkcjonalności 
E3X-DA-S — str. 113

Więcej informacji na temat pomiarowej kurtyny 
fotoelektrycznej F3EM — str. 62
Więcej informacji na temat czujników do mierzenia 
profili z wysoką dokładnością ZX-GT — PRZEWODNIK 
KONTROLI I INSPEKCJI JAKOŚCI



Obiekty przezroczyste produkuje się zazwyczaj po to, by zawarte w nich produkty były możliwie najlepiej 
widoczne. Utrudnia to jednak wykrywanie tych obiektów przy użyciu optycznych technik wykrywania. 
Mimo to czujniki fotoelektryczne są chętnie wybierane do wykrywania obiektów przezroczystych. 
W zależności od charakterystyki obiektów, ich różnorodności i warunków zewnętrznych mogą być potrzebne 
różne rozwiązania. Koncepcja platformy opracowana w firmie Omron zapewnia elastyczność, umożliwiającą 
łatwą adaptację poziomu wydajności wykrywania do żądanego zastosowania.

• Uproszczenie projektu maszyny: jedna platforma — jedna koncepcja zastosowania — jedna obudowa

• Wybór żądanej wydajności:

 Platforma E3Z: niezawodność, prostota i różnorodność

 Platforma E3X: elastyczność montażu i zaawansowane przetwarzanie sygnału 

W przypadku wykrywania standardowych butelek szklanych 
lub PET rozwiązania refleksyjne z dużą możliwością regulacji 
czułości zapewniają stabilne wykrywanie, ponieważ wiązka 
przechodzi przez butelkę dwukrotnie, zmniejszając emitowane 
światło. Ewentualnie można zastosować szerokowiązkowy 
czujnik z odbiciem rozproszonym, wykrywający rozproszone 
światło odbite od dużej powierzchni butelki.

• Stabilne wykrywanie w przypadku standardowych obiektów 
i warunków

• Łatwy montaż i prosta regulacja czułości

Wydajność zoptymalizowana dla danego zastosowania 

WYKRYWANIE OBIEKTÓW SPECJALNYCH

OBIEKTY PRZEZROCZYSTE

Dzięki wykorzystaniu efektu polaryzacyjnego butelek PET można 
osiągnąć wyższą granicę sygnału. Przy jednoczesnej kompensacji 
mocy wyjściowej diody LED w celu utrzymywania stabilnej ilości 
odbieranego światła można zwiększyć stabilność wykrywania 
butelek PET nawet w zmiennych warunkach.

• Funkcja P-opaquing zapewnia wyższą granicę sygnału
• Autokompensacja umożliwiająca zwiększenie stabilności 

wykrywania

WIĘKSZA NIEZAWODNOŚĆ 
WYKRYWANIA BUTELEK PET

STANDARDOWE WYKRYWANIE 
PRZEZROCZYSTYCH BUTELEK
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Więcej informacji na temat czujników do wykrywania 
obiektów przezroczystych E3Z-B, E3FZ-B, E3ZM-B 
— str. 30

Więcej informacji na temat zoptymalizowanych modeli 
E3ZM-B PET — str. 43



W celu precyzyjnego pozycjonowania lub wykrywania na dużą 
odległość albo w przypadku trudnych obiektów konieczna jest 
pełna kontrola nad wiązką nadajnika oraz ocena sygnału.

• Czujniki laserowe o wysokiej precyzji do dokładnego 
i stabilnego wykrywania na dużą odległość

• Funkcja autokompensacji umożliwiająca długotrwałą 
stabilność wykrywania

NAJWYŻSZA DOKŁADNOŚĆ W PRZYPADKU 
PRZEZROCZYSTYCH NOŚNIKÓW

Warunki przestrzenne i montażowe przy wykrywaniu przezroczystych 
obiektów na różnych etapach procesu produkcyjnego mogą 
się istotnie różnić. Dzięki platformie zdalnego wzmacniacza 
światłowodowego ustawienie i regulacja czujnika są zawsze 
takie same, podczas gdy głowica światłowodowa jest dobierana 
zgodnie z wymogami zastosowania i montażu.

• Większa elastyczność projektowa
• Jedna platforma — jedna koncepcja zastosowania

ELASTYCZNOŚĆ MONTAŻU

kształt przezroczyste błyszczące kolor warunkiwielkośćpołożenie końcowe
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Więcej informacji na temat E3C-LDA — str. 58
Więcej informacji na temat E3X-DA-S — str. 113

Więcej informacji na temat platformy E3X — str. 90



Obiekty z powierzchniami o wysokim współczynniku odbicia lub złożonej strukturze mogą powodować 
nieprzewidywalne odbicia. Może to mieć wpływ na stabilność wykrywania obiektów przez czujniki 
fotoelektryczne.

W celu ich stabilnego wykrywania można stosować kilka rozwiązań, w zależności od tych obiektów 
i warunków montażu. 

Podobne zadania — różne rozwiązania 

WYKRYWANIE OBIEKTÓW SPECJALNYCH

OBIEKTY Z POWIERZCHNIAMI O ZŁOŻONEJ 
STRUKTURZE LUB BŁYSZCZĄCYMI

W zastosowaniach, w których nie można zamontować oddzielnego 
odbiornika lub reflektora, można użyć różnych rozwiązań 
zawierających czujniki z rozproszonym odbiciem i eliminacją 
wpływu tła, czujniki szerokowiązkowe itd. Dodatkowe środki 
konstrukcyjne, takie jak montaż narożny, mogą zwiększyć 
stabilność wykrywania.

• Czujniki z eliminacją wpływu tła i niewielkim błędem czerni/bieli 
do stabilnego wykrywania niezależnego od koloru czy tła

• Modele szerokowiązkowe do stabilnego wykrywania 
niezależnego od nacięć i bezpośrednich odbić 

Z ODBICIEM OD OBIEKTU 
I ELIMINACJĄ WPŁYWU TŁA

Użycie czujnika nadawczo-odbiorczego z oddzielnym nadajnikiem 
i odbiornikiem jest najbardziej niezawodnym rozwiązaniem, 
gdy obiekt blokuje emitowane światło niezależnie od koloru 
lub powierzchni.

Czujniki refleksyjne działają na tej samej zasadzie, ale bezpośrednie
odbicia od błyszczących powierzchni działających jak zwierciadło 
należy kompensować za pomocą funkcji MSR (Mirror Surface 
Rejection — eliminacja niestabilności spowodowanej odbiciami).

CZUJNIKI NADAWCZO-ODBIORCZE 
I ROZWIĄZANIA REFLEKSYJNE 
Z FUNKCJĄ MSR
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Więcej informacji o MSR w sekcji technicznej 
— str. 138

Aby uzyskać informacje na temat rozwiązań 
dostosowanych do specjalnych potrzeb, należy się 
skontaktować z przedstawicielem handlowym firmy 
OMRON



Efekt obiektów o złożonej strukturze lub błyszczących można 
przezwyciężyć dzięki zastosowaniu technologii alternatywnych, 
takich jak czujniki indukcyjne lub wizyjne.

• Stabilne wykrywanie metalowych obiektów, niezależnie 
od ich powierzchni, przy użyciu czujników indukcyjnych

• Stabilne wykrywanie obiektów niemetalowych przy użyciu 
czujników dotykowych/mechanicznych lub pojemnościowych

• Wykrywanie obiektów przy użyciu czujników wizyjnych, 
stosujących jednocześnie rozpoznawanie wzorców i inspekcję

TECHNOLOGIE ALTERNATYWNE

Całkowite odbicie od płaskich obiektów z bardzo błyszczącymi 
powierzchniami stanowi trudne wyzwanie dla standardowych 
modeli z odbiciem rozproszonym. Czujniki z ograniczonym 
odbiciem wykorzystują ten efekt do zapewnienia stabilnego 
wykrywania niezależnie od koloru powierzchni.

• Dokładne pozycjonowanie i wykrywanie płaskich obiektów 
z wysokim odbiciem

OGRANICZONE ODBICIE

kształt przezroczyste błyszczące kolor warunkiwielkośćpołożenie końcowe
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Więcej informacji na temat czujników indukcyjnych 
i pojemnościowych str. 72
Więcej informacji na temat czujników dotykowych — str. 120
Więcej informacji na temat czujników wizyjnych 
— PRZEWODNIK KONTROLI I INSPEKCJI JAKOŚCI

Więcej informacji na temat czujników 
światłowodowych z ograniczonym odbiciem 
— str. 104



Dokładne wykrywanie kolorowych lub czarnych oznakowań drukowanych jest wspólną cechą 
większości maszyn pakujących do torebek lub folii odwijanej z roli.
Częste zmiany materiału opakowań wymagają szybkiej i łatwej konfiguracji czujnika oznakowań, 
który będzie niezawodnie wykrywać wszystkie oznakowania drukowane.  

• Sposób działania czujnika zoptymalizowany dla potrzeb danego zadania, umożliwiający prostą
 konfigurację i działanie

• Wykrywanie oznakowań i kolorów zintegrowane z koncepcją platformy czujników, umożliwiające
 uproszczone projektowanie maszyn  

Wybór żądanej wydajności 

WYKRYWANIE OBIEKTÓW SPECJALNYCH

WYKRYWANIE KOLORÓW I NADRUKOWANYCH OZNAKOWAŃ

Obiekty ze złożonymi wzorami i niewielkim kontrastem między 
nadrukowanym oznakowaniem a tłem wymagają czujników 
umożliwiających łatwą adaptację do specyficznych wymogów 
konkretnego zadania.

• Wzmacniacze z cyfrowymi wyświetlaczami i funkcjami 
zaawansowanej oceny sygnału, pozwalające na ustawienia 
zoptymalizowane dla potrzeb danego zastosowania

• Szeroka gama głowic światłowodowych, spełniająca 
wymagania w zakresie zastosowań i odległości

WYKRYWANIE WSZELKICH OZNAKOWAŃ,
W TYM SKOMPLIKOWANYCH WZORÓW
LUB KOLOROWYCH OZNAKOWAŃDo wykrywania oznakowań drukowanych, powszechnie 

stosowanych w przemyśle opakowań i drukarstwie czujniki 
kontrastu z białą diodą LED wykorzystują zoptymalizowany 
algorytm oceny natężenia światła. Zapewnia to stabilne 
i szybkie wykrywanie.

• Rodzina E3Z — koncepcja obudowy pozwalająca na wysoką 
elastyczność przy projektowaniu maszyn

• Krótki czas reakcji rzędu 50 μs
• Niewielki rozmiar — ok. 30% rozmiaru tradycyjnych 

czujników do oznakowań

STANDARDOWE WYKRYWANIE 
NADRUKOWANYCH OZNAKOWAŃ
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Więcej informacji na temat czujników oznakowań 
E3ZM-V str. 42

Więcej informacji na temat czujnika 
do zaawansowanego wykrywania kolorów 
i oznakowań E3X-DAC-S — str. 117



kształt przezroczyste błyszczące kolor warunkiwielkość

W przypadku złożonych zadań, obejmujących wiele różnych 
kolorów i kombinacji określonych kształtów, dostępne są 
elastyczne i łatwe w użyciu rozwiązania z zastosowaniem 
czujników wizyjnych.

• Koncepcja platformy dostosowana do potrzeb różnorodnych 
rozwiązań, od podstawowych kształtów i kolorów do najbardziej 
skomplikowanych kształtów i zastosowań z rzeczywistymi 
kolorami (true colour) 

ROZPOZNAWANIE WIELU KOLORÓW 
I KSZTAŁTÓW

Gdy potrzebne jest wykrywanie określonych kolorów, 
porównywanie kontrastów nie wystarcza i konieczne jest 
dodatkowo analizowanie składu kolorystycznego na 
podstawie wartości R-G-B.

• Automatyczne ustawienia współczynnika RGB i oceny 
intensywności w celu uzyskania najwyższej dokładności 
wykrywania

• Modułowy i skalowalny system umożliwiający łatwą 
adaptację do żądanej liczby różnych kolorów do wykrycia

ROZPOZNAWANIE KOLORÓW

położenie końcowe
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Więcej informacji na temat czujnika 
do zaawansowanego wykrywania kolorów 
i oznakowań E3X-DAC-S — str. 117

Aby uzyskać więcej informacji na temat czujników 
i systemów wizyjnych, zob. PRZEWODNIK 
KONTROLI I INSPEKCJI JAKOŚCI



Czynniki zewnętrzne, takie jak wysoka temperatura, chemikalia, woda lub zakłócenia elektromagnetyczne, mogą 
skrócić czas eksploatacji czujników lub wpłynąć na stabilność ich działania. W celu zagwarantowania najwyższego 
poziomu niezawodności i trwałości wszystkie czujniki firmy Omron są projektowane i testowane pod kątem pracy 
w warunkach trudniejszych niż określone obowiązującymi przepisami i normami przemysłowymi.
W celu uzyskania informacji o testach indywidualnych należy się skontaktować z przedstawicielem firmy Omron.

• Odporność na działanie wody 
(szczegóły — zob. sekcję techniczną)

• Odporność na sole chemiczne

• Odporność na działanie oleju

• Ciągłe wysokie/niskie temperatury

• Szok termiczny (gorące/zimne powietrze i woda)

• Zakłócenia falowników

• Mobilne urządzenia komunikacyjne

• Zakłócenia z obwodów elektrycznych

• Rozładowania elektrostatyczne

• Wibracje

• Wstrząsy (uderzanie)

Zwiększona odporność w celu wydłużenia okresu eksploatacji

WYKRYWANIE OBIEKTÓW SPECJALNYCH

WYKRYWANIE OBIEKTÓW W TRUDNYCH WARUNKACH

TESTY WYSOKIEJ ODPORNOŚCI W PRZYPADKU CZUJNIKÓW STANDARDOWYCH

Odporność na działanie wody, olejów 
i substancji chemicznych

Odporność na temperaturę

Odporność elektromagnetyczna

Odporność mechaniczna

Odporność na oddziaływanie światła 
otoczenia/zapobieganie wzajemnym zakłóceniom

Obwody zabezpieczające

28



MODELE SPECJALNE O ZWIĘKSZONEJ ODPORNOŚCI

Wysoka temperatura

Potwierdzona certyfikatem, 
zwiększona odporność na 
zakłócenia

Większa odporność 
mechaniczna

Odporność na próżnię

Zwiększona odporność 
na oleje

Zwiększona odporność
na działanie substancji 
chemicznych i detergentów

E2E E2FM E3ZM-C

E2FQ E2EH E3ZM

E2AU

E2FM

E32 — odporne 
na działanie próżni

E2EH

E3F2-_-S E32 — odporne na działanie 
substancji chemicznych

E32 — odporne 
na wysoką temperaturę TZ, WL-_-TH

kształt przezroczyste błyszczące kolor warunkiwielkośćpołożenie końcowe
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Gama czujników fotoelektrycznych firmy Omron jest projektowana i testowana tak, 
aby zapewnić niezawodność i wydajność wykrywania na najwyższym poziomie. Dzięki 
naszym wykorzystującym najnowsze technologie czujnikom maszyny działają bez przerw.

Do maszyn, które działają bez przerw

• Synchronizacja impulsowa stanowiąca 
niezawodną ochronę przed wpływem 
światła zewnętrznego

• Największa odporność na zakłócenia 
elektromagnetyczne (np. z falowników)

• Najwyższa wodoodporność

Kompaktowa plastikowa obudowa prostopadłościenna

E3Z

Precyzyjne 
pozycjonowanie 

i wykrywanie

Wykrywanie 
przezroczystych 

materiałów

Wykrywanie 
przezroczystych 

materiałów

Mała widoczna 
plamka światła

Czujnik laserowy E3Z

Wykrywanie 
obiektów 

i monitorowanie 
stanu czujnika

Wyjście alarmowe 
lub aktywne 
wejście testu 
czujnika

E3Z-_G, E3Z-_J

Zabezpieczenie 
przed 

interferencjami

Bez regulatora 
czułości w celu 
zapobiegania 
interferencjom

E3Z-_H

Odporne na 
detergenty

Odporna na 
detergenty 
obudowa ze 
stali nierdzewnej

E3ZM

Odporne na 
działanie oleju

Odporna na oleje 
obudowa ze stali 
nierdzewnej

E3ZM-C

Wykrywanie 
nadrukowanych 

oznakowań

Funkcja uczenia 
się i biała dioda 
LED

E3ZM-V

Modele zoptyma-
lizowane ogólnie 
do materiałów 
przezroczystych 
lub butelek PET

E3ZM-B

Układ optyczny 
zoptymalizo-
wany ogólnie 
do materiałów 
przezroczystych

E3Z-B

ZASTOSOWANIA SPECJALNE

Nadajnik-odbiornik

Ze zwierciadłem (z funkcją MSR)

Odbiciowe od obiektu

Ustawiany zasięg z eliminacją wpływu tła

30 m

5 m

1 m

200 mm
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CZUJNIKI FOTOELEKTRYCZNE

zob. str. 35 zob. str. 37 zob. str. 36 zob. str. 38 zob. str. 40 zob. str. 42 zob. str. 43 zob. str. 44

zob. str. 33



większy zasięg:

obudowa cylindryczna M18:

miniaturowa obudowa:

ZASTOSOWANIA SPECJALNE

E3T E32 — światłowodyE3H2

E3FZ E3F2 E3F2-_41

E3G E3S-CL

Wykrywanie 
przezroczystych 

materiałów

Układ optyczny 
zoptymalizowany 
ogólnie do mate-
riałów przezro-
czystych

Odporna na 
detergenty 
obudowa ze stali 
nierdzewnej

E3FZ-B E3F2-_-S

Kurtyny 
fotoelektryczne

Czujnik 
widełkowy

Szero-
kość 
gniaz-
da 
25 mm

Szero-
kość 
gniaz-
da 
5 mm

E3Z-G EE-SX

Zasilanie AC/DC 
i wyjście 
przekaźnikowe

E3JK, E3JM, E3G-_M

Szerokowiąz-
kowy 

E3S-LS3

Pomiarowa 
kurtyna 

fotoelektryczna

Wielonapięciowe 
źródło zasilania

Wykrywanie 
obiektów 

o różnej strukturze

Wykrywanie 
o wysokiej 

precyzji 

Odporne na 
detergenty

Dokładność 
do 10 μm

E3C-LDA

Monitorowany 
obszar 
do 2100 mm

F3E, F3ET

Pomiar 
wysokości 
do 2000 mm

F3EM
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zob. str. 64 zob. str. 51 zob. str. 90

zob. str. 46 zob. str. 48 zob. str. 50

zob. str. 53 zob. str. 52

zob. str. 45 zob. str. 49 zob. str. 54–56 zob. str. 57 zob. str. 58 zob. str. 60 i 61 zob. str. 62str. 67-68str. 66
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M18 — cylindryczneModele specjalne Miniaturowe i mikroczujniki 
fotoelektryczne

Kompaktowe
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Wyższa precyzja 
i większy zasięg 

— zob. Czujnik laserowy E3Z

Więcej informacji na temat 
stosowania w przenośnikach 

— zob. str. 4

Uchwyty montażowe 
i reflektory — zob. str. 69;

złącza kablowe — zob. str. 135

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria

E3Z Czujniki fotoelektryczne

Czujnik ogólnego przeznaczenia 
w kompaktowej plastikowej obudowie
Kompaktowa obudowa, dioda LED wysokiej mocy i znakomity stosunek wydajności 
do wymiarów oraz wartości do wydajności w standardowych aplikacjach.

• Minimalne odchylenie osi optycznej ułatwiające pozycjonowanie 
• Poziom bezpieczeństwa IP67 i IP69K — największy stopień odporności 

na działanie wody
• Intensywne ekranowanie przynosi najwyższą odporność na zakłócenia (EMC)
• Obudowa z PBT zapewniająca wysoką odporność mechaniczną

Informacje dotyczące zamawiania

Typ czujnika Zasięg działania Sposób połączenia Oznaczenie
Wyjście NPN Wyjście PNP

Nadajnik-odbiornik 30 m
(podczerwień)

– – 2 m
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E3Z-T62 2M E3Z-T82 2M

 – – E3Z-T67 E3Z-T87

10 m
(światło czerwone)

– – 2 m E3Z-T61A 2M E3Z-T81A 2M

 – – E3Z-T66A E3Z-T86A

Reflektor z funkcją MSR 0,1–4 m*1

(światło czerwone)

*1 Pomiarów dokonano przy użyciu reflektora E39-R1S

– – 2 m E3Z-R61 2M E3Z-R81 2M

 – – E3Z-R66 E3Z-R86

Reflektor bez funkcji 
MSR

0,1–5 m*1

(podczerwień)
– – 2 m E3Z-R61-4 2M E3Z-R81-4 2M

 – – E3Z-R66-4 E3Z-R86-4

Odbiciowe od obiektu 1 m (z możliwością regulacji) (podczerwień) – – 2 m E3Z-D62 2M E3Z-D82 2M

 – – E3Z-D67 E3Z-D87

Odbiciowe od obiektu, 
szerokowiązkowe

100 mm (z możliwością regulacji) (podczerwień) – – 2 m E3Z-D61 2M E3Z-D81 2M

 – – E3Z-D66 E3Z-D86

Ustawiany 
zasięg 
(eliminacja 
wpływu 
tła)*2

*2 Informacje na temat modeli LED można uzyskać u przedstawiciela firmy Omron

Mała 
plamka
(światło 
czerwone)

– – 2 m E3Z-LS63 2M E3Z-LS83 2M

 – – E3Z-LS68 E3Z-LS88

Norma
(światło 
czerwone)

– – 2 m E3Z-LS61 2M*2 E3Z-LS81 2M*2

 – – E3Z-LS66*2 E3Z-LS86*2

2 mm 20 mm

BGS (ustawione na minimum)

BGS (ustawione na maksimum)

80 mm

40 mm20 mm 200 mm
BGS (przy min. ustawieniu)

BGS (przy maks. ustawieniu)

FGS (przy maks. ustawieniu)

FGS (przy min. ustawieniu)

Poziom światła
padającego

wartość progowa (stała)



E3Z Czujniki fotoelektryczne
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Wyższa precyzja 
i większy zasięg 

— zob. Czujnik laserowy E3Z

Więcej informacji na temat 
stosowania w przenośnikach 

— zob. str. 4

Uchwyty montażowe 
i reflektory — zob. str. 69;

złącza kablowe — zob. str. 135

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria

Dane techniczne

Model Nadajnik-odbiornik Reflektor 
z funkcją MSR

Reflektor bez 
funkcji MSR

Odbiciowe od obiektu Odbiciowe od obiektu 
(szerokowiązkowe)

Ustawiany zasięg (eliminacja wpływu tła)
Norma Mała plamka

Czerwona LED Podczerwona LED
NPN E3Z-T62/T67 E3Z-T61A/T66A E3Z-R61/R66 E3Z-R6_-4 E3Z-D62/D67 E3Z-D61/D66 E3Z-LS61/66 E3Z-LS63/68

PNP E3Z-T82/T87 E3Z-T81A/T86A E3Z-R81/R86 E3Z-R8_-4 E3Z-D82/D87 E3Z-D81/D86 E3Z-LS81/86 E3Z-LS83/88

Zasięg działania 30 m 10 m 0,1–4 m 
(z E39-R1S)

0,1–5 m 
(z E39-R1S)

1 m (z możliwością 
regulacji)

100 mm (z możliwością 
regulacji)

Maks. 200 mm maks. 80 mm 

Kąt kierunkowy Nadajnik i odbiornik: 
3°–15°

2–10° –

Błąd czerni/bieli – Maks. 10% 
ustawionego 
zasięgu

Maks. 5% ustawionego 
zasięgu

Źródło światła 
(długość fali)

Podczerwona LED 
(870 nm)

CZERWONA DIODA 
LED (700 nm)

Czerwona dioda 
LED (680 nm)

Podczerwona LED 
(870 nm)

Podczerwona LED (860 nm) Czerwona dioda 
LED (680 nm)

Czerwona LED (650 nm)

Napięcie zasilania 12–24 VDC ±10%, pulsacja (p-p): Maks. 10%

Wyjście sterujące Napięcie zasilania obciążenia maks. 26,4 VDC, prąd obciążenia maks. 100 mA (napięcie szczątkowe maks. 2 V). Wyjście typu otwarty kolektor (zależnie od formatu wyjścia NPN/PNP), 
przełącznik Light ON/Dark ON

Obwody 
zabezpieczające

Zabezpieczenie 
przed odwróceniem 
polaryzacji, 
zabezpieczenie 
przed zwarciem, 
zabezpieczenie 
przed odwróceniem 
polaryzacji wyjścia

Zabezpieczenie 
przed zwarciem na 
wyjściu, zasilanie, 
zabezpieczenie 
przed odwróceniem 
polaryzacji

Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji, 
zwarciem na wyjściu, 
wzajemnymi interferencjami 
oraz odwróceniem polaryzacji na wyjściu

Przed odwróceniem polaryzacji, 
zwarciem na wyjściu 
oraz wzajemnymi interferencjami

Czas odpowiedzi Działanie lub 
zerowanie: 
maks. 2 ms

Działanie/resetowanie: maks. 1 ms

Temperatura 
otoczenia

Eksploatacja: od –25 do +55°C/składowanie: od –40 do 70°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Stopień ochrony IEC 60529 IP67, IP69K wg normy DIN 40050 część 9

Materiał Oprogra-
mowanie 
CASE

PBT (politereftalan butylenowy)

Soczewki Denaturowana żywica poliakrylanowa Żywica metakrylanowa Denaturowana żywica poliakrylanowa

Wysoka odporność na zewnętrzne światło Wysoka odporność na zakłócenia 
elektromagnetyczne

Trwała i zwarta konstrukcja obudowy



M18 – cylindryczneModele specjalne Miniaturowe i mikroczujniki 
fotoelektryczneKompaktowe
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Więcej informacji na temat 
wykrywania małych obiektów 

— zob. str. 18

Bardziej precyzyjne 
wykrywanie — zob. E3C

Reflektory — zob. str. 69;
złącza kablowe — zob. str. 135

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria
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Czujnik laserowy E3Z Czujniki fotoelektryczne

Czujnik laserowy w kompaktowej 
plastikowej obudowie
Czujnik laserowy E3Z w kompaktowej obudowie z tworzywa sztucznego wykorzystuje 
laser światła widzialnego do aplikacji precyzyjnego pozycjonowania i wykrywania.

• Zastosowanie lasera światła widzialnego do precyzyjnego pozycjonowania 
i wykrywania małych obiektów 

• Silna dioda laserowa zapewniająca wysoką precyzją
• Laser klasy 1
• Precyzyjna eliminacja wpływu tła i niski błąd czerni/bieli zapewniające dokładne 

wykrywanie

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Typ czujnika Zasięg działania Czas 
odpowiedzi

Sposób połączenia Oznaczenie
Wyjście NPN Wyjście PNP

Nadajnik-odbiornik 60 m 1 ms – – 2 m
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E3Z-LT61 2M E3Z-LT81 2M

 – – E3Z-LT66 E3Z-LT86

Reflektor z funkcją MSR 0,3–15 m*1

*1 Pomiarów dokonano przy użyciu reflektora E39-R1

– – 2 m E3Z-LR61 2M E3Z-LR81 2M

 – – E3Z-LR66 E3Z-LR86

Ustawiany zasięg (eliminacja wpływu tła) 20–300 mm – – 2 m E3Z-LL61 2M E3Z-LL81 2M

 – – E3Z-LL66 E3Z-LL86

25–300 mm 0,5 ms – – 2 m E3Z-LL63 2M E3Z-LL83 2M

 – – E3Z-LL68 E3Z-LL88

Model Nadajnik-odbiornik Reflektor z funkcją MSR Ustawiany zasięg (eliminacja wpływu tła)
Model standardowy Model o wysokiej prędkości

Wyjście NPN E3Z-LT61/-LT66 E3Z-LR61/-LR66 E3Z-LL61/-LL66 E3Z-LL63/-LL68
Wyjście PNP E3Z-LT81/-LT86 E3Z-LR81/-LR86 E3Z-LL81/-LL86 E3Z-LL83/-LL88

Zasięg działania 60 m 0,3–15 m (z E39-R1S) 20–300 mm 25–300 mm 

Błąd czerni/bieli – 5% (przy 160 mm) 5% (przy 100 mm)

Źródło światła (długość fali) Czerwona LED (655 nm), JIS klasa 1, IEC klasa 1, FDA klasa II

Napięcie zasilania 12–24 VDC ±10%, pulsacja (p-p): Maks. 10%

Obwody zabezpieczające Zabezpieczenie przed 
odwróceniem polaryzacji 
zasilania, zabezpieczenie 
przed zwarciem, zabezpie-
czenie przed odwróceniem 
polaryzacji wyjścia

Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji zasilania, zabezpieczenie przed zwarciem, przed odwróceniem polaryzacji 
wyjścia, przed wzajemnymi interferencjami

Czas odpowiedzi Działanie/resetowanie: maks. 1 ms Działanie lub zerowanie, maks. 0,5.

Zakres temperatur otoczenia Eksploatacja: od –10 do +55°C/składowanie: od –25 do 70°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Stopień ochrony IEC 60529 IP67, IP69K wg normy DIN 40050 część 9

Materiał Oprogramowanie CASE PBT (politereftalan butylenowy)

Soczewki Zmodyfikowana żywica 
poliakrylowa

Metakrylan Zmodyfikowana żywica poliakrylowa

Mały błąd czerni/bieli do precyzyjnego wykrywania Zastosowanie lasera światła widzialnego 
do precyzyjnego pozycjonowania

Laser klasy 1 
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 Reflektory — str. 69 
i złącza kablowe — str. 134

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria

E3Z-_H Czujniki fotoelektryczne

Czujnik fotoelektryczny z ochroną przed 
niepowołanym obiektem, w kompaktowej 
obudowie z tworzywa sztucznego
Linia czujników E3Z-_H to część rodziny kompaktowych czujników E3Z zawierająca czujniki 
bez regulacji czułości, co ma na celu maksymalną ochronę przed niepowołanym dostępem.

• Kompaktowa obudowa i dioda LED wysokiej mocy gwarantują znakomity stosunek 
wydajności do rozmiaru 

• Poziom bezpieczeństwa IP67 i IP69K — największy stopień odporności na działanie wody 
• Intensywne ekranowanie przynosi najwyższą odporność na zakłócenia (EMC) 
• Wytrzymała obudowa PBT gwarantuje wysoką odporność mechaniczną

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Typ czujnika Zasięg 
działania

Konfiguracja 
wyjścia

Sposób połączenia Oznaczenie
Zabezpieczenie przed interferencjami

Nadajnik-odbiornik 15 m NPN – – 
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cm E3Z-T61H 2M

 – – E3Z-T66H

PNP – –  E3Z-T81H 2M

 – – E3Z-T86H

Reflektor z funkcją MSR 0,1–4 m*1

*1 Pomiarów dokonano przy użyciu reflektora E39-R1S

NPN – –  E3Z-R61H 2M

 – – E3Z-R66H

PNP – –  E3Z-R81H 2M

 – – E3Z-R86H

Model Nadajnik-odbiornik Reflektor z funkcją MSR
E3Z-T_ E3Z-R_

Zasięg działania 15 m 0,1–4 m (z E39-R1S)

Źródło światła (długość fali) Podczerwona LED (870 nm) Czerwona LED (660 nm)

Napięcie zasilania 12–24 VDC ±10%

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od –25 do +55°C/składowanie: od –40 do 70°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Stopień ochrony IEC 60529 IP67, IP69K wg normy DIN 40050 część 9

Materiał Oprogramo-
wanie CASE

PBT

Soczewki Denaturowana żywica poliakrylanowa Żywica metakrylanowa
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Autokompensacja kurzu i brudu
— zob. E3X-DA-S

Reflektory — str. 69 i złącza 
kablowe — str. 134

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria
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E3Z-_G, E3Z-_J Czujniki fotoelektryczne

Czujnik fotoelektryczny do monitorowania stanu 
w kompaktowej obudowie z tworzywa sztucznego
Rodzina czujników E3Z do monitorowania stanu jest przygotowana do aktywnego 
lub biernego wykrywania błędów ułożenia, zakleszczonych wyrobów, zabrudzeń, 
uszkodzenia czujnika itp.
• E3Z-_-J0: Autodiagnostyczne wyjście alarmu niestabilności sygnału 
• E3Z-_-G2: Wykrywanie zabrudzeń czujnika przez zmniejszenie mocy emisji
• E3Z-_-G0: Sprawdzenie funkcjonalności aktywnego czujnika, gdy w odbiorniku 

nastąpi zmiana stanu wymuszania wejścia testowego (zatrzymanie emisji)

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Typ czujnika Zasięg 
działania

Konfiguracja 
wyjścia

Sposób 
połączenia

Oznaczenie*1

*1 W przypadku zamawiania wersji złącza M8 4-stykowego należy zastąpić oznaczenie „-P2” oznaczeniem „-CN”.

Autodiagnostyka Zatrzymanie emisji Zmienne natężenie światła

Nadajnik–odbiornik 15 m NPN 2 m E3Z-T61-J0SHW-P2 E3Z-T61-G0SHW-P2 E3Z-T61-G2SHW-P2

PNP 2 m E3Z-T81-J0SHW-P2 E3Z-T81-G0SHW-P2 E3Z-T81-G2SHW-P2

Reflektor z funkcją MSR 0,1–4 m NPN 2 m E3Z-R61-J0SRW-P2 E3Z-R61-GOSRW-P2 E3Z-R61-G2SRW-P2

PNP 2 m E3Z-R81-JOSRW-P2 E3Z-R81-GOSRW-P2 E3Z-R81-G2SRW-P2

Odbiciowe od obiektu 1 m (z możliwością 
regulacji)

NPN 2 m E3Z-D62-J0SHW-P2 E3Z-D62-G0SHW-P2 E3Z-D62-G2SHW-P2

PNP 2 m E3Z-D82-J0SHW-P2 E3Z-D82-G0SHW-P2 E3Z-D82-G2SHW-P2

Model Nadajnik-odbiornik Reflektor z funkcją MSR Odbiciowe od obiektu
E3Z-T_ E3Z-R_ E3Z-D_

Zasięg działania 15 m 0,1–4 m (z E39-R1S) 1 m (z możliwością regulacji)

Źródło światła Podczerwona LED (870 nm) Czerwona LED (660 nm) Podczerwona LED (860 nm)

Napięcie zasilania 12–24 VDC ±10%

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od –25 do +55°C/składowanie: od –40 do 70°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Stopień ochrony IEC 60529 IP67, IP69K wg normy DIN 40050 część 9

Materiał PBT

Zmienne natężenie światła/wyjście autodiagnostyki
Zakurzenie lub zabrudzenie obiektywu może 
powodować błędy.

Czujnik E3Z z przełączaniem natężenia światła 
może zapobiegać awariom przez zapewnienie 
dostępności odpowiedniej rezerwy funkcjonalnej. 
W chwili rozpoczęcia natężenie światła jest 
ograniczane o 50% i ciągła praca w tym stanie 
wskazuje odpowiednią rezerwę, gdy zasilanie 
zostaje przełączone do stanu 100%.

W sytuacjach, gdy odbiór światła staje się 
niestabilny, czujnik E3Z z funkcją wyjścia 
autodiagnostyki wysyła przez to wyjście sygnał 
alarmowy, wskazujący na konieczną interwencję.

1,1–1,2 VAC

1

0,8–0,9 VAC

Min. 
0,3 s*

Min. 
0,3 s*

Poziom operacyjny × 1,1-1,2

Poziom operacyjny × 
0,8 do 0,9 

Poziom operacyjny

ON

OFF

ON

OFF

zielonyzielony zielony

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

1
1/2
0

Uwaga: tryb pracy: Light ON, z obiektem

pomarańczowy

Natężenie
odbieranego

Wyjście sterujące
(tryb Light ON)

Wyjście
autodiagnostyki

Wskaźnik

* Wyjście autodiagnostyki może być również aktywowane, gdy obiekt porusza się
  powoli. Aby temu zapobiec, należy włączyć obwód z przekaźniekiem czasowym 

Wyjście autodiagnostykiWejście przełączania natężenia światła

Natężenie światła
wejście przełączania

Natężenie emisji 
źródła światła

OK
Tranzystor wyjściowy

Źle
Tranzystor wyjściowy
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Więcej modeli SUS316L 
— zob. str. 28

Reflektory odporne 
na detergenty str. 70 

i złącza kablowe — str. 135

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria

E3ZM Czujniki fotoelektryczne

Czujnik fotoelektryczny w kompaktowej 
obudowie ze stali nierdzewnej
Kompaktowy rozmiar obudowy i dioda LED wysokiej mocy gwarantują znakomity stosunek 
wydajności do rozmiaru; odporna na działanie detergentów obudowa ze stali nierdzewnej 
umożliwia stosowanie urządzenia do pracy w wymagającym środowisku.

• Obudowa ze stali nierdzewnej wysokiej jakości (SUS316L)
• Stopień ochrony IP67 oraz IP69k — najwyższa odporność na działanie wody
• Odporność na detergenty sprawdzona i potwierdzona certyfikatem instytutu ECOLAB

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Typ czujnika Zasięg działania Sposób połączenia Oznaczenie
Wyjście NPN Wyjście PNP

Nadajnik–odbiornik 15 m – – 2 m

*1

*1 W celu zamówienia wersji z przewodem elastycznym wielożyłowym należy zastąpić oznaczenie „2M” typu kabla oznaczeniem:
- S1J: do wtyku M12 ze stali nierdzewnej z kablem 30 cm 
- S3J: do wtyku M8 4-stykowego ze stali nierdzewnej z kablem 30 cm
- S5J: do wtyku M8 3-stykowego ze stali nierdzewnej z kablem 30 cm (oprócz typów z funkcją eliminacji wpływu tła)
- M1J: do wtyku mosiężnego M12 z kablem 30 cm
- M3J: do wtyku mosiężnego M8 4-stykowego z kablem 30 cm
- M5J: do wtyku mosiężnego M8 3-stykowego z kablem 30 cm (oprócz typów z funkcją eliminacji wpływu tła)

E3ZM-T61 2M E3ZM-T81 2M

 – – E3ZM-T66 E3ZM-T86

0,8 m z wbudowaną szczeliną – – 2 m E3ZM-T63 2M E3ZM-T83 2M

 – – E3ZM-T68 E3ZM-T88

Reflektor z funkcją MSR 0,1–4 m – – 2 m E3ZM-R61 2M E3ZM-R81 2M

 – – E3ZM-R66 E3ZM-R86

Odbiciowe od obiektu 1 m (z możliwością regulacji) – – 2 m E3ZM-D62 2M E3ZM-D82 2M

 – – E3ZM-D67 E3ZM-D87

Odbiciowe od obiektu 
z eliminacją wpływu tła

10–100 mm (stały) – – 2 m E3ZM-LS61X 2M*2

*2 Modele E3ZM-LS_X mają ustalony parametr LIGHT-ON. Jeśli potrzebny jest ustalony parametr DARK-ON, należy zamawiać modele E3ZM-LS_Y, a jeśli jest wymagane przełączanie L-ON/D-ON
za pomocą przewodu, należy zamawiać E3ZM-LS_H.

E3ZM-LS81X 2M*2

 – – E3ZM-LS66X*2 E3ZM-LS86X*2

10–200 mm (stały) – – 2 m E3ZM-LS64X 2M*2 E3ZM-LS84X 2M*2

 – – E3ZM-LS69X*2 E3ZM-LS89X*2

Model Nadajnik-odbiornik Reflektor z funkcją MSR Odbiciowe od obiektu
NPN E3ZM-T61

E3ZM-T66
E3ZM-T63
E3ZM-T68

E3ZM-R61
E3ZM-R66

E3ZM-D62
E3ZM-D67

PNP E3ZM-T81
E3ZM-T86

E3ZM-T83
E3ZM-T88

E3ZM-R81
E3ZM-R86

E3ZM-D82
E3ZM-D87

Zasięg działania 15 m 0,8 m 0,1–4 m (z E39-R1S) 1 m (z możliwością regulacji)

Źródło światła (długość fali) Podczerwona LED (870 nm) Czerwona LED (660 nm) Podczerwona LED (860 nm)

Napięcie zasilania 10–30 VDC ±10%, pulsacja (p-p) :

Obwody zabezpieczające Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji zasilania, 
przed zwarciem na wyjściu, przed odwróceniem 
polaryzacji na wyjściu

Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji zasilania, przed zwarciem na wyjściu, przed wzajemnymi 
interferencjami, przed odwróceniem polaryzacji na wyjściu

Zakres temperatur otoczenia Eksploatacja: od –25 do +55°C, składowanie: od –40 do +70°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Stopień ochrony IEC 60529 IP67, IP69K wg normy DIN 40050 część 9

Mate-
riały

Oprogramowanie CASE SUS316L

Soczewki Żywica metakrylowa

Wskaźnik Sulfon polieteru (PES)

Regulacja czułości 
i przełącznik operacyjny

PEEK (polieter eter keton)

Uszczelki Uszczelnienie z polifluoroprenu
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Więcej modeli SUS316L 
— zob. str. 28

Reflektory odporne 
na detergenty str. 70 i złącza 

kablowe — str. 135

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria

1
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eModel Odbiciowe od obiektu z eliminacją wpływu tła (stała odległość)
NPN E3ZM-LS61X

E3ZM-LS66X
E3ZM-LS64X
E3ZM-LS69X

PNP E3ZM-LS81X
E3ZM-LS86X

E3ZM-LS84X
E3ZM-LS89X

Zasięg działania 10–100 mm (stały) 10–200 mm (stały)

Źródło światła (regulowane) Czerwona LED (650 nm) Czerwona LED (660 nm)

Błąd czerni/bieli Maks. 5% zasięgu działania Maks. 20% zasięgu działania

Napięcie zasilania 10–30 VDC ±10%, pulsacja (p-p): maks. 10% 

Obwody zabezpieczające Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji zasilania, przed zwarciem na wyjściu, przed odwróceniem polaryzacji wyjścia, przed wzajemnymi interferencjami

Zakres temperatur otoczenia Eksploatacja: od –25 do +55°C, składowanie: od –40 do +70°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Stopień ochrony IEC 60529 IP67, IP69K wg normy DIN 40050 część 9

Materiały Oprogramowanie 
CASE

SUS316L

Soczewki Żywica metakrylowa

Wskaźnik Sulfon polieteru (PES)

Regulacja czułości 
i przełącznik trybu 
pracy

PEEK (polieter eter keton)

Uszczelki Uszczelnienie z polifluoroprenu

Solidna konstrukcja Szczelna obudowa Odporne na detergenty

Modele okablowane z łącznikami wtykowymi ze stali nierdzewnej, cechujące się zarówno najwyższym 
stopniem ochrony przed przedostawaniem się wody, jak i możliwością szybkiego podłączania i odłączania.
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Więcej modeli odpornych 
na oleje — zob. str. 28

Złącza M12 i „Twist&Click” 
— zob. str. 135

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria

E3ZM-C Czujniki fotoelektryczne

Czujnik fotoelektryczny odporny na oleje 
w wytrzymałej obudowie ze stali nierdzewnej
Kompaktowy czujnik fotoelektryczny odporny na oleje w wytrzymałej obudowie ze stali 
nierdzewnej zapewnia niezawodne wykrywanie obiektów w trudnych i zanieczyszczonych 
środowiskach pracy, na przykład na liniach montażowych samochodów.

• Odporna na oleje obudowa ze stali nierdzewnej 
• Stopień ochrony IP67 oraz IP69k — najwyższa odporność na działanie wody
• Dobrze widoczna pomarańczowa dioda LED w modelach typu nadajnik-odbiornik 

zapewnia łatwe dopasowanie

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Typ czujnika Zasięg działania Sposób połączenia Oznaczenie
Wyjście NPN Wyjście PNP

Nadajnik-odbiornik 15 m
(podczerwień)

– – 2 m – E3ZM-CT61 2M E3ZM-CT81 2M

– – – *1

*1 wykorzystuje złącze M12 XS5 Twist & Click firmy Omron.

E3ZM-CT61-M1TJ E3ZM-CT81-M1TJ

 – – – E3ZM-CT66 E3ZM-CT86

20 m
(światło pomarańczowe)

– – 2 m – E3ZM-CT62B 2M E3ZM-CT82B 2M

– – – *1 E3ZM-CT62B-M1TJ E3ZM-CT82B-M1TJ

 – – – E3ZM-CT67B E3ZM-CT87B

Reflektor z funkcją MSR 0,1–4 m*2

*2 Pomiarów dokonano przy użyciu reflektora E39-R1S

– – 2 m – E3ZM-CR61 2M E3ZM-CR81 2M

– – – *1 E3ZM-CR61-M1TJ E3ZM-CR81-M1TJ

 – – – E3ZM-CR66 E3ZM-CR86

Odbiciowe od obiektu 1 m (z możliwością regulacji) – – 2 m – E3ZM-CD62 2M E3ZM-CD82 2M

– – – *1 E3ZM-CD62-M1TJ E3ZM-CD82-M1TJ

 – – – E3ZM-CD67 E3ZM-CD87

Odbiciowe od obiektu 
z eliminacją wpływu tła

10–100 mm (stały) – – 2 m – E3ZM-CL61H 2M E3ZM-CL81H 2M

– – – *1 E3ZM-CL61H-M1TJ E3ZM-CL81H-M1TJ

 – – – E3ZM-CL66H E3ZM-CL86H

10–200 mm (stały) – – 2 m – E3ZM-CL64H 2M E3ZM-CL84H 2M

– – – *1 E3ZM-CL64H-M1TJ E3ZM-CL84H-M1TJ

 – – – E3ZM-CL69H E3ZM-CL89H

Model Nadajnik-odbiornik Reflektor z funkcją MSR Odbiciowe od obiektu
NPN E3ZM-CT61 (-M1TJ)

E3ZM-CT66
E3ZM-CT62B (-M1TJ)
E3ZM-CT67B

E3ZM-CR61 (-M1TJ)
E3ZM-CR66

E3ZM-CD62 (-M1TJ)
E3ZM-CD67

PNP E3ZM-CT81 (-M1TJ)
E3ZM-CT86

E3ZM-CT82B (-M1TJ)
E3ZM-CT87B

E3ZM-CR81 (-M1TJ)
E3ZM-CR86

E3ZM-CD82 (-M1TJ)
E3ZM-CD87

Zasięg działania 15 m 20 m 0,1–4 m (z E39-R1S) 1 m (z możliwością regulacji)

Źródło światła (długość fali) Podczerwona LED 
(870 nm)

Pomarańczowa dioda LED 
(615 nm)

Czerwona LED (660 nm) Podczerwona LED (860 nm)

Napięcie zasilania 10–30 VDC, w tym 10% pulsacja (p-p)

Obwody zabezpieczające Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji zasilania, 
przed zwarciem na wyjściu, przed odwróceniem 
polaryzacji na wyjściu

Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji zasilania, przed zwarciem na wyjściu, przed odwróceniem 
polaryzacji na wyjściu oraz przed wzajemnymi interferencjami

Zakres temperatur otoczenia Eksploatacja: od –25 do +55°C, składowanie: od –40 do +70°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Stopień ochrony IEC 60529 IP67, IP69K wg normy DIN 40050 część 9

Mate-
riały

Oprogramowanie CASE SUS316L

Soczewki PMMA (metakrylan metylu)

Wskaźnik Sulfon polieteru (PES)

Regulacja czułości 
i przełącznik trybu pracy

PEEK (polieter eter keton)

Uszczelki Uszczelnienie z polifluoroprenu
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Więcej modeli odpornych 
na oleje — zob. str. 28

Złącza M12 i „Twist&Click” 
— zob. str. 135

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria
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eModel Odbiciowe od obiektu z eliminacją wpływu tła (stała odległość)
NPN E3ZM-CL61H (-M1TJ)

E3ZM-CL66H
E3ZM-CL64H (-M1TJ)
E3ZM-CL69H

PNP E3ZM-CL81H (-M1TJ)
E3ZM-CL86H

E3ZM-CL84H (-M1TJ)
E3ZM-CL89H

Zasięg działania 10–100 mm (stały) 10–200 mm (stały)

Źródło światła (długość fali) Czerwona LED (650 nm) Czerwona LED (660 nm)

Napięcie zasilania 10–30 VDC ±10%, pulsacja (p-p): maks. 10%

Obwody zabezpieczające Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji, przed zwarciem na wyjściu, przed wzajemnymi interferencjami, przed odwróceniem wyjścia

Zakres temperatur otoczenia Eksploatacja: od –25 do +55°C, składowanie: od –40 do +70°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Stopień ochrony IEC 60529 IP67, IP69K wg normy DIN 40050 część 9

Materiały Oprogramowanie 
CASE

SUS316L

Kabel Kabel winylowy odporny na działanie oleju

Soczewki PMMA (metakrylan metylu)

Wskaźnik PES (polieterosulfon)

Uszczelki Uszczelnienie z polifluoroprenu

Przetestowana rezystancja oleju i smaru Łatwo widoczna pomarańczowa dioda LED

Odporność na działanie oleju

1. Czujnik był zanurzony w wyżej wymienionych olejach przez 240 godziny w temperaturze 55°C, a następnie przechodził test
rezystancji izolacji przy 100 M. 

2. Wartości lepkości kinematycznej i pH podane w powyższej tabeli należy traktować jako wartości orientacyjne, jeśli czujnik jest
wykorzystywany w środowiskach zawierających oleje, które nie zostały przedstawione w tabeli. Dodatki w oleju mogą również
wpływać na jego zachowanie. Zawsze należy testować z wyprzedzeniem.

Typ oleju testowego Nazwa produktu Lepkość kinematyczna przy 40°C 
(mm2/s)

pH (szybkość 
rozcieńczenia)

Smary Olej Velocity nr 3 2,02 –

Oleje do cięcia nierozpuszczalne 
w wodzie

Olej Yushiron nr 2 AC Poniżej 10 –

Oleje do cięcia nierozpuszczalne 
w wodzie

Yushiroken EC50T3 – 10,1 (×30)

Yushiroken EC50T5 9,9 (×30)

Yushiroken S46D 9,9 (×50)

Yushiroken S50N 8,6 (×50)

Yushiron Lubic HWC68 9,1 (×30)

Yushiroken syntetyczny nr 770TG 9,9 (×20)

Emulcut FA-900ST 9,7 (×30)

Multicool CSF-9000 9,7 (×20)

Sugicut CS-68JS-1 9,6 (×20)

Toyocool 3A-666 9,6 (×20)

Gryton 1700 9,1 (×10)

Gryton 1700D 9,3  (×3)



M18 — cylindryczneModele specjalne Miniaturowe i mikroczujniki 
fotoelektryczneKompaktowe

42

Pełne wykrywanie kolorów RGB 
— zob. E3X-DAC-S

Więcej rozwiązań do wykrywania 
oznakowań — zob. str. 26

Złącza kablowe odporne na 
detergenty — zob. str. 135

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria

E3ZM-V Czujniki fotoelektryczne

Czujnik fotoelektryczny w obudowie ze stali 
nierdzewnej do wykrywania kolorowych znaczników
Odporny na działanie detergentów czujnik fotoelektryczny w wytrzymałej obudowie 
ze stali nierdzewnej zapewnia niezawodne wykrywanie kolorowych oznakowań 
nadrukowanych na opakowaniach żywności.
• Biała dioda LED zapewniająca stabilne wykrywanie kolorowych i czarnych 

oznakowań nadrukowanych 
• Obudowa ze stali nierdzewnej SUS 316L
• Łatwa w obsłudze funkcja uczenia przy użyciu przycisku lub zdalnie
• Krótki czas reakcji rzędu 50 μs

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Typ czujnika Zasięg działania Sposób połączenia Oznaczenie
Wyjście NPN Wyjście PNP

Czujnik do znaczników 12 ±2 mm – – 2 m – E3ZM-V61 2M E3ZM-V81 2M

 – – – E3ZM-V66 E3ZM-V86

Model NPN E3ZM-V6_
PNP E3ZM-V8_

Zasięg działania 12 ±2 mm

Źródło światła (długość fali) Biała dioda LED (450–700 nm)

Napięcie zasilania 10–30 VDC ±10%, pulsacja (p-p): maks. 10%

Obwody zabezpieczające Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji źródła zasilania. Zabezpieczenie przed zwarciem na wyjściu. Zapobieganie wzajemnemu oddziaływaniu. 
Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem wyjścia

Zakres temperatur otoczenia Eksploatacja: od –25 do +55°C, składowanie: –40 do +70°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Czas odpowiedzi 50 μs

Stopień ochrony IEC: IP67, DIN 40050-9: IP69K

Materiały Oprogramowanie 
CASE

SUS316L

Soczewki PMMA (metakrylan metylu)

Wskaźnik Sulfon polieteru (PES)

Regulacja czułości 
i przełącznik trybu 
pracy

PEEK (polieter eter keton)

Uszczelki Uszczelnienie z polifluoroprenu

Zdalne uczenie sięKoncentryczny układ optyczny z białą diodą LED

Soczewki

Wykrywanie obiektu 
(z regularnym 

odbiciem)

Biała LED

Półlustro

Element 
odbierający 
światło 
RGB

Odporne na detergenty Niezawodne wykrywanie standardowych lub 
półprzezroczystych oznakowań z normalną 
lub wysoką prędkością



M18 — cylindryczneModele specjalne Miniaturowe i mikroczujniki 
fotoelektryczneKompaktowe

43

Więcej informacji na temat 
rozwiązań do przezroczystych 

obiektów — zob. str. 22

Reflektory odporne 
na detergenty str. 70 

i złącza kablowe — str. 135

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria

1
Cz

uj
ni

ki
 fo

to
el

ek
tr

yc
zn

e

E3ZM-B Czujniki fotoelektryczne

Czujnik do wykrywania obiektów 
przezroczystych w kompaktowej 
obudowie ze stali nierdzewnej
Rodzina czujników E3ZM-B oferuje modele do wykrywania materiałów przezroczystych 
oraz specjalne modele o najwyższej stabilności działania przeznaczone do wykrywania 
butelek PET.

• Stabilne wykrywanie butelek PET przy użyciu technologii kontroli mocy AC3 
• Kompaktowa obudowa SUS316L odporna na detergenty

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Typ czujnika Zasięg działania Specjalny reflektor Sposób połączenia Oznaczenie
Wyjście NPN Wyjście PNP

Reflektor 
z funkcją MSR

Zoptymalizowany 
do butelek i tac PET

100–500 mm
(z funkcją uczenia)

Zamawiany osobno*1

*1 Aby uzyskać wyższą stabilność sygnału dzięki wykorzystaniu polaryzacji cyrkularnej w przypadku butelek PET, należy zamówić oddzielnie specjalny reflektor E39-RP1

– – 2 m – E3ZM-B61 2M E3ZM-B81 2M

 – – – E3ZM-B66 E3ZM-B86

Załączony reflektor 
E39-RP1

– – 2 m – E3ZM-B61-C 2M E3ZM-B81-C 2M

 – – – E3ZM-B66-C E3ZM-B86-C

Reflektor 
z funkcją MSR

Do wszystkich 
materiałów 
przezroczystych 
(szkło, PET, folie)

100–500 mm 
(regulacja 
potencjometrem)*2

*2 Dostępne są modele z funkcją uczenia się do wszystkich materiałów przezroczystych. Należy skontaktować się z przedstawicielem firmy OMRON

Zamawiany osobno*3

*3 Reflektor należy zamówić osobno

– – 2 m – E3ZM-B61T 2M E3ZM-B81T 2M

 – – – E3ZM-B66T E3ZM-B86T

Model Zoptymalizowane do butelek PET (z funkcją uczenia) Wszystkie materiały przezroczyste (regulacja za pomocą potencjometru)
NPN E3ZM-B61(-C)/-B66(-C) E3ZM-B6_T
PNP E3ZM-B81(-C)/-B86(-C) E3ZM-B8_T

Zasięg działania 100–500 mm (z E39-RP1)

Źródło światła (długość fali) Czerwona LED (650 nm)

Napięcie zasilania 10–30 VDC ±10%, pulsacja (p-p): Maks. 10%

Obwody zabezpieczające Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji źródła zasilania. Zabezpieczenie przed zwarciem na wyjściu. Zapobieganie wzajemnemu oddziaływaniu. 
Zabezpieczenie przed odwrotnym podłączeniem wyjścia

Czas odpowiedzi Działanie/resetowanie: maks. 1 ms

Zakres temperatur 
otoczenia

Eksploatacja: od –40°C do +60°C –25°C do 55°C

Składowanie –40°C do +70°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Stopień ochrony IEC 60529 IP67, IP69K wg normy DIN 40050 część 9

Materiały Oprogramowanie CASE SUS316L

Soczewki PMMA (metakrylan metylu)

Wskaźnik Sulfon polieteru (PES)

Uszczelki Uszczelnienie z polifluoroprenu

Kabel PCV polichlorek winylu

Odporne na detergentyUżycie efektu podwójnego odbicia w PET w celu 
uzyskania wyższej stabilności wykrywania 
(modele zoptymalizowane pod kątem PET)

Automatyczna regulacja mocy LED (AC3) w celu 
zrekompensowania zabrudzenia i wahań tempe-
ratury (modele zoptymalizowane do butelek PET)
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Obudowa SUS lub większa 
stabilność w przypadku 

butelek PET — zob. E3ZM-B

Reflektory — zob. str. 69;
złącza kablowe — zob. str. 135

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria

E3Z-B Czujniki fotoelektryczne

Czujnik fotoelektryczny w kompaktowej 
obudowie z tworzywa sztucznego służący 
do wykrywania przezroczystych obiektów
Model E3Z-B oferuje możliwość łatwej regulacji w celu wykrywania różnego rodzaju 
standardowych obiektów przezroczystych. 

• Umożliwia wykrywanie szerokiej gamy butelek, zarówno pojedynczych, 
jak i w zestawach

• Stopień ochrony IP67 oraz IP69K to najwyższa odporność na działanie wody

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Typ czujnika Zasięg działania Sposób połączenia Oznaczenie
Wyjście NPN Wyjście PNP

Reflektor bez funkcji MSR 80–500 mm*1 (z możliwością regulacji)

*1 Pomiarów dokonano przy użyciu reflektora E39-R1S

– – 2 m – E3Z-B61 2M E3Z-B81 2M

 – – – E3Z-B66 E3Z-B86

0,5–2 m*1 (regulowany) – – 2 m – E3Z-B62 2M E3Z-B82 2M

 – – – E3Z-B67 E3Z-B87

Model Reflektor bez funkcji MSR
Wyjście NPN E3Z-B61/E3Z-B66 E3Z-B62/E3Z-B67
Wyjście PNP E3Z-B81/E3Z-B86 E3Z-B82/E3Z-B87

Zasięg działania 80–500 mm z E39-R1 (z możliwością regulacji) 0,1–2 mm z E39-R1S (z możliwością regulacji)

Źródło światła (długość fali) Czerwona LED (680 nm)

Napięcie zasilania 12–24 VDC 10%, pulsacja (p-p): Maks. 10%

Obwody zabezpieczające Przed odwróceniem polaryzacji, przed zwarciem na wyjściu, przed wzajemnymi interferencjami

Czas odpowiedzi Działanie/resetowanie: maks. 1 ms

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od –25C do 55C, składowanie: –40C do 70C (bez oblodzenia i kondensacji)

Stopień ochrony IEC 60529 IP67, IP69K wg normy DIN 40050 część 9

Materiał Oprogramowanie 
CASE

PBT (politereftalan butylenowy)

Soczewki Żywica metakrylanowa

Możliwość łatwej regulacji w celu wykrywania 
różnego rodzaju standardowych obiektów 
przezroczystych.
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Więcej informacji na temat 
rozwiązań do przezroczystych 

obiektów — zob. str. 22

Reflektory — zob. str. 69;
złącza kablowe — zob. str. 135

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze,
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria

E3FZ-B Czujniki fotoelektryczne

Czujnik do wykrywania obiektów przezroczystych 
w kompaktowej obudowie M18
Czujnik E3FZ-B zapewnia poszerzoną stabilność wykrywania obiektów przezroczystych. 
Umożliwia on łatwą i intuicyjną regulację za pomocą potencjometru w celu dopasowania 
parametrów do indywidualnych wymagań.

• Łatwa regulacja do indywidualnych wymagań dla wszystkich przezroczystych 
materiałów

• Łatwy montaż dzięki krótkiej obudowie M18
• Optyka koncentryczna zapewniająca stabilne wykrywanie, niezależnie od położenia

Informacje dotyczące zamawiania

Parametry znamionowe i dane techniczne

Typ czujnika Zasięg działania Sposób połączenia Oznaczenie
*1

*1 W przypadku zamawiania wersji z końcówką przewodów należy skontaktować się z przedstawicielem firmy OMRON. Opcje dostępne na żądanie:
- M3J: do złącza M8 4-stykowego z 30 cm wyprowadzonego kabla
- M5J: do złącza M8 3-stykowego z 30 cm wyprowadzonego kabla 
- M1TJ:do złącza „smart-click” M12 4-stykowego XS5 z 30 cm kabla.

Wyjście NPN Wyjście PNP

Reflektor z funkcją MSR 0–700 mm*2

*2 Pomiarów dokonano przy użyciu reflektora E39-R1S.

– – 2 m – E3FZ-B61 2M E3FZ-B81 2M

–  – – E3FZ-B66 E3FZ-B86

Model E3FZ-B_
Zasięg działania 0–700 mm (informacje na temat użycia E39-R1S oraz innych reflektorów można znaleźć w tabeli przedstawiającej zakres pracy)

Źródło światła (długość fali) Czerwona dioda LED (650 nm)

Napięcie zasilania 10–30 VDC, w tym 10% pulsacja (p-p)

Obwody zabezpieczające Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji, przed zwarciem przy obciążeniu, przed wzajemnymi interferencjami, 
przed odwróceniem polaryzacji wyjścia.

Czas odpowiedzi Działanie/resetowanie: maks. 1 ms

Zakres temperatur otoczenia Eksploatacja: od 25–55C, składowanie 40–70C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Stopień ochrony IEC 60529: IP67, DIN 40050-9: IP69K 

Materiały Obudowa ABS

Soczewki PMMA (metakrylan metylu)

Kabel PCV polichlorek winylu

Optyka koncentryczna zapewniająca 
wykrywanie przez niewielkie otwory

Stabilne wykrywanie niezależnie od położenia
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Montaż promieniowy z mniejszą 
głowicą — zob. E3F2-_41

Obudowa metalowa
— zob. E3F2

Więcej informacji na temat 
stosowania w przenośnikach 

— zob. str. 4

Reflektory — zob. str. 69;
złącza kablowe — zob. str. 135

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria

E3FZ/E3FR Czujniki fotoelektryczne

Łatwy w montażu czujnik 
fotoelektryczny w krótkiej obudowie 
z tworzywa sztucznego M18
• Dioda LED dużej mocy do większych odległości detekcji
• Bezpieczny montaż zatrzaskowy przyspiesza instalację

Informacje dotyczące zamawiania

Montaż zatrzaskowy — E3FZ*1

Montaż promieniowy — E3FR

*1. Możliwość montażu za pomocą uchwytu zatrzaskowego (dostarczanego z produktem) lub nakrętek M18 (dostarczanych z produktem).
*2. Złącza z wyprowadzeniami kabli są dostępne na żądanie
*3. Pomiar z reflektorem E39-R1S

Typ czujnika Zasięg działania Sposób połączenia Oznaczenie
Wyjście NPN Wyjście PNP

Nadajnik-odbiornik 15 m – – 2 m –*2 E3FZ-T61H 2M E3FZ-T81H 2M

–  – –*2 E3FZ-T66H E3FZ-T86H

Reflektor z funkcją MSR 0,1–4 m*3 – – 2 m –*2 E3FZ-R61H 2M E3FZ-R81H 2M

–  – –*2 E3FZ-R66H E3FZ-R86H

Odbiciowe od obiektu 1 m (z możliwością regulacji) – – 2 m –*2 E3FZ-D62 2M E3FZ-D82 2M

–  – –*2 E3FZ-D67 E3FZ-D87

Odbiciowe od obiektu 
z eliminacją wpływu tła

100 mm (stały) – – 2 m –*2 E3FZ-LS61H 2M E3FZ-LS81H 2M

–  – –*2 E3FZ-LS66H E3FZ-LS86H

200 mm (stały) – – 2 m –*2 E3FZ-LS64H 2M E3FZ-LS84H 2M

–  – –*2 E3FZ-LS69H E3FZ-LS89H

Typ czujnika Zasięg działania Sposób połączenia Oznaczenie
Wyjście NPN Wyjście PNP

Nadajnik-odbiornik 15 m – – 2 m –*2 E3FR-T61H 2M E3FR-T81H 2M

–  – –*2 E3FR-T66H E3FR-T86H

Reflektor z funkcją MSR 0,1–4 m*3 – – 2 m –*2 E3FR-R61H 2M E3FR-R81H 2M

–  – –*2 E3FR-R66H E3FR-R86H

Odbiciowe od obiektu 1 m (z możliwością regulacji) – – 2 m –*2 E3FR-D62 2M E3FR-D82 2M

–  – –*2 E3FR-D67 E3FR-D87

Odbiciowe od obiektu 
z eliminacją wpływu tła

100 mm (stały) – – 2 m –*2 E3FR-LS61H 2M E3FR-LS81H 2M

–  – –*2 E3FR-LS66H E3FR-LS86H

200 mm (stały) – – 2 m –*2 E3FR-LS64H 2M E3FR-LS84H 2M

–  – –*2 E3FR-LS69H E3FR-LS89H
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Montaż promieniowy z mniejszą 
głowicą — zob. E3F2-_41

Obudowa metalowa
— zob. E3F2

Więcej informacji na temat 
stosowania w przenośnikach 

— zob. str. 4

Reflektory — zob. str. 69;
złącza kablowe — zob. str. 135

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria
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Nadajnik-odbiornik Reflektor z funkcją MSR Odbiciowe od obiektu Odbiciowe od obiektu z eliminacją wpływu tła
Model E3FZ-T/E3FR-T E3FZ-R/E3FR-R E3FZ-D/E3FR-D E3F_-LS_1H/E3F_-LS_6H E3F_-LS_4H/E3F_-LS_9H
Źródło światła (długość fali) Podczerwona LED (870 nm) Czerwona LED (660 nm) Podczerwona LED (860 nm) Czerwona LED (650 nm) Czerwona LED (660 nm)

Napięcie zasilania 10–30 VDC ±10%, pulsacja (p-p): Maks. 10%

Obwody zabezpieczające Zabezpieczenie przed zwarciem wyjścia i zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji zasilania

Temperatura otoczenia Eksploatacja: –25–55°C, składowanie: –40 do +70°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Stopień ochrony IEC 60529 IP67, IP69K wg normy DIN 40050 część 9

Materiał Tworzywo sztuczne (obudowa: ABS; soczewka: PMMA)
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Tradycyjne czujniki 
kwadratowe 

Tradycyjne czujniki 
cylindryczne

E3FZ 
z SecureClick*

* System montażu SecureClick został przetestowany pod kątem wytrzymywania znacznych drgań.

>> KLIK

2

1

Prosty montaż zatrzaskowy SecureClick zapewnia łatwą instalację w dwoma ruchami 
i lepsze zabezpieczenie przed drganiami.

Łatwa i szybka instalacja

Czas montażu może być nawet 10 razy krótszy niż w przypadku tradycyjnych czujników.
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Krótsza obudowa 
— zob. E3FZ

Reflektory — zob. str. 69;
złącza kablowe — zob. str. 135

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria

E3F2 Czujniki fotoelektryczne

Czujnik fotoelektryczny w obudowie 
z tworzywa sztucznego lub mosiądzu
Czujniki E3F2 w obudowie cylindrycznej M18 z tworzywa sztucznego lub mosiądzu 
idealnie nadają się do szerokiego zakresu standardowych zastosowań, zapewniając 
wysoką niezawodność i długi okres eksploatacji przy znakomitym stosunku ceny 
do wydajności.

• Obudowy plastikowe lub metalowe (mosiądz) 
• Stopień ochrony IP67, oraz IP69K to najwyższa odporność na działanie wody 

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Typ czujnika Zasięg działania Materiał obudowy Sposób połączenia Oznaczenie
Wyjście NPN Wyjście PNP

Nadajnik-odbiornik 7 m Z tworzywa sztucznego – – 2 m – E3F2-7C4 2M E3F2-7B4 2M

Mosiądz E3F2-7C4-M 2M E3F2-7B4-M 2M

Z tworzywa sztucznego –  – – E3F2-7C4-P1 E3F2-7B4-P1

Mosiądz E3F2-7C4-M1-M E3F2-7B4-M1-M

Z reflektorem
z funkcją MSR

0,1–4 m*1

(z możliwością 
regulacji)

*1 Pomiar za pomocą E39-R1S

Z tworzywa sztucznego – – 2 m – E3F2-R4C4-E 2M E4F2-R4B4-E 2M

Mosiądz E3F2-R4C4-M-E 2M E3F2-R4B4-M-E 2M

Z tworzywa sztucznego –  – – E3F2-R4C4-P1-E E3F2-R4B4-P1-E

Mosiądz E3F2-R4C4-M1-M-E E3F2-R4B4-M1-M-E

Odbiciowe od obiektu 0,3 m (z możliwością 
regulacji)

Z tworzywa sztucznego – – 2 m – E3F2-DS30C4 2M E3F2-DS30B4 2M

Mosiądz E3F2-DS30C4-M 2M E3F2-DS30B4-M 2M

Z tworzywa sztucznego –  – – E3F2-DS30C4-P1 E3F2-DS30B4-P1

Mosiądz E3F2-DS30C4-M1-M E3F2-DS30B4-M1-M

1 m (z możliwością 
regulacji)

Z tworzywa sztucznego – – 2 m – E3F2-D1C4 2M E3FR-D1B4 2M

Mosiądz E3F2-D1C4-M 2M E3F2-D1B4-M 2M

Z tworzywa sztucznego –  – – E3F2-D1C4-P1 E3F2-D1B4-P1

Mosiądz E3F2-D1C4-M1-M E3F2-D1B4-M1-M

Odbiciowe od obiektu
(eliminacja wpływu tła)

100 mm (stały) Z tworzywa sztucznego – – 2 m – E3F2-LS10C4 2M E3F2-LS10B4 2M

Mosiądz E3F2-LS10C4-M 2M E3F2-LS10B4-M 2M

Z tworzywa sztucznego –  – – E3F2-LS10C4-P1 E3F2-LS10B4-P1

Mosiądz E3F2-LS10C4-M1-M E3F2-LS10B4-M1-M

Model Nadajnik-odbiornik Z reflektorem
z funkcją MSR

Odbiciowe od obiektu Odbiciowe od obiektu 
z eliminacją wpływu tła

E3F2-7_ E3F2-R4_ E3F2-D1_ E3F2-DS30_ E3F2-LS10_4-_
Źródło światła (długość fali) Podczerwona LED (950 nm) Czerwona LED (660 nm) Podczerwona LED (880 nm) Czerwona LED (660 nm)

Napięcie zasilania 10–30 VDC

Obwody zabezpieczające Zabezpieczenie przed zwarciem na wyjściu i zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji zasilania

Temperatura otoczenia Eksploatacja: –25–55°C, składowanie: od –30 do 70°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Stopień ochrony IEC 60529 IP67, IP69K wg normy DIN 40050 część 9

Materiał Oprogramowanie 
CASE

Tworzywo ABS (niklowany mosiądz)

Soczewki PMMA

Wysoka odporność na zewnętrzne światło Wysoka odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
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Więcej czujników ze stali 
nierdzewnej — zob. str. 28

Reflektory odporne na detergenty 
— zob. str. 70 i złącza kablowe 

— zob. str. 135

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria
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E3F2-_-S Czujniki fotoelektryczne

Czujnik fotoelektryczny w obudowie 
ze stali nierdzewnej M18
W często czyszczonych miejscach nierdzewna stalowa obudowa czujników E3F2-_-S 
zapewnia wysoką odporność na detergenty i dłuższy czas eksploatacji tych urządzeń. 

• Stopień ochrony IP67, oraz IP69K to najwyższa odporność na działanie wody
• Zwiększona odporność na detergenty potwierdzona certyfikatem instytutu ECOLAB

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Typ czujnika Zasięg działania Materiał obudowy Sposób połączenia Oznaczenie
Wyjście NPN Wyjście PNP

Nadajnik-odbiornik 7 m Stal nierdzewna – – 2 m – E3F2-7C4-S 2M E3F2-7B4-S 2M

–  – – E3F2-7C4-M1-S E3F2-7B4-M1-S

Z reflektorem
z funkcją MSR

0,1–4 m*1 
(z możliwością 
regulacji)

*1 Pomiar za pomocą E39-R1S

Stal nierdzewna – – 2 m – E3F2-R4C4-S-E 2M E3F2-R4B4-S-E 2M

–  – – E3F2-R4C4-M1-S-E E3F2-R4B4-M1-S-E

Odbiciowe od obiektu 0,3 m (z możliwością 
regulacji)

Stal nierdzewna – – 2 m – E3F2-DS30C4-S 2M E3F2-DS30B4-S 2M

–  – – E3F2-DS30C4-M1-S E3F2-DS30B4-M1-S

1 m (z możliwością 
regulacji)

Stal nierdzewna – – 2 m – E3F2-D1C4-S 2M E3F2-D1B4-S 2M

–  – – E3F2-D1C4-M1-S E3F2-D1B4-M1-S

Odbiciowe od obiektu
(eliminacja wpływu tła)

100 mm (stały) Stal nierdzewna – – 2 m – E3F2-LS10C4-S 2M E3F2-LS10B4-S 2M

–  – – E3F2-LS10C4-M1-S E3F2-LS10B4-M1-S

Model Nadajnik-odbiornik Z reflektorem
z funkcją MSR

Odbiciowe od obiektu Odbiciowe od obiektu 
z eliminacją wpływu tła

E3F2-7_ E3F2-R4_ E3F2-D1_ E3F2-DS30_ E3F2-LS10_4-_
Źródło światła (długość fali) Podczerwona LED (950 nm) Czerwona LED (660 nm) Podczerwona LED (880 nm) Czerwona LED (660 nm)

Napięcie zasilania 10–30 VDC

Obwody zabezpieczające Zabezpieczenie przed zwarciem na wyjściu i zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji zasilania

Temperatura otoczenia Eksploatacja: –25–55°C, składowanie: od –30 do 70°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Stopień ochrony IEC 60529 IP67, IP69K wg normy DIN 40050 część 9

Materiał Oprogramowanie 
CASE

Stal nierdzewna 

Soczewki PMMA

Wysoka odporność na działanie wody i detergentów
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Większe zasięgi wykrywania, 
czujniki nadawczo-odbiorcze 

lub BGS — zob. E3FR

Reflektory — zob. str. 69;
złącza kablowe — zob. str. 135

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria

E3F2-_41 Czujniki fotoelektryczne

Czujnik fotoelektryczny w obudowie 
z tworzywa sztucznego lub mosiądzu 
w obudowie kątowej M18
Kątowa optyka pozwala na prosty montaż, łatwą instalację i regulację

• Modele z odbiciem od obiektu i z reflektorem 
• IP67 i IP69K 

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Typ czujnika Zasięg działania Materiał obudowy Sposób połączenia Oznaczenie
Wyjście NPN Wyjście PNP

Reflektor z funkcją 
MSR

0,1–2 m*1

*1 Pomiarów dokonano przy użyciu reflektora E39-R1S.

Z tworzywa sztucznego – – 2 m – E3F2-R2RC41-E 2M E3F2-R2RB41-E 2M

Mosiądz E3F2-R2RC41-M-E 2M E3F2-R2RB41-M-E 2M

Z tworzywa sztucznego –  – – E3F2-R2RC41-P1-E E3F2-R2RB41-P1-E

Mosiądz E3F2-R2RC41-M1-M-E E3F2-R2RB41-M1-M-E

Odbiciowe od obiektu 300 mm (z możliwością regulacji) Z tworzywa sztucznego – – 2 m – E3F2-DS30C41 2M E3F2-DS30B41 2M

Mosiądz E3F2-DS30C41-M 2M E3F2-DS30B41-M 2M

Z tworzywa sztucznego –  – – E3F2-DS30C41-P1 E3F2-DS30B41-P1

Mosiądz E3F2-DS30C41-M1-M E3F2-DS30B41-M1-M

Model Reflektor z funkcją MSR Odbiciowe od obiektu
E3F2-R2R_41-_ E3F2-DS30_41-_

Źródło światła 
(długość fali)

Czerwona LED (660 nm) Podczerwona LED (880 nm)

Napięcie zasilania 10–30 VDC

Obwody 
zabezpieczające

Zabezpieczenie przed zwarciem na wyjściu i zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji zasilania

Czas odpowiedzi Działanie/resetowanie: maks. 2,5 ms

Temperatura 
otoczenia

Eksploatacja: –25–55°C, składowanie: od –30 do 70°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Stopień ochrony IEC 60529 IP67, IP69K wg normy DIN 40050 część 9

Materiał Oprogra-
mowanie 
CASE

Mosiądz niklowany

Tworzywo sztuczne (ABS)

Soczewki PMMA
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Reflektory — zob. str. 69;
złącza kablowe — zob. str. 135

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria

E3H2 Czujniki fotoelektryczne

Miniaturowe czujniki fotoelektryczne 
w cylindrycznej obudowie M8 i M12
• Cylindryczne obudowy w rozmiarze M8 lub M12, gdy istotna jest przestrzeń 

montażowa
• Modele odbiciowe z reflektorem z dwoma trybami uczenia się do standardowych 

i częściowo przezroczystych obiektów
• modele okablowane i ze złączami

Informacje dotyczące zamawiania

Obudowa cylindryczna M12

Obudowa cylindryczna M8

Dane techniczne

Typ czujnika Zasięg działania Tryb pracy Sposób połączenia Oznaczenie
Wyjście NPN Wyjście PNP

Nadajnik-odbiornik 4 m (z możliwością 
regulacji)

Light ON/Dark ON 
(do wyboru)

– – 2 m – E3H2-T4C4M 2M E3H2-T4B4M 2M

–  – – E3H2-T4C4M-M1 E3H2-T4B4M-M1

Reflektor z funkcją MSR 2 m (z funkcją 
uczenia się*1)

*1 Dostępne są modele bez przycisku uczenia się. Należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Omron.

– – 2 m – E3H2-R2C4M 2M*2

*2 Bez reflektora, należy zamówić go osobno

E3H2-R2B4M 2M*2

–  – – E3H2-R2C4M-M1*2 E3H2-R2B4M-M1*2

Odbiciowe od obiektu 300 mm 
(z funkcją uczenia)

– – 2 m – E3H2-DS30C4M 2M E3H2-DS30B4M 2M

–  – – E3H2-DS30C4M-M1 E3H2-DS30B4M-M1

100 mm (stałe) – – 2 m – E3H2-DS10C4M 2M E3H2-DS10B4M 2M

–  – – E3H2-DS10C4M-M1 E3H2-DS10B4M-M1

Typ czujnika Zasięg działania Tryb pracy Sposób połączenia Oznaczenie
Wyjście NPN Wyjście PNP

Nadajnik-odbiornik 2 m Dark ON – – 2 m – E3H2-T2C2S 2M E3H2-T2B2S 2M

 – – – E3H2-T2C2S-M5 E3H2-T2B2S-M5

Light ON – – 2 m – E3H2-T2C1S 2M E3H2-T2B1S 2M

 – – – E3H2-T2C1S-M5 E3H2-T2B1S-M5

Model Nadajnik-odbiornik Reflektor z funkcją MSR Odbiciowe od obiektu
E3H2-T4 E3H2-T2 E3H2-R E3H2-DS30 E3H2-DS10

Zasięg działania 4 m (z możliwością regulacji) 2 m 2 m (z funkcją uczenia się) 
(przy zastosowaniu E39-R1S)

300 mm (z funkcją uczenia) 100 mm (stałe)

Źródło światła (długość fali) Podczerwona dioda LED (880 nm) Czerwona dioda LED (660 nm) Podczerwona dioda LED (880 nm)

Napięcie zasilania 10–30 VDC ±10%, pulsacja (p-p)

Wyjście sterujące Prąd obciążenia: maks. 100 mA (napięcie szczątkowe maks. 2 V);
E3H2-_C_: NPN 
E3H2-_B_: PNP

Przewodowe wybieranie 
Light ON/Dark ON

E3H2-T2_2_: Dark ON 
E3H2-T2_1_: Light ON

Przewodowe wybieranie Light ON/Dark ON

Obwody zabezpieczające Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji zasilania, zabezpieczenie przed zwarciem wyjścia

Czas odpowiedzi Działanie/resetowanie: 
maks. 2,5 ms

Działanie/resetowanie: 
maks. 1 ms

Działanie/resetowanie: 
maks. 1,1 ms

Regulacja czułości Regulacja potencjometrem – Funkcja uczenia –

Temperatura otoczenia Eksploatacja: 
–25–55°C

Eksploatacja:  
–25–50°C

Eksploatacja: 
–25–55°C

Stopień ochrony EN 60529: IP67

Materiał obudowa
soczewka

niklowany mosiądz
tworzywo

stal nierdzewna
tworzywo

niklowany mosiądz
tworzywo
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BGS dla większego zasięgu 
— zob. E3G

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria

E3S-CL Czujniki fotoelektryczne

Czujniki fotoelektryczne w metalowej 
obudowie z ustawianiem odległości
• Ograniczony do minimum błąd czerni/bieli pozwala osiągnąć najwyższą 

niezawodność wykrywania różnokolorowych obiektów (E3S-CL1)
• Ustawiana odległość do 500 mm z niezawodną eliminacją wpływu tła

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Typ czujnika Zasięg działania Sposób połączenia Oznaczenie

Ustawiany zasięg
(eliminacja wpływu tła)

– –  – E3S-CL1 2M

– – –  M12 E3S-CL1-M1J

– –  – E3S-CL2 2M

– – –  M12 E3S-CL2-M1J

Model Ustawiany zasięg (eliminacja wpływu tła) 
E3S-CL1 E3S-CL2

Zasięg działania 5–200 mm 5–500 mm

Źródło światła (długość fali) Czerwona LED (700 nm) Podczerwona LED (860 nm)

Błąd czerni/bieli*1

*1 Różnica zasięgu działania między standardowym białym papierem (współczynnik odbicia 90%) a standardowym czarnym papierem (współczynnik odbicia 5%)

Maks. 2% Maks. 10%

Napięcie zasilania 10–30 VDC [w tym pulsacja (p-p) 10%]

Obwody zabezpieczające Przed odwróceniem polaryzacji, przed zwarciem na wyjściu, przed wzajemnymi interferencjami

Czas odpowiedzi Działanie/resetowanie: maks. 1 ms Działanie/resetowanie: maks. 2 ms

Temperatura otoczenia Praca/składowanie: od –25 do 55°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Stopień ochrony IEC 60529 IP67

Materiały Oprogramowanie CASE Odlew cynkowy

Osłona przycisków Sulfon polietylu

Soczewki Akryl

40–200 mm
Maks. ustawienie

5 40 mm

Zakres wykrywania 200 mm5
5–200 mm

Min. ustawienie Zakres ustawień

5 50 mm

50–500 mm
Maks. ustawienie

Zakres wykrywania 500 mm5
5–500 mm

Min. ustawienie Zakres ustawień
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Model nadawczo-odbiorczy 
większego zasięgu

— zob. czujnik laserowy E3Z
Reflektory — zob. str. 69

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria
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E3G Czujniki fotoelektryczne

Czujniki fotoelektryczne dalekiego zasięgu 
w obudowie z tworzywa sztucznego
Czujniki dalekiego zasięgu typu odbiciowego od reflektora i z funkcją uczenia się 
z ustawianym zasięgiem w obudowie z tworzywa sztucznego.

• Model z ustawianym zasięgiem, maks. ustawienie zasięgu 1,2 m
• Modele ze złączem obrotowym M12 albo z kablem

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Typ czujnika Zasięg działania Sposób połączenia Oznaczenie

Przełącznik NPN/
PNP

Reflektor z funkcją MSR 0,5–10 m*1

*1 Pomiarów dokonano z E39-R2

– – 2 m – E3G-R13-G 2M

–  – – E3G-R17-G

Ustawiany zasięg (eliminacja wpływu tła) 0,2–2 m
(ustawiany zasięg 0,2–1,2 m)

– – 2 m – E3G-L73 2M

–  – – E3G-L77

Model Reflektor z funkcją MSR Ustawiany zasięg (eliminacja wpływu tła)
E3G-R13-G E3G-R17-G E3G-L73 E3G-L77

Zasięg działania 0,5–10 m (z E39-R2) 0,2–2 m (ustawiany zasięg 0,2–1,2 m)

Źródło światła (długość fali) Czerwona LED (700 nm) Podczerwona LED (860 nm)

Napięcie zasilania 10–30 VDC [w tym pulsacja (p-p) 10%] 10–30 VDC [w tym pulsacja (p-p) 10%]

Obwody zabezpieczające Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji, zabezpieczenie przed 
zwarciem na wyjściu, zabezpieczenie przed wzajemnymi zakłóceniami

Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji, zabezpieczenie przed zwarciem 
na wyjściu, zabezpieczenie przed wzajemnymi zakłóceniami

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od –25 do +55°C/składowanie: od –30 do 70°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Stopień ochrony IEC 60529 IP67 (z założoną pokrywą ochronną)

Materiały Oprogramowanie CASE PBT (politereftalan butylenowy)

Soczewki Akryl (PMMA)
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Funkcja przekaźnika czasowego 
w AC/DC i większy zasięg 

— zob. E3JM
Reflektory — zob. str. 69

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria

E3JK Czujniki fotoelektryczne

Czujnik fotoelektryczny w obudowie 
z tworzywa na uniwersalne napięcie
Rodzina kwadratowych modeli E3JK działa na napięcie zasilania 12–240 VDC 
i 24–240 VAC.

• Napięcia zasilania 12–240 VDC lub 24–240 VAC 
• Wyjścia przekaźnikowe o długiej żywotności i dużych możliwościach przełączania 

(3 A, 250 VAC) 
• Rozpoznanie cUL

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Typ czujnika Zasięg działania Sposób połączenia Tryb pracy Oznaczenie

Nadajnik-odbiornik 5 m – – 2 m – Light ON E3JK-5M1-N 2M

Dark ON E3JK-5M2-N 2M

Reflektor z funkcją MSR 2 m Light ON E3JK-R2M1 2M

Dark ON E3JK-R2M2 2M

Reflektor bez funkcji MSR 4 m (z możliwością 
regulacji)

Light ON E3JK-R4M1 2M

Dark ON E3JK-R4M2 2M

Odbiciowe od obiektu 300 mm (z możliwością 
regulacji)

Light ON E3JK-DS30M1 2M

Dark ON E3JK-DS30M2 2M

Model Nadajnik-odbiornik Reflektor z funkcją MSR Reflektor bez funkcji MSR Odbiciowe od obiektu
E3JK-5M_ E3JK-R2M_ E3JK-R4M_ E3JK-DS30M_

Zasięg działania 5 m 2 m (z E39-R1) 4 m 
(z E39-R1)

300 mm

Źródło światła (długość fali) Podczerwona LED (870 nm) Czerwona LED (660 nm) Podczerwona LED (870 nm)

Napięcie zasilania 12–240 VDC ±10%, pulsacja (p-p): maks. 10%, 24–240 VAC ±10%, 50/60 Hz

Wyjście sterujące Wyjście przekaźnikowe maks. 3 A przy 250 VAC/10 m A min. przy 5 VDC –

Czas odpowiedzi  30 ms

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od –25 do +55°C/składowanie: od –30 do 70°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Stopień ochrony IEC 60529 IP64

Materiał Oprogramowanie 
CASE

ABS

Soczewki Akryl (PMMA)
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Większy zasięg w AC/DC 
— zob. E3G-M Reflektory — zob. str. 69

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria
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E3JM Czujniki fotoelektryczne

Czujnik fotoelektryczny z funkcją przekaźnika 
czasowego w plastikowej obudowie.
Rodzina czujników kwadratowych E3JM działa na napięcie zasilania 12–240 VDC 
i 24–240 VAC, ma zwiększony zasięg detekcji i funkcję przekaźnika czasowego.

• Napięcia zasilania 12–240 VDC lub 24–240 VAC 
• Wyjście półprzewodnikowe lub przekaźnikowe
• Funkcja przekaźnika czasowego

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Typ czujnika Zasięg działania Sposób 
połączenia

Funkcja przekaźnika 
czasowego

Oznaczenie
Wyjście 
przekaźnikowe

Wyjście półprzewodnikowe DC
wspólny minus wspólny plus

Nadajnik-odbiornik 10 m Podłączanie za 
pomocą bloku 
zacisków 
(z PG 13,5)

– E3JM-10M4-G-N E3JM-10S4-G-N E3JM-10R4-G-N

opóźnienie włączenia lub 
wyłączenia od 0,1 s do 5 s 
(z możliwością regulacji)

E3JM-10M4T-G-N E3JM-10S4T-G-N E3JM-10R4T-G-N

Reflektor z funkcją MSR 4 m – E3JM-R4M4-G E3JM-R4S4-G E3JM-R4R4-G

opóźnienie włączenia lub 
wyłączenia od 0,1 s do 5 s 
(z możliwością regulacji)

E3JM-R4M4T-G E3JM-R4S4T-G E3JM-R4R4T-G

Odbiciowe od obiektu 700 mm (z możliwością 
regulacji)

– E3JM-DS70M4-G E3JM-DS70S4-G E3JM-DS70R4-G

opóźnienie włączenia lub 
wyłączenia od 0,1 s do 5 s 
(z możliwością regulacji)

E3JM-DS70M4T-G E3JM-DS70S4T-G E3JM-DS70R4T-G

Model Nadajnik-odbiornik Reflektor z funkcją MSR Odbiciowe od obiektu
E3JM-10 E3JM-10_ T E3JM-R E3JM-R_ T E3JM-D E3JM-D_ T

Zasięg działania 10 m 4 m 
(z E39-R1)

700 mm

Źródło światła (długość fali) Podczerwona LED (950 nm) Czerwona LED (660 nm) Podczerwona LED (950 nm)

Napięcie zasilania 12–240 VDC ±10%, pulsacja (p-p): maks. 10%, 24–240 VAC ±10%, 50/60 Hz

Wyjście sterujące Wyjście 
przekaźnikowe

250 VAC, maks. 3 A; 5 VDC, min. 10 mA

Wyjście 
półprzewodnikowe DC

48 VDC, maks. 100 mA; napięcie szczątkowe 2 V

Czas odpowiedzi Wyjście 
przekaźnikowe

 30 ms

Wyjście 
półprzewodnikowe DC

 5 ms

Funkcja 
przekaźnika 
czasowego

Opóźnienie włączenia/
wyłączenia (ON/OFF)

– Od 0,1 s do 5 s – Od 0,1 s do 5 s – Od 0,1 s do 5 s

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od –25 do +55°C/składowanie: od –30 do 70°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Stopień ochrony IEC60529 IP66

Materiał Oprogramowanie 
CASE

ABS

Soczewki Żywica metakrylanowa
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Mniejsze rozmiary w AC/DC
— zob. E3JK Reflektory — zob. str. 69

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria

E3G-M Czujniki fotoelektryczne

Czujniki fotoelektryczne dalekiego zasięgu 
zasilane napięciem AC/DC w obudowie 
z tworzywa sztucznego
Czujniki serii E3G-M oferują duży zasięg działania (jest to charakterystyczne dla całej 
rodziny E3G) w instalacjach dowolnego napięcia (zmiennego lub stałego).

• Zasilanie prądem 12–240 VDC lub 24–240 VAC 
• Podłączanie za pomocą bloku zacisków

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Typ czujnika Zasięg działania Sposób połączenia Funkcja przekaźnika czasowego Oznaczenie

Wyjście przekaźnikowe

Reflektor z funkcją MSR 0,5–10 m*1

(światło czerwone)

*1 Pomiarów dokonano z E39-R2

Blok zacisków – E3G-MR19-G

Opóźnienie włączenia lub wyłączenia 0–5 s 
(regulowane)

E3G-MR19T-G

Ustawiany zasięg 
(eliminacja wpływu tła)

0,2–2 m
(ustawiany zasięg 0,2–1,2 m)

– E3G-ML79-G

Opóźnienie włączenia lub wyłączenia 0–5 s 
(regulowane)

E3G-ML79T-G

Model Reflektor z funkcją MSR Ustawiany zasięg (eliminacja wpływu tła)
E3G-MR19-G E3G-MR19T-G E3G-ML79-G E3G-ML79T-G

Zasięg działania 0,5–10 m (z E39-R2) 0,2–2 m (ustawiany zasięg 0,2–1,2 m)

Źródło światła 
(długość fali)

Czerwona LED (700 nm) Podczerwona LED (860 nm)

Napięcie zasilania 12–240 VDC ±10%, pulsacja (p-p): maks. 10%, 24–240 VAC ±10%, 50/60 Hz 12–240 VDC ±10%, pulsacja (p-p): maks. 10%, 24–240 VAC ±10%, 50/60 Hz

Czas odpowiedzi Działanie/resetowanie: 30 ms Działanie/resetowanie: 30 ms

Funkcja przekaźnika 
czasowego

– Opóźnienie wł. (ON)/
opóźnienie wył. (OFF) 
0–5 s
(system zmiennego urządzenia 
nastawczego)

– Opóźnienie wł. (ON)/
opóźnienie wył. (OFF) 
0–5 s
(system zmiennego 
urządzenia nastawczego)

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od –25 do +55°C/składowanie: od –30 do 70°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Stopień ochrony IEC 60529 IP67 (z założoną pokrywą ochronną)

Materiał Oprogra-
mowanie 
CASE

PBT (politereftalan butylenowy)

Soczewki Akryl (PMMA)
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Modele szerokowiązkowe 
w rodzinie E3Z — zob. str. 30

Więcej rozwiązań do produkcji 
PCB — zob. str. 14

Złącza kablowe 
— zob. str. 135

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria
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E3S-LS3 Czujniki fotoelektryczne

Czujnik fotoelektryczny do wykrywania 
obiektów o zróżnicowanej strukturze 
w obudowie z tworzywa
Specjalny szerokowiązkowy czujnik E3S-LS3 niezawodnie wykrywa obiekty 
o różnorodnej strukturze (z otworami bądź o różnej wysokości) i idealnie nadaje się 
do wykrywania na przykład obwodów drukowanych (PCB).

• Szeroka wiązka z ograniczonym odbiciem do niezawodnego wykrywania obiektów 
o różnej strukturze, błyszczących i o nieregularnych kształtach

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Typ czujnika Konfiguracje 
wyjścia

Zasięg działania Sposób połączenia Funkcja 
przekaźnika 
czasowego

Oznaczenie
Light ON

Z odbiciem 
ograniczonym

NPN 20–35 mm (światło czerwone) – – 2 m – Nie E3S-LS3N 2M

10–60 mm (światło czerwone) E3S-LS3NW 2M

PNP 20–35 mm – – 2 m – Nie E3S-LS3P 2M

Tak E3S-LS3PT 2M

– – –  M8 
3-stykowe

Nie E3S-LS3P-M5J

Tak E3S-LS3PT-M5J

– – –  M8 
4-stykowe

Nie E3S-LS3P-M3J

Tak E3S-LS3PT-M3J

10–60 mm – – 2 m – Nie E3S-LS3PW 2M

Tak E3S-LS3PWT 2M

– – –  M8 
3-stykowe

Nie E3S-LS3PW-M5J

Tak E3S-LS3PWT-M5J

– – –  M8 
4-stykowe

Nie E3S-LS3PW-M3J

Tak E3S-LS3PWT-M3J

Model Z odbiciem ograniczonym
E3S-LS3_ E3S-LS3_W

Zasięg działania 20–35 mm 10–60 mm

Źródło światła (długość fali) Czerwona LED (660 nm)

Napięcie zasilania 12–24 VDC 10%, pulsacja (p-p) maks. 10%

Czas odpowiedzi Działanie/resetowanie: maks. 1 ms

Funkcja przekaźnika czasowego Dostępna tylko w modelach E3S-LS3P(W)T. Zakres czasu: regulowany 0,1–1,0 s

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od –10 do 55°C (bez oblodzenia ani kondensacji)
Składowanie: od –25 do 70°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Stopień ochrony IEC 60529 IP40

Materiał Oprogramowanie 
CASE

ABS

Soczewki Akryl
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Najwyższa precyzja i pomiary 
— zob. ZX-L w „Przewodniku 

kontroli i inspekcji jakości” Reflektory — zob. str. 69

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria

E3C-LDA Czujniki fotoelektryczne

Bardzo precyzyjny czujnik laserowy 
z osobnym wzmacniaczem
Czujniki fotoelektryczne z osobnym wzmacniaczem udostępniają bogatą gamę 
laserowych głowic detekcyjnych do stosowania w aplikacjach pozycjonowania 
i wykrywania, cechujących się najwyższą precyzją.

• Prosta instalacja dzięki ustawianemu położeniu ogniska i regulowanym osiom optycznym
• Szeroki wachlarz czujników z wiązką laserową o różnych kształtach
• Funkcje sterujące, proste podłączanie przewodów i funkcje regulacji mocy

Informacje dotyczące zamawiania

Głowice czujnika

Moduły wzmacniaczy

Dane techniczne

Głowice czujnika

Typ czujnika Typ wiązki Uwagi Oznaczenie
Odbiciowe od obiektu Punktowe Montaż nadajnika wiązki (zamawianego osobno) pozwala na stosowanie wiązek liniowej i powierzchniowej E3C-LD11 2M

Liniowe Model o tym oznaczeniu przeznaczony jest do zestawu składającego się z E39-P11 zamontowanego na E3C-LD11 E3C-LD21 2M

Obszar (powierzchnia) Model o tym oznaczeniu przeznaczony jest do zestawu składającego się z E39-P21 zamontowanego na E3C-LD11 E3C-LD31 2M

Z reflektorem
z funkcją MSR (koncentryczny)

Punktowe (zmienne) Montaż nadajnika wiązki (zamawianego osobno) pozwala na stosowanie wiązek liniowej i powierzchniowej E3C-LR11 2M

Punktowe 
(stała średnica 2,0 mm)

– E3C-LR12 2M

Model Funkcje Oznaczenie
Kabel (w zestawie) Ze złączem*1

*1 złącze (E3X-CN21_) należy zamówić osobno spośród akcesoriów

Wyjście NPN Wyjście PNP Wyjście NPN Wyjście PNP
Modele z podwójnym wyjściem Wyjście polowe, autodiagnostyka, działanie różnicowe E3C-LDA11 E3C-LDA41 E3C-LDA6 E3C-LDA8

Modele z wejściem zewnętrznym Konfiguracja zdalna, licznik, działanie różnicowe E3C-LDA21 E3C-LDA51 E3C-LDA7 E3C-LDA9

Modele ATC Sterowanie progiem aktywnym (ATC) E3C-LDA11AT E3C-LDA41AT E3C-LDA6AT E3C-LDA8AT

Model Odbiciowe od obiektu Reflektor z funkcją MSR (koncentryczny)
E3C-LD11 E3C-LD21 E3C-LD31 E3C-LR11 E3C-LR11 + 

E39-P31
E3C-LR11 + 
E39-P41

E3C-LR12

Źródło światła 
(emitowana długość fali)

Czerwona dioda lasera półprzewodnikowego (650 nm), maks. 2,5 mW (norma JIS: klasa 2, norma FDA: klasa II) Maks. 1 mW 
(norma JIS, klasa 1)

Zasięg działania Tryb wysokiej rozdzielczości: 30–1000 mm
Tryb standardowy: 30 do 700 mm
Tryb bardzo wysokiej szybkości: 30–250 mm

7 m
5 m
2 m

1700 mm,
1300 mm
700 mm

900 mm
700 mm
400 mm 

7 m
5 m
2 m

Rozmiar wiązki (typowy) Maks. 0,8 mm 
(przy odległości 
do 300 mm)

33 mm (przy 150 mm) 33 x 15 mm 
(przy 150 mm)

Maks. 0,8 mm 
(przy odległości 
do 1000 mm)

28 mm 
(przy 150 mm)

28 x 16 mm 
(przy 150 mm)

Ø2,0 mm 
(przy odległości 
do 1000 mm)

Funkcje Mechanizm zmiennej ogniskowej (regulacja rozmiaru wiązki), mechanizm regulacji osi optycznej (regulacja osi)

Stopień ochrony IEC 60529 IP40
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Najwyższa precyzja i pomiary 
— zob. ZX-L w „Przewodniku 

kontroli i inspekcji jakości” Reflektory — zob. str. 69

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria
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Złącza wzmacniacza

Pełna kontrola kształtu wiązki

Model Modele z wejściem zewnętrznym Modele z podwójnym wyjściem Modele z wyjściem ATC 
Wyjście NPN E3C-LDA21 E3C-LDA7 E3C-LDA11 E3C-LDA6 E3C-LDA11AT E3C-LDA6AT 
Wyjście PNP E3C-LDA51 E3C-LDA9 E3C-LDA41 E3C-LDA8 E3C-LDA41AT E3C-LDA8AT 

Napięcie zasilania 12–24 VDC ±10%, pulsacja (p-p): maks. 10% 

Czas 
odpo-
wiedzi 

Tryb bardzo 
wysokiej szybkości

80 μs dla działania i 50 μs dla zerowania 100 μs dla działania i zerowania 

Tryb wysokiej 
szybkości 

250 μs dla działania i zerowania

Tryb standardowy 1 ms dla działania i zerowania

Tryb wysokiej 
rozdzielczości

4 ms dla działania i zerowania

Funkcje Wykrywanie 
różnicowe

Przełączalne między trybem wykrywania pojedynczego i podwójnego zbocza
Pojedyncze zbocze: może zostać ustawione na 250 μs, 500 μs, 1 ms, 10 ms lub 100 ms.
Podwójne zbocze: może być ustawione na 500 μs, 1 ms, 2 ms, 20 ms lub 200 ms.

Funkcja 
przekaźnika 
czasowego

Wybór: opóźnienie wyłączania (OFF), opóźnienie włączania (ON) lub wyjście monostabilne.
1 ms–5 s (ustawienie 1–20 ms krokami co 1 ms, 20–200 ms krokami co 10 ms, 
200 ms–1 s krokami co 100 ms oraz 1–5 s krokami co 1 s)

Licznik Możliwość przełączania między licznikiem zliczającym 
w górę a licznikiem zliczającym w dół.
Ustawienie naliczania: 0–9999999 VAC

Ustawienia We/Wy Ustawienie wejść zewnętrznych (wybór pomiędzy 
funkcją uczenia się, dostrojenia mocy, zerowania, 
odłączania promienia lub resetowania licznika)

Ustawienie wyjścia (wybór między wyjściem kanału 2, 
wyjściem polowym lub samodiagnostyką)

Ustawienie wyjścia (wybór między wyjściem kanału 2, 
wyjściem polowym, samodiagnostyką lub wyjściem 
błędu ATC).

Wyświetlacz cyfrowy Wybór: cyfrowe wyświetlenie poziomu światła padającego + wartość progowa lub sześć innych wzorów. 

Kierunek wskazań 
wyświetlacza

Możliwość przełączania pomiędzy normalnym i odwróconym wyświetlaniem 

Stopień ochrony IP50 (IEC 60529)

Kształt Typ Komentarz Oznaczenie
Złącze wzmacniacza 
światłowodowego

Kabel PVC 2 m E3X-CN21

Kabel PCV 30 cm ze złączem wtykowym M12 (4-stykowym) E3X-CN21-M1J 0.3M

Kabel PVC 30 cm ze złączem wtykowym M8 (4-stykowym) E3X-CN21-M3J-2 0.3M

Wiązka obszaruWiązka liniowa Wiązka punktowa Regulacja osi i ogniskowej

Bardzo precyzyjne pozycjonowanie 
i wykrywanie w szerokim zakresie
Odbiciowe od obiektu: 1 m
Z reflektorem: 7 m
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Fotoelektryczne kurtyny 
bezpieczeństwa z tym samym 

montażem — zob. „Przewodnik 
bezpieczeństwa maszyn” Złącza kablowe 

— zob. str. 135
Cienka obudowa — zob. F3E

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria

F3ET Czujniki fotoelektryczne

Kurtyna fotoelektryczna w wytrzymałej 
aluminiowej obudowie
Kurtyny fotoelektryczne F3ET w wytrzymałej obudowie zapewniają niezawodne 
monitorowanie obszaru. Złącza 5-stykowe M12 oraz synchronizacja optyczna między 
nadajnikiem a odbiornikiem przyspieszają i ułatwiają instalację bez specjalnych wymagań.

• Synchronizacja optyczna zapewnia niezawodną pracę bez dodatkowego okablowania
• Wytrzymała obudowa aluminiowa
• Wybór: NPN/PNP i Light ON/Dark ON

Informacje dotyczące zamawiania

Akcesoria do kurtyn fotoelektrycznych

Dane techniczne

Typ czujnika Obszar wykrywania 
(maks.M)

Skok Zasięg 
działania

Kanały Sposób połączenia Wyjście Oznaczenie

Nadajnik-odbiornik 150 5 mm 3 m 30 – 5 styków – – NPN/PNP F3ET-005-150

18 mm 15 m 8 – – – F3ET-018-150

300 5 mm 3 m 60 – – – F3ET-005-300

18 mm 15 m 16 – – – F3ET-018-300

600 5 mm 3 m 120 – – – F3ET-005-600

18 mm 15 m 32 – – – F3ET-018-600

900 5 mm 3 m 180 – – – F3ET-005-900

18 mm 15 m 48 – – – F3ET-018-900

2100 18 mm 15 m 112 – – – F3ET-018-2100

Kształt Typ Komentarz Oznaczenie
Laserowy moduł 
ułatwiający 
pozycjonowanie

zatrzaskowy generator wiązki laserowej i poziomowania F39-TGR-LLK2-SB

Osłona 
zabezpieczająca 

do F3ET-_ -150 dla rozdzielczości 5 mm F3ET-IP150-005

dla rozdzielczości 18 mm F3ET-IP150-018

do F3ET-_ -300 dla rozdzielczości 5 mm F3ET-IP300-005

dla rozdzielczości 18 mm F3ET-IP300-018

do F3ET-_ -600 dla rozdzielczości 5 mm F3ET-IP600-005

dla rozdzielczości 18 mm F3ET-IP600-018

do F3ET-_ -900 dla rozdzielczości 5 mm F3ET-IP900-005

dla rozdzielczości 18 mm F3ET-IP900-018

Model Nadajnik-odbiornik
F3ET-005_ F3ET-018_

Zasięg działania 0–3 m 0–15 m/

Obszar wykrywania w pionie 0–maks.M mm; maks.M: 150, 300, 600, 900, (2000)*1

*1 Modele z różnymi zakresami wykrywania, od 150 mm do 2000 mm są dostępne z wartościami narastającymi co 50 mm.

0–maks.M mm; maks.M: 150, 300, 600, 900, 2100*2

*2 Modele z różnymi zakresami wykrywania, od 150 mm do 2100 mm są dostępne z wartościami narastającymi co 150 mm.

Najmniejszy wykrywany rozmiar obiektu 10 mm 30 mm

Skok 5 mm 18 mm

Czas odpowiedzi t=5 ms + 0,18 x ms kanałów

Źródło światła (długość fali) Podczerwona LED (950 nm)

Napięcie zasilania 24 VDC ±10%

Temperatura otoczenia 0–50°C

Stopień ochrony IEC 60529 IP65

Wymiary 35 x 45 x (55 + 1,06 x maks.M) mm 35 x 45 x (55 + 0,98 x maks.M) mm

Materiał Oprogramowanie CASE Aluminium
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Więcej czujników do 
monitorowania obszaru 

— zob. str. 20

Złącza kablowe 
— zob. str. 135

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria
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F3E Czujniki fotoelektryczne

Kurtyna fotoelektryczna w cienkiej 
aluminiowej obudowie 
Skrzyżowanie wielu wiązek optycznych czujnika umożliwia pewne monitorowanie 
obszaru. Cienka, łatwa w montażu obudowa. Cienka obudowa umożliwia instalację 
kurtyny fotoelektrycznej w miejscach o ograniczonej przestrzeni.
• Płaski kształt o grubości 9 mm ułatwia montaż w konstrukcji wind.
• Wysoka odporność na światło otoczenia
• Wytrzymała obudowa aluminiowa
• Spełnia wymagania normy EN81-70 (modele 1800 mm) odnośnie do montażu w windach

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Typ czujnika Obszar 
wykrywania

Skok Zasięg 
działania

Kanały Liczba osi 
optycznych

Sposób połączenia Wyjście Oznaczenie

Nadajnik-odbiornik 200 mm 40 mm 5 m 6 16 – – 5 m – wyjście 
bezpotencjałowe

F3E-06-T1 5M

 – – – F3E-06-T6

1320 mm 120 mm 12 34 – – 5 m – F3E-12-T1 5M

 – – – F3E-12-T6

1800 mm 120 mm 16 46 – – 5 m – F3E-16-T1 5M

 – – – F3E-16-T6

40 mm 46 136 – – 5 m – F3E-46-T1 5M

 – – – F3E-46-T6

Model Nadajnik-odbiornik
F3E-06-T_ F3E-12-T_ F3E-16-T_ F3E-46-T_

Zasięg działania 0–5 m

Liczba diod LED 6 12 16 46

Liczba osi optycznych 16 34 46 136

Skok 40 mm 120 mm 120 mm 40 mm

Zakres wykrywania w pionie 20–200 mm 20–1320 mm 20–1820 mm

Czas odpowiedzi maks. 110 ms (przerwanie sygnału)

Źródło światła (długość fali) Podczerwona LED (880 nm)

Napięcie zasilania 10–30 VDC

Temperatura otoczenia –20 do +60°C (praca), –40 do +70°C (składowanie)

Standardy/zgodność z normą EMC 73/23/EWG; 89/336/EWG; 95/16/EG; EN81-1; EN81-2; EN12015; EN12016; EN61000-6-x

Stopień ochrony IEC 60529 IP54

Wymiary 400 x 40,7 x 9 mm 1590 x 40,7 x 9 mm 2070 x 40,7 x 9 mm 2000 x 40,7 x 9 mm

Materiał Oprogramowanie 
CASE

Aluminium
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Złącza kablowe 
— zob. str. 135

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria

F3EM Czujniki fotoelektryczne

Pomiarowa kurtyna fotoelektryczna 
w wytrzymałej aluminiowej obudowie
Wysokość i pomiar profilu F3EM ułatwiają instalację i konfigurację. Wyjście 
analogowe ułatwia wykrywanie całkowitej wysokości, a modele z wyjściem 
szeregowym zapewniają ocenę pojedynczej wiązki do celów pomiaru profilu.

• Wytrzymała obudowa aluminiowa
• Wyjście analogowe do łatwego wykrywania wysokości
• Wyjście szeregowe z oceną pojedynczej wiązki do pomiaru profilu

Informacje dotyczące zamawiania

Akcesoria do kurtyn fotoelektrycznych

Typ czujnika Zakres 
pomiaru 
(maks.M)

Skok*1

*1 Oferowane są modele ze skokiem 7,5 mm. Należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Omron.

Zasięg 
działania

Kanały Sposób połączenia Oznaczenie
Wyjście analogowe Wyjście RS232*2

*2 Dostępne są również modele z wyjściem szeregowym RS485. Należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Omron.

Nadajnik-odbiornik
(pomiar)

150 5 mm 3 m 30 – 5 styków – – F3EM-005-150-AV F3EM-005-150-D2

18 mm 15 m 8 – – – F3EM-018-150-AV F3EM-018-150-D2

300 5 mm 3 m 60 – – – F3EM-005-300-AV F3EM-005-300-D2

18 mm 15 m 16 – – – F3EM-018-300-AV F3EM-018-300-D2

600 5 mm 3 m 120 – – – F3EM-005-600-AV F3EM-005-600-D2

18 mm 15 m 32 – – – F3EM-018-600-AV F3EM-018-600-D2

900 5 mm 3 m 180 – – – F3EM-005-900-AV F3EM-005-900-D2

18 mm 15 m 48 – – – F3EM-018-900-AV F3EM-018-900-D2

2000 5 mm 3 m 400 – – – – F3EM-005-2000-D2

2100 18 mm 15 m 112 – – – F3EM-018-2100-AV F3EM-018-2100-D2

Kształt Typ Komentarz Oznaczenie
Laserowy moduł 
ułatwiający 
pozycjonowanie

zatrzaskowy generator wiązki laserowej i poziomowania F39-TGR-LLK2-SB

Osłona 
zabezpieczająca 

do F3ET-_ -150 dla rozdzielczości 5 mm F3ET-IP150-005

dla rozdzielczości 18 mm F3ET-IP150-018

do F3ET-_ -300 dla rozdzielczości 5 mm F3ET-IP300-005

dla rozdzielczości 18 mm F3ET-IP300-018

do F3ET-_ -600 dla rozdzielczości 5 mm F3ET-IP600-005

dla rozdzielczości 18 mm F3ET-IP600-018

do F3ET-_ -900 dla rozdzielczości 5 mm F3ET-IP900-005

dla rozdzielczości 18 mm F3ET-IP900-018
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Złącza kablowe 
— zob. str. 135

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria
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Model Nadajnik-odbiornik
F3EM-005_ F3EM-018_

Zasięg działania 0–3 m 0–15 m/

Pionowy zakres pomiaru 0–maks.M mm; maks.M: 150, 300, 600, 900, (2000)*1

*1 Modele z różnymi zakresami pomiaru, od 150 mm do 2000 mm, są dostępne z wartościami narastającymi co 50 mm. Uwaga: zakresy pomiaru między 1000 mm a 2000 mm są dostępne do modeli
z wyjściem szeregowym.

0–maks.M mm; maks.M: 150, 300, 600, 900, 2100*2

*2 Modele z różnymi zakresami pomiaru, od 150 mm do 2100 mm, są dostępne z wartościami narastającymi co 150 mm.

Najmniejszy wykrywany rozmiar obiektu 10 mm 30 mm

Skok 5 mm 18 mm

Czas odpowiedzi Wyjście analogowe: 5 ms + 0,18 x kanały; wyjście szeregowe: 4,5 ms + 0,38 x kanały przy 4800 b/s

Źródło światła (długość fali) Podczerwona LED (950 nm)

Napięcie zasilania 24 VDC ±10%

Temperatura otoczenia 0–50°C

Stopień ochrony IEC 60529 IP65

Wymiary 35 x 45 x (55 + 1,06 x maks.M) mm 35 x 45 x (55 + 0,98 x maks.M) mm

Materiał Oprogramowanie 
CASE

Aluminium

Wyjście analogowe do łatwego 
wykrywania wysokości

Ocena przy użyciu pojedynczej wiązki 
w celu pomiaru profili

Modele o maksymalnym zakresie pomiarowym 
150–2100 mm; rozdzielczość wiązki/odległość 
między wiązkami 5 mm, 7,5 mm lub 18 mm. 
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Mniejszy rozmiar — zob. E32 Reflektory — zob. str. 69

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria

E3T Czujniki fotoelektryczne

Czujnik fotoelektryczny w miniaturowej 
obudowie z tworzywa sztucznego
Mały, płaski czujnik fotoelektryczny z detekcją boczną, do montażu w trudnych warunkach.
• Niewielkie rozmiary oraz precyzyjna punktowa dioda LED do zastosowań w bardzo 

ograniczonej przestrzeni
• 3,5-milimetrowy płaski model z niezawodną eliminacją wpływu tła oraz niskim 

błędem czerni/bieli
• Unikalna technologia optycznego ustawienia zapewniająca minimalne odchylenie 

osi optycznej
• Wysoka odporność na zakłócenia elektromagnetyczne i wpływ światła zewnętrznego

Informacje dotyczące zamawiania

Typ czujnika Zasięg działania Sposób połączenia Tryb pracy Oznaczenie*1 

*1 W przypadku modeli z kablem do zastosowań przemysłowych należy dodać „-R” do kodu zamówienia (np. E3T-FT21R 2M)

Wyjście NPN Wyjście PNP

Nadajnik-odbiornik 1 m – – 2 m
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Light ON E3T-ST11 2M E3T-ST13 2M

Dark ON E3T-ST12 2M E3T-ST14 2M

300 mm Light ON E3T-ST21 2M E3T-ST23 2M

Dark ON E3T-ST22 2M E3T-ST24 2M

Nadajnik-odbiornik 500 mm Light ON E3T-FT11 2M E3T-FT13 2M

Dark ON E3T-FT12 2M E3T-FT14 2M

300 mm Light ON E3T-FT21 2M E3T-FT23 2M

Dark ON E3T-FT22 2M E3T-FT24 2M

Z reflektorem 30–200 mm*2

w przypadku 
reflektorów
10–100 mm*2

w przypadku folii 

*2 Odległości są mierzone przy zastosowaniu reflektora E39-R4 i folii odbijającej E39-R37-CA. W przypadku zastosowań z krótszymi zakresami między czujnikiem a reflektora należy skontaktować
się z przedstawicielem firmy Omron.

Light ON E3T-SR41-C 2M*3

*3 Reflektor należy zamówić osobno. Dostępne są także modele z dołączonymi reflektorami.

E3T-SR43-C 2M*3

Dark ON E3T-SR42-C 2M*3 E3T-SR44-C 2M*3

Odbiciowe od obiektu 5–30 mm Light ON E3T-FD11 2M E3T-FD13 2M

Dark ON E3T-FD12 2M E3T-FD14 2M

Z odbiciem ograniczonym 5–15 mm Light ON E3T-SL11 2M E3T-SL13 2M

Dark ON E3T-SL12 2M E3T-SL14 2M

5–30 mm Light ON E3T-SL21 2M E3T-SL23 2M

Dark ON E3T-SL22 2M E3T-SL24 2M

Odbiciowe od obiektu 
z eliminacją wpływu tła

1–15 mm Light ON E3T-FL11 2M E3T-FL13 2M

Dark ON E3T-FL12 2M E3T-FL14 2M

1–30 mm Light ON E3T-FL21 2M E3T-FL23 2M

Dark ON E3T-FL22 2M E3T-FL24 2M
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Mniejszy rozmiar — zob. E32 Reflektory — zob. str. 69

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria
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Model Nadajnik-odbiornik Z reflektorem
Detekcja boczna Płaskie Detekcja boczna
NPN PNP NPN PNP NPN PNP
E3T-ST11
E3T-ST12
E3T-ST21
E3T-ST22

E3T-ST13
E3T-ST14
E3T-ST23
E3T-ST24

E3T-FT11
E3T-FT12
E3T-FT21
E3T-FT22

E3T-FT13
E3T-FT14
E3T-FT23
E3T-FT24

E3T-SR41
E3T-SR42

E3T-SR43
E3T-SR44

Zasięg działania E3T-ST1_: 1 m
E3T-ST2_: 300 mm

E3T-FT1_: 500 mm
E3T-FT2_: 300 mm

30–200 mm (z E39-R4)
10–100 mm (z E39-R37-CA))

Źródło światła (długość fali) Red LED („Pin-point” LED) = 650 nm

Napięcie zasilania 12–24 VDC ±10%, pulsacja (p-p): maks. 10%

Obwody zabezpieczające Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji zasilania i wyjścia
Zabezpieczenie przed zwarciem na wyjściu

Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji 
zasilania i wyjścia
Zabezpieczenie przed zwarciem na wyjściu, 
zabezpieczenie przed wzajemnymi interferencjami, 
zabezpieczenie przeciwprzepięciowe

Zakres temperatur otoczenia Eksploatacja: –25–55°C (bez oblodzenia ani kondensacji)
Składowanie: –40–70°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Stopień ochrony IP67 (IEC60529)

Materiały Oprogramowanie 
CASE

PBT (politereftalan butylenowy)

Okno wyświetlacza Denaturowany poliakrylan

Soczewki Denaturowany poliakrylan Żywica metakrylowa

Model Odbiciowe od obiektu Z odbiciem ograniczonym Odbiciowe od obiektu z eliminacją wpływu tła
Płaskie Detekcja boczna Płaskie
NPN PNP NPN PNP NPN PNP NPN PNP NPN PNP
E3T-FD11
E3T-FD12

E3T-FD13
E3T-FD14

E3T-SL11
E3T-SL12

E3T-SL13
E3T-SL14

E3T-SL21
E3T-SL22

E3T-SL23
E3T-SL24

E3T-FL11
E3T-FL12

E3T-FL13
E3T-FL14

E3T-FL21
E3T-FL22

E3T-FL23
E3T-FL24

Zasięg działania 5–30 mm 5–15 mm 5–30 mm 1–15 mm 1–30 mm

Błąd czerni/bieli – Maks. 15%

Źródło światła (długość fali) Red LED („Pin-point” LED) = 650 nm

Napięcie zasilania 12–24 VDC ±10%, pulsacja (p-p): maks. 10%

Obwody zabezpieczające Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji zasilania i wyjścia
Zabezpieczenie przed zwarciem na wyjściu, zabezpieczenie przed wzajemnymi interferencjami

Temperatura otoczenia Eksploatacja: –25–55°C
Składowanie: –40–70°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Stopień ochrony IEC 60529 IP67

Materiały Oprogramowanie 
CASE

PBT (politereftalan butylenowy)

Okno wyświetlacza Denaturowany poliakrylan

Soczewki Denaturowany poliakrylan

25

20

15

10

5

0

(mm)

Biały papier
E3T-FL1@

Czarny papier

Zminimalizowany błąd czerni/bieli Optyka koncentryczna i niewielka soczewka 
ogniskowa w modelach odbiciowych umożli-
wiają wykrywanie małych (średnica 2 mm) 
obiektów lub wykrywanie przez niewielkie 
otwory (średnica 2 mm).

Unikalny kształt obiektywu zbierającego 
i technologia mikroukładu zapewniają 
odpowiednie odległości działania, 
co umożliwia bardzo precyzyjne i niezawodne 
wykrywanie nawet przez najmniejsze 
przysłony i otwory, np. o średnicy 0,5 mm.

Tył Przód Bok

Odwrócony 
mikroukład (IC)

Element 
światłoczuły

Obiektyw zbierający
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 Mniejsze rozmiary kształtów 
widełkowych — zob. EE-SX

Złącza kablowe 
— zob. str. 135

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria

E3Z-G Czujniki fotoelektryczne

Czujnik fotoelektryczny w obudowie 
widełkowej z tworzywa
Czujniki optyczne nadawczo-odbiorcze w obudowie widełkowej łączą łatwą 
instalację i niezawodne wykrywanie obiektów, części maszyn lub elementów 
transportowych, takich jak np. taśma.

• Obudowa widełkowa ułatwia montaż
• Modele 1- lub 2-osiowe

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Typ czujnika Zasięg działania Liczba 
osi optycznych

Sposób połączenia Oznaczenie
Wyjście NPN Wyjście PNP

Nadajnik-odbiornik 25 mm
(podczerwień)

1 – – 2 m – E3Z-G61 2M E3Z-G81 2M

– – –  M8 
4-stykowe

E3Z-G61-M3J E3Z-G81-M3J

2 – – 2 m – E3Z-G62 2M E3Z-G822M

– – –  M8 
4-stykowe

E3Z-G62-M3J E3Z-G82-M3J

Model Nadajnik-odbiornik
Wyjście NPN E3Z-G61 E3Z-G61-M3J E3Z-G62 E3Z-G62-M3J
Wyjście PNP E3Z-G81 E3Z-G81-M3J E3Z-G82 E3Z-G2-M3J

Liczba osi optycznych 1 2

Zasięg działania 25 mm (odległość między ramionami widełek)

Napięcie zasilania 12–24 VDC ±10%, pulsacja (p-p) maks.: 10%

Obwody zabezpieczające Zabezpieczenie przed zwarciem na wyjściu i przed wzajemnymi interferencjami, zabezpieczenie zasilania, zabezpieczenie 
przed odwróceniem polaryzacji

Czas odpowiedzi Działanie/resetowanie: maks. 1 ms

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od –25 do +55°C, składowanie: od –40 do +70°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Stopień ochrony IEC 60529 IP64

Materiał ABS
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Mechaniczne wyłączniki 
krańcowe — zob. str. 120 Złącza — zob. str. 135

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria

EE-SX97 Czujniki fotoelektryczne

Mikroczujniki fotoelektryczne w plastikowej 
obudowie widełkowej
Standardowe mikroczujniki fotoelektryczne, o zdolności bezpośredniego przełączania 
w zakresie 50 mA, do dokładnego wykrywania części maszyn lub małych obiektów 
bez względu na materiał lub pole magnetyczne oraz mające najlepszy stosunek ceny 
do wydajności.

• Częstotliwość odpowiedzi do 1 kHz
• Niewielka obudowa i zintegrowane złącze

Informacje dotyczące zamawiania

Modele ze złączem

Dane techniczne

Typ czujnika Zasięg działania Sposób połączenia Tryb działania Kształt*1

*1 Wymiary kształtów i warianty można znaleźć na stronie 135 lub pod adresem www.industrial.omron.eu

Kod zamówienia*2

*2 Modele z kablem 1 m można znaleźć w rodzinie EE-SX67 pod adresem www.omron-industrial.eu

Wyjście NPN Wyjście PNP
Nadajnik-odbiornik z gniazdem 5 mm

(szerokość 
gniazda)
(podczerwień)

Złącze (4-stykowe)*3

*3 Specjalne złącze należy zamówić osobno spośród akcesoriów

Dark-ON/Light-ON 
(do wyboru)

Norma EE-SX970-C1 EE-SX970P-C1

W kształcie litery L EE-SX971-C1 EE-SX971P-C1

W kształcie litery T, 7 mm EE-SX972-C1 EE-SX972P-C1

Bliski montaż EE-SX974-C1 EE-SX974P-C1

W kształcie litery T, 10 mm EE-SX975-C1 EE-SX975P-C1

W kształcie litery F EE-SX976-C1 EE-SX976P-C1

W kształcie litery R EE-SX977-C1 EE-SX977P-C1

Model Nadajnik-odbiornik
Zasięg działania 5 mm (szerokość szczeliny)

Napięcie zasilania 5–24 VDC ±10%, pulsacja (p-p): maks. 10%

Częstotliwość odpowiedzi Min. 1 kHz (przeciętnie 3 kHz)

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od –25 do +55°C, składowanie: od –30 do +80°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Stopień ochrony IEC60529 IP50

Materiał Oprogramowanie CASE PBT (politereftalan butylenowy)

Soczewki poliwęglan

Łatwe do montażu czujniki do wykrywania położenia 
końcowego/czujniki krańcowe (bezstykowe).
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Pełną ofertę mikroczujników 
fotoelektrycznych można 
znaleźć w naszej witrynie 
internetowej pod adresem 
www.industrial.omron.eu

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria

EE-SX77/87 Czujniki fotoelektryczne

Mikroczujniki fotoelektryczne w cienkiej, 
plastikowej obudowie widełkowej
Niewielka grubość czujnika oszczędza miejsce przy montażu.

• Kompaktowy, cienki profil umożliwia montaż w miejscach o ograniczonej 
przestrzeni

• Wskaźnik widoczny z obu stron
• Zakres napięć zasilania: 5–24 VDC

Informacje dotyczące zamawiania

Kabel (w zestawie)

Dane techniczne

Typ czujnika Zasięg działania Sposób połączenia Kształt*1

*1 Wymiary kształtów można znaleźć pod adresem www.industrial.omron.eu 

Tryb pracy Oznaczenie 
Wyjście NPN Wyjście PNP

Nadajnik-odbiornik 
z gniazdem

5 mm
(szerokość gniazda)
(podczerwień)

– – 2 m – Norma Dark ON EE-SX770 EE-SX770P

Light ON EE-SX870 EE-SX870P

W kształcie 
litery L

Dark ON EE-SX771 EE-SX771P

Light ON EE-SX871 EE-SX871P

W kształcie 
litery T

Dark ON EE-SX772 EE-SX772P

Light ON EE-SX872 EE-SX872P

Model Nadajnik-odbiornik
Norma W kształcie litery L W kształcie litery T

NPN EE-SX770/EE-SX870 EE-SX771/EE-SX871 EE-SX772/EE-SX872
PNP EE-SX770P/EE-SX870P EE-SX771P/EE-SX871P EE-SX772P/EE-SX872P

Zasięg działania 5 mm (szerokość szczeliny)

Napięcie zasilania 5–24 VDC ±10%, pulsacja (p-p): maks. 10%

Częstotliwość odpowiedzi Min. 1 kHz (przeciętnie 3 kHz)

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od –25 do +55°C, składowanie: od –30 do +80°C (bez oblodzenia)

Stopień ochrony IEC 60529 IP60 

Materiał Oprogramo-
wanie CASE

PBT (politereftalan butylenowy)

Soczewki poliwęglan
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Reflektory dla odbiciowych czujników fotoelektrycznych

Uwaga: temperatura otoczenia od –25°C do 55°C, jeśli nie podano inaczej.

Kształt Typ Materiał obudowy Charakterystyka Wymiary w mm Stosowany czujnik Oznaczenie
Reflektory 
ogólnego 
przeznaczenia

• Podstawa ABS
• Powierzchnia 

akrylowa

Mocowanie śrubowe 
do powierzchni 
(otwory po przekątnej)

40 x 60 x 7,5 • Odbiciowe czujniki fotoelektryczne 
bez funkcji MSR

• Odbiciowe czujniki fotoelektryczne 
z funkcją MSR

E39-R1S

Mocowanie śrubowe 
do powierzchni 
(otwory tylko po jednej stronie)

35,4 x 42,3 x 8 E39-R9

51,4 x 60,3 x 8,5 E39-R42

Mały rozmiar Mocowanie śrubowe do ściany 
lub montaż samoprzylepny do 
powierzchni

41,8 x 22,5 x 11 E39-R3

Mocowanie śrubowe 
do powierzchni

23 x 13,7 x 4,9 E39-R4

Duży rozmiar 100 x 100 x 9 E39-R8

84,5 x 84,5 x 8,7 E39-R40

Wysoka precyzja Mikrozwierciadło trypletowe 
zapewniające lepsze działanie 
z czujnikami o małej wiązce 
światła

52 x 40 x 4,8 Zalecane do modeli z małą 
wiązką koncentryczną (E3C-LR, 
E3S-CR62/67, E3T-SR4)

E39-R6

30 x 45 E39-R12

14 x 23 x 1 E39-R37-CA

12 x 24 E39-R13

Prosty montaż Okrągły kształt z centralnym 
otworem montażowym 
zapewniający łatwy montaż 
przy użyciu śruby

Średnica: 84
Głębokość: 7,4

Czujniki fotoelektryczne z funkcją 
MSR i bez funkcji MSR

E39-R7

Montaż 
zatrzaskowy

Montaż zatrzaskowy 
przyspiesza instalację

Średnica: 30
Średnica narzędzia 
mocującego zatrzaski: 5

Zalecane do czujnika mocowanego 
zatrzaskowo E3FZ

E39-R49

Reflektory i uchwyty montażowe
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E39 Reflektory i uchwyty montażowe

Uwaga: temperatura otoczenia od –25°C do 55°C, jeśli nie podano inaczej.

Kształt Typ Materiał obudowy Charakterystyka Wymiary w mm Stosowany czujnik Oznaczenie
Podwyższona 
odporność na 
detergenty

• PVC • Mocowanie śrubowe 
do powierzchni

• IP69k wg normy DIN 40050 
część 9

40 x 60 x 7,5 Czujniki zalecane do 
trudnych warunków

E39-R50

20 x 60 x 6 E39-R51

Najwyższa 
odporność 
na detergenty

• SUS316L
• Borosilikat

• Mocowanie śrubowe 
do powierzchni

43 x 30 x 5 E39-R16

Odporne na wysoką 
temperaturę

• Borosilikat • Mocowanie śrubowe 
do powierzchni

• Odporne na temperaturę 
do 450°C

• Do stosowania w warunkach 
próżniowych

95 x 51 x 8 E39-R47

Zwierciadło 
niezaparowujące

• ABS
• Powierzchnia 

akrylowa

Powłoka zapobiegająca 
zaparowaniu

40 x 60 x 7,5 E39-R1K

Specjalna 
polaryzacja

• Podstawa ABS
• Powierzchnia 

PMMA

Specjalny filtr polaryzacyjny 
do butelek

44 x 80 x 8,5 E3ZM-B E39-RP1

Zwierciadła 
taśmowe ogólnego 
przeznaczenia

• Akryl • Samoprzylepne
• Wstępnie przycięte

35 x 10 x 0,6 Czujniki fotoelektryczne z funkcją 
MSR i bez funkcji MSR

E39-RS1

Zoptymalizowane 
do E3T-SR4

E39-RS1-CA

40 x 35 x 0,6 E39-RS2

Zoptymalizowane 
do E3T-SR4

E39-RS2-CA

80 x 70 x 0,6 E39-RS3

Zoptymalizowane 
do E3T-SR4

E39-RS3-CA

• Samoprzylepne
• Materiał w rolkach do cięcia

25 mm x 5 m E39-RS25 5 m

25 mm x 22,8 m E39-RS25 22,8 m

50 mm x 5 m E39-RS50 5 m

50 mm x 22,8 m E39-RS50 22,8 m

Reflektory 
taśmowe wysokiej 
dokładności

• Samoprzylepne
• Wstępnie przycięte

195 x 22 Zalecane do precyzyjnych czujników 
wiązek świetlnych i laserowych 
(E3S-CR62/67, E3C, E3X)

E39-RS4

108 x 46 E39-RS5
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Uchwyty montażowe

Kształt Typ Oznaczenie
Szybki dostęp — uchwyt zatrzaskowy dla czujników cylindrycznych; rozmiary M8, M12, M18, M30 Y92E-BC08

Y92E-BC12
Y92E-BC18
Y92E-BC30

Mocowanie powierzchniowe do czujnika montowanego zatrzaskowo E3FZ (otwór o średnicy 20 mm) E39-EL8

Mocowanie powierzchniowe do czujników cylindrycznych M18 (średnica 18 mm) E39-EL12

Mocowanie teleskopowe do drążka 12 mm do czujnika montowanego zatrzaskowo E3FZ E39-EL9

Standardowe mocowanie powierzchniowe (do modeli ze zintegrowanym kablem lub wyprowadzeniem kabla) E39-L104*1

*1 Oznaczenia produktów są przykładami rodziny czujników E3Z. Pełną listę uchwytów montażowych można znaleźć w karcie katalogowej akcesoriów E26E.

Standardowy montaż na ścianie tylnej E39-L44*1

Ścienne mocowanie ochronne (do modeli ze zintegrowanym kablem lub wyprowadzeniem kabla) E39-L142*1

Montaż na powierzchni ochronnej E39-L98*1

Montaż teleskopowy E39-L93FH

Montaż z możliwością obrotu we wszystkich kierunkach E39-EL4

Element do montażu zatrzaskowego czujników E3Z (grubość ściany 3 mm; rozmiar otworu 33 x 14,5 mm) E39-EL7S-E3Z



Nasze czujniki indukcyjne są projektowane i testowane tak, aby zapewnić wieloletnią 
pracę i maksymalną sprawność urządzeń nawet w najtrudniejszych warunkach.

Do maszyn, które działają w ruchu ciągłym

• Najwyższa wodoodporność

• Najwyższa odporność na zakłócenia elektromagnetyczne
 (np. z falowników)

• Wyjście antywalencyjne do wykrywania uszkodzenia przewodów

• Szeroki zakres połączeń

Mosiężna obudowa cylindryczna, DC 3-przewodowy 
i antywalencyjny (DC 4-przewodowy)

Sn

5 
m

m

10
 m

m

15
 m

m

20
 m

m

25
 m

m

30
 m

m
M12

M18

M30

M8

E2A

Certyfikat e1
Zwiększona 

odporność na oleje 2-przewodowy DC Odporne na detergenty
Odporne na wióry 

metalowe

Certyfikowana 
odporność na 
zakłócenia elektro-
magnetyczne 
30 V/m

Sprawdzona 
odporność 
na typowe smary

Napięcie szczątkowe 
do wykrywania 
uszkodzenia 
przewodów

Obudowa ze stali 
nierdzewnej

Obudowa w pełni 
metalowa

E2AU E2E 2-przewodowy E2A DC E2EH E2FM

ZASTOSOWANIA SPECJALNE

72

CZUJNIKI INDUKCYJNE

zob. str. 75

zob. str. 79 zob. str. 80 zob. str. 77 zob. str. 81 zob. str. 82



większy zasięg:

kompaktowa obudowa prostopadłościenna:

miniaturowa obudowa:

Odporne na 
substancje chemiczne

Precyzyjne 
pozycjonowanie

Obudowa 
z fluoroplastu (PTFE)

Typowa precyzja 
wykrywania 1 mm

E2FQ E2C-EDA

Wykrywanie 
wszystkich 
materiałów

Wykrywanie 
pojemnościowe na 
odległość do 25 mm

E2K-C

ZASTOSOWANIA SPECJALNE

E2EC E2E — mała średnica E2S

TL-W

E2Q5 E2A3
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zob. str. 85 zob. str. 86 zob. str. 87

zob. str. 88

zob. str. 89 zob. str. 78

zob. str. 83 zob. str. 84 zob. DVD
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Złącza kablowe 
— zob. str. 135

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria

Złącza M8 i różne przewody? 
Wejdź na stronę 

www.industrial.omron.eu/E2A
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E2A Czujniki indukcyjne

Czujnik indukcyjny o zwiększonym zasięgu 
w mosiężnej obudowie cylindrycznej
Wysokiej jakości czujnik E2A o zwiększonym zasięgu wykrywania, zaprojektowany 
z uwzględnieniem zachowania długiej żywotności, zapewnia najlepszy stosunek 
jakości do ceny we wszystkich zastosowaniach.

• Zwiększony (dwukrotnie) zasięg wykrywania 
• Modele IP67 oraz IP69k zapewniają najlepsze zabezpieczenie w środowisku 

wilgotnym 
• Modele DC 3-przewodowe (NO, NC), DC 4-przewodowe (NO+NC) 
• Szeroki zakres zastosowań i możliwości łączenia dzięki budowie modułowej 

Informacje dotyczące zamawiania

Kabel (w zestawie)
(Informacje o różnych materiałach i długościach kabli, długościach obudów i złączy specjalnych można znaleźć w kompletnym arkuszu danych).

Wersje złączy (M12)

Wymiar Zasięg 
działania

Długość gwintu 
(długość 
całkowita)

Konfiguracja 
wyjścia

Kod zamówienia (dla modeli wyposażonych w kabel o długości 2 m w zestawie)
Tryb działania NO Tryb działania NC Tryb działania NO + NC

M8  – 2,0 mm 27 (40) mm PNP*1 E2A-S08KS02-WP-B1 2M E2A-S08KS02-WP-B2 2M E2A-S08LS02-WP-B3 2M*2

–  4,0 mm 21 (40) mm PNP*1 E2A-S08KN04-WP-B1 2M E2A-S08KN04-WP-B2 2M E2A-S08LN04-WP-B3 2M*2

M12  – 4,0 mm 34 (50) mm PNP*1 E2A-M12KS04-WP-B1 2M E2A-M12KS04-WP-B2 2M E2A-M12KS04-WP-B3 2M

–  8,0 mm 27 (50) mm PNP*1 E2A-M12KN08-WP-B1 2M E2A-M12KN08-WP-B2 2M E2A-M12KN08-WP-B3 2M

M18  – 8,0 mm 39 (59) mm PNP*1 E2A-M18KS08-WP-B1 2M E2A-M18KS08-WP-B2 2M E2A-M18KS08-WP-B3 2M

–  16,0 mm 29 (59) mm PNP*1 E2A-M18KN16-WP-B1 2M E2A-M18KN16-WP-B2 2M E2A-M18KN16-WP-B3 2M

M30  – 15,0 mm 44 (64) mm PNP*1 E2A-M30KS15-WP-B1 2M E2A-M30KS15-WP-B2 2M E2A-M30KS15-WP-B3 2M

–  20,0 mm*3 29 (64) mm PNP*1 E2A-M30KN20-WP-B1 2M E2A-M30KN20-WP-B2 2M E2A-M30KN20-WP-B3 2M

Wymiar Zasięg 
działania

Długość gwintu 
(długość 
całkowita)

Konfiguracja 
wyjścia

Kod zamówienia (dla modeli ze złączem M12)
Tryb działania NO Tryb działania NC Tryb działania NO + NC

M8  – 2,0 mm 27 (43) mm PNP*1

*1 Oferowane są również modele NPN.

E2A-S08KS02-M1-B1 E2A-S08KS02-M1-B2 E2A-S08LS02-M1-B3*2

*2 Modele o wydłużonej obudowie.

–  4,0 mm 21 (43) mm PNP*1 E2A-S08KN04-M1-B1 E2A-S08KN04-M1-B2 E2A-S08LN04-M1-B3*2

M12  – 4,0 mm 24 (48) mm PNP*1 E2A-M12KS04-M1-B1 E2A-M12KS04-M1-B2 E2A-M12KS04-M1-B3

–  8,0 mm 27 (48) mm PNP*1 E2A-M12KN08-M1-B1 E2A-M12KN08-M1-B2 E2A-M12KN08-M1-B3

M18  – 8,0 mm 39 (53) mm PNP*1 E2A-M18KS08-M1-B1 E2A-M18KS08-M1-B2 E2A-M18KS08-M1-B3

–  16,0 mm 29 (53) mm PNP*1 E2A-M18KN16-M1-B1 E2A-M18KN16-M1-B2 E2A-M18KN16-M1-B3

M30  – 15,0 mm 44 (58) mm PNP*1 E2A-M30KS15-M1-B1 E2A-M30KS15-M1-B2 E2A-M30KS15-M1-B3

–  20,0 mm*3

*3 Oferowane są modele z większym zasięgiem działania: 30 mm i 35 mm.

29 (58) mm PNP*1 E2A-M30KN20-M1-B1 E2A-M30KN20-M1-B2 E2A-M30KN20-M1-B3
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Złącza kablowe 
— zob. str. 135

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria

Złącza M8 i różne przewody? 
Wejdź na stronę 

www.industrial.omron.eu/E2A

Dane techniczne
(Modele z czołem odkrytym. Modele z czołem odkrytym mają dwukrotnie większy zasięg.

Model M8 M12 M18 M30
E2A-S08KS E2A-M12KS E2A-M18KS E2A-M30KS

Zasięg działania 2 mm 10% 4 mm 10% 8 mm 10% 15 mm 10% 

Częstotliwość odpowiedzi 1500 Hz 1000 Hz 500 Hz 250 Hz

Napięcie zasilania 
(napięcie robocze)

12–24 VDC, pulsacja (p-p): maks. 10% (10–32 VDC)

Obwód zabezpieczający Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją 
obwodu zasilania, tłumik przepięć, 
zabezpieczenie przed zwarciem

Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wyjścia, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją 
obwodu zasilania, tłumik przepięć, zabezpieczenie przed zwarciem

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od –40°C do 70°C, składowanie: –40°C do 85°C (bez oblodzenia i kondensacji)

Stopień ochrony IP67 (wg normy IEC 60529), IP69K (wg normy DIN 40050 część 9)

Materiał Oprogramowanie 
CASE

Stal nierdzewna Mosiądz niklowany*1

*1 Wszystkie modele są także dostępne w obudowie ze stali nierdzewnej. W przypadku zamawiania należy zastąpić oznaczenie E2A-M_ oznaczeniem E2A-S_ — np. E2A-S18KSO8-WP-B1 2M.

Powierzchnia 
detekcyjna 

PBT

Wysoka odporność na działanie wody Ochrona przed uszkodzeniem przewodów Wysoka odporność mechaniczna Wysoka odporność elektromagnetyczna

Wysoka odporność na zmiany temperatury Wysoka odporność na wibracje
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Złącza kablowe 
— zob. str. 135

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria

Złącza M8 i różne przewody? 
Wejdź na stronę 

www.industrial.omron.eu/E2A
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2-przewodowy E2A DC Czujniki indukcyjne

Czujnik indukcyjny DC 2-przewodowy 
w mosiężnej obudowie cylindrycznej
Modele 2-przewodowe DC rodziny E2A są łatwe w montażu i umożliwiają wykrycie 
przerwania kabla.

• Zwiększony (dwukrotnie) zasięg wykrywania
• IP67 oraz IP69k: najwyższe zabezpieczenie w środowiskach wilgotnych
• 2-przewodowy DC 

Informacje dotyczące zamawiania

Kabel (w zestawie)
(Informacje o różnych materiałach i długościach kabli, długościach obudów i złączy specjalnych można znaleźć w kompletnym arkuszu danych).

Wersje złączy (M12)

Dane techniczne
(Modele z czołem odkrytym. Modele z czołem odkrytym mają dwukrotnie większy zasięg)

Wymiar Zasięg działania Długość gwintu (długość całkowita) Kod zamówienia (dla modeli wyposażonych w kabel o długości 2 m w zestawie)
Tryb działania NO Tryb działania NC

M8  – 2,0 mm 27 (40) mm*1 E2A-S08KS02-WP-D1 2M E2A-S08KS02-WP-D2 2M

–  4,0 mm 21 (40) mm*1 E2A-S08KN04-WP-D1 2M E2A-S08KN04-WP-D2 2M

M12  – 4,0 mm 34 (50) mm*1 E2A-M12KS04-WP-D1 2M E2A-M12KS04-WP-D2 2M

–  8,0 mm 27 (50) mm*1 E2A-M12KN08-WP-D1 2M E2A-M12KN08-WP-D2 2M

M18  – 8,0 mm 39 (59) mm*1 E2A-M18KS08-WP-D1 2M E2A-M18KS08-WP-D2 2M

–  16,0 mm 29 (59) mm*1 E2A-M18KN16-WP-D1 2M E2A-M18KN16-WP-D2 2M

M30  – 15,0 mm 44 (64) mm*1 E2A-M30KS15-WP-D1 2M E2A-M30KS15-WP-D2 2M

–  20,0 mm 29 (64) mm*1 E2A-M30KN20-WP-D1 2M E2A-M30KN20-WP-D2 2M

Wymiar Zasięg działania Długość gwintu (długość całkowita) Kod zamówienia (dla modeli ze złączem M12)
Tryb działania NO Tryb działania NC

M8  – 2,0 mm 27 (43) mm*1

*1 Oferowane są modele o dłuższych obudowach.

E2A-S08KS02-M1G-D1 E2A-S08KS02-M1G-D2

–  4,0 mm 21 (43) mm*1 E2A-S08KN04-M1G-D1 E2A-S08KN04-M1G-D2

M12  – 4,0 mm 34 (48) mm*1 E2A-M12KS04-M1G-D1 E2A-M12KS04-M1G-D2

–  8,0 mm 27 (48) mm*1 E2A-M12KN08-M1G-D1 E2A-M12KN08-M1G-D2

M18  – 8,0 mm 39 (53) mm*1 E2A-M18KS08-M1G-D1 E2A-M18KS08-M1G-D2

–  16,0 mm 29 (53) mm*1 E2A-M18KN16-M1G-D1 E2A-M18KN16-M1G-D2

M30  – 15,0 mm 44 (58) mm*1 E2A-M30KS15-M1G-D1 E2A-M30KS15-M1G-D2

–  20,0 mm 29 (58) mm*1 E2A-M30KN20-M1G-D1 E2A-M30KN20-M1G-D2

Model M8 M12 M18 M30
E2A-S08KS E2A-M12KS E2A-M18KS E2A-M30KS

Zasięg działania 2 mm 10% 4 mm 10% 8 mm 10% 15 mm 10% 

Częstotliwość odpowiedzi 1500 Hz 1000 Hz 500 Hz 250 Hz

Napięcie zasilania 
(napięcie robocze)

12–24 VDC, pulsacja (p-p): maks. 10% (10–32 VDC)

Obwód zabezpieczający Tłumik przepięć, zabezpieczenie przed zwarciem

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od 40°C do 70°C; składowanie: od 40°C do 85°C (bez oblodzenia lub kondensacji)

Stopień ochrony IP67 (wg normy IEC 60529), IP69K (wg normy DIN 40050 część 9)

Materiał Oprogramowanie 
CASE

Stal nierdzewna Mosiądz niklowany

Powierzchnia 
detekcyjna 

PBT
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Wykrywanie 
z większej odległości

— zob. E2Q5

Złącza kablowe 
— zob. str. 135

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria

E2A3 Czujniki indukcyjne

Czujnik indukcyjny dalekiego (potrójnego) 
zasięgu w mosiężnej obudowie cylindrycznej
Parametry detekcji rodziny E2A3 zostały tak określone, aby uzyskać potrójną 
odległość detekcji.

• Potrójna odległość zapewnia wyższy poziom zabezpieczenia czujnika przed 
uszkodzeniami mechanicznymi 

• IP67 i IP69k 

Informacje dotyczące zamawiania

Kabel (w zestawie)
(Informacje o różnych materiałach i długościach kabli, długościach obudów i złączy specjalnych można znaleźć w kompletnym arkuszu danych).

Wersje złączy (M12)

Dane techniczne

Wymiar Zasięg działania Długość gwintu 
(długość całkowita)

Konfiguracja 
wyjścia

Kod zamówienia (dla modeli wyposażonych w kabel o długości 2 m 
w zestawie)
Tryb pracy: Nie Tryb pracy: NC

M8  – 3,0 mm 27 (40) mm PNP E2A3-S08KS03-WP-B1 2M E2A3-S08KS03-WP-B2 2M

NPN E2A3-S08KS03-WP-C1 2M E2A3-S08KS03-WP-C2 2M

M12  – 6,0 mm 34 (50) mm PNP E2A3-M12KS06-WP-B1 2M E2A3-M12KS06-WP-B2 2M

NPN E2A3-M12KS06-WP-C1 2M E2A3-M12KS06-WP-C2 2M

M18  – 11,0 mm 39 (60) mm PNP E2A3-M18KS11-WP-B1 2M E2A3-M18KS11-WP-B2 2M

NPN E2A3-M18KS11-WP-C1 2M E2A3-M18KS11-WP-C2 2M

M30  – 20,0 mm 44 (65) mm PNP E2A3-M30KS20-WP-B1 2M E2A3-M30KS20-WP-B2 2M

NPN E2A3-M30KS20-WP-C1 2M E2A3-M30KS20-WP-C2 2M

Wymiar Zasięg działania Połączenie Długość gwintu 
(długość całkowita)

Konfiguracja 
wyjścia

Kod zamówienia (dla modeli ze złączem M12)
Tryb pracy: Nie Tryb pracy: NC

M8  – 3,0 mm Złącze M12 27 (44) mm PNP E2A3-S08KS03-M1-B1 E2A3-S08KS03-M1-B2

NPN E2A3-S08KS03-M1-C1 E2A3-S08KS03-M1-C2

M12  – 6,0 mm Złącze M12 34 (49) mm PNP E2A3-M12KS06-M1-B1 E2A3-M12KS06-M1-B2

NPN E2A3-M12KS06-M1-C1 E2A3-M12KS06-M1-C2

M18  – 11,0 mm Złącze M12 39 (54) mm PNP E2A3-M18KS11-M1-B1 E2A3-M18KS11-M1-B2

NPN E2A3-M18KS11-M1-C1 E2A3-M18KS11-M1-C2

M30  – 20,0 mm Złącze M12 44 (59) mm PNP E2A3-M30KS20-M1-B1 E2A3-M30KS20-M1-B2

NPN E2A3-M30KS20-M1-C1 E2A3-M30KS20-M1-C2

Model M8 M12 M18 M30
E2A3-S08KS03 E2A3-M12KS06- E2A3-M18KS11 E2A3-M30KS20

Zasięg działania 3 mm 10% 6 mm 10% 11 mm 10% 20 mm 10%

Częstotliwość odpowiedzi 700 Hz 350 Hz 250 Hz 80 Hz

Napięcie zasilania 
(napięcie robocze)

12–24 VDC, pulsacja (p-p): maks. 10% (10–32 VDC)

Obwód zabezpieczający Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją 
obwodu zasilania, tłumik przepięć, 
zabezpieczenie przed zwarciem

Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wyjścia, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją obwodu zasilania, 
tłumik przepięć, zabezpieczenie przed zwarciem

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od –25do 70°C, składowanie: od –25 do +70°C

Stopień ochrony IP67 (wg normy IEC 60529), IP69K (wg normy DIN 40050 część 9)

Materiał Oprogramowanie 
CASE

Stal nierdzewna Mosiądz niklowany

Powierzchnia 
detekcyjna 

PBT
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Więcej rozwiązań 
motoryzacyjnych 
— zob. str. 12

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria
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E2AU Czujniki indukcyjne

Czujnik indukcyjny do zastosowań 
w pojazdach w mosiężnej obudowie 
cylindrycznej
Zaprojektowany i przetestowany w taki sposób, aby nie zakłócać ruchu maszyn.

• Zabezpieczenie IP69k: sprawdzona i poświadczona najwyższa odporność na 
działanie wody 

• Zatwierdzenie e1 (zgodnie z Automotive Directive 2005/83/EC) 
• Ochrona przed uszkodzeniem przewodów

Informacje dotyczące zamawiania

Kabel (w zestawie)

Wersje złączy (M12)

Dane techniczne

Wymiar Zasięg działania Konfiguracja wyjścia Kod zamówienia (dla modeli wyposażonych w kabel o długości 2 m 
w zestawie)
Tryb pracy: Nie

M12  – 4,0 mm PNP E2AU-M12KS04-WP-B1 2M

PNP E2AU-M12LS04-WP-B1 2M

M18  – 8,0 mm PNP E2AU-M18KS08-WP-B1 2M

PNP E2AU-M18LS08-WP-B1 2M

M30  – 15,0 mm PNP E2AU-M30KS15-WP-B1 2M

PNP E2AU-M30LS15-WP-B1 2M

Wymiar Zasięg działania Konfiguracja wyjścia Kod zamówienia (dla modeli ze złączem M12)
Tryb pracy: Nie

M12  – 4,0 mm PNP E2AU-M12KS04-M1-B1

PNP E2AU-M12LS04-M1-B1

M18  – 8,0 mm PNP E2AU-M18KS08-M1-B1

PNP E2AU-M18LS08-M1-B1

M30  – 15,0 mm PNP E2AU-M30KS15-M1-B1

PNP E2AU-M30LS15-M1-B1

Model M12 M18 M30
E2AU-M12_ E2AU-M18_ E2AU-M30_

Zasięg działania 4 mm 10% 8 mm 10% 15 mm 10%

Częstotliwość odpowiedzi 1000 Hz 500 Hz 250 Hz

Napięcie zasilania 
(napięcie robocze)

12–24 VDC, pulsacja (p-p): maks. 10% (10–32 VDC)

Obwód zabezpieczający Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wyjścia, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją obwodu zasilania, tłumik przepięć, zabezpieczenie przed zwarciem

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od –40 do 70°C, składowanie: od –40 do 85°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Stopień ochrony IP67 (wg normy IEC 60529), IP69K (wg normy DIN 40050 część 9)

Materiał Oprogramowanie 
CASE

Mosiądz niklowany

Powierzchnia 
detekcyjna 

PBT

Wysoka odporność elektromagnetyczna

e1
Zatwierdzenie e1 (zgodnie 
z dyrektywą 2005/83/WE)Wysoka odporność na zakłócenia 

elektromagnetyczne (indukowane 
przez pola i przewody)
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 Więcej czujników odpornych 
na oleje — zob. str. 28

Złącza kablowe odporne 
na oleje — zob.str. 135

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria

E2E Czujniki indukcyjne

Czujnik indukcyjny odporny na działanie 
oleju w mosiężnej obudowie cylindrycznej
Standardowa rodzina E2E posiada potwierdzoną testami odporność na oleje 
powszechnie używane w przemyśle motoryzacyjnym, co gwarantuje długotrwałe 
i niezawodne działanie czujników na liniach montażowych zakładów motoryzacyjnych.

• Kabel PUR odporny na działanie oleju
• Standardowe rozmiary: M8, M12, M18 oraz M30 
• IP67g (odporność na działanie wody i olejów)

Informacje dotyczące zamawiania

Modele DC 2-przewodowe (z kablem w zestawie)

Modele DC 2-przewodowe (ze złączem M12 i kablem w zestawie)

Dane techniczne

Wymiar Zasięg działania Kod zamówienia (dla modeli wyposażonych w kabel o długości 2 m w zestawie)
Tryb działania NO Tryb działania NC

M8  – 2 mm E2E-X2D1-U E2E-X2D2-U

M12 3 mm E2E-X3D1-U E2E-X3D2-U

M18 7 mm E2E-X7D1-U E2E-X7D2-U

M30 10 mm E2E-X10D1-U E2E-X10D2-U

Wymiar Zasięg działania Kod zamówienia (dla modeli wyposażonych w kabel o długości 30 cm w zestawie i wtyk M12)
Tryb działania NO Tryb działania NC

M8  – 2 mm E2E-X2D1-M1TGJ-U 0,3 M E2E-X2D2-M1TGJ-U 0,3 M

M12 3 mm E2E-X3D1-M1TGJ-U 0,3 M E2E-X3D2-M1TGJ-U 0,3 M

M18 7 mm E2E-X7D1-M1TGJ-U 0,3 M E2E-X7D2-M1TGJ-U 0,3 M

M30 10 mm E2E-X10D1-M1TGJ-U 0,3 M E2E-X10D2-M1TGJ-U 0,3 M

Model M8 M12 M18 M30
E2E-X2D_ E2E-X3D_ E2E-X7D_ E2E-X10D_

Zasięg działania 2 mm 10% 3 mm 10% 7 mm 10% 10 mm 10%

Częstotliwość odpowiedzi 1,5 kHz 1,0 kHz 0,5 kHz 0,4 kHz

Napięcie zasilania 
(napięcie robocze)

12–24 VDC (10–30 VDC), pulsacja (p-p): maks. 10%

Obwód zabezpieczający Tłumik przepięć, zabezpieczenie przed zwarciem na wyjściu (dla wyjścia sterującego i diagnostycznego)

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od –25°C do 70°C, składowanie: od –40°C do 85°C (bez oblodzenia i kondensacji)

Stopień ochrony IEC 60529 IP67 (norma JEM IP67g, odporne na działanie wody i oleju)

Materiał Oprogramowanie 
CASE

Stal nierdzewna (SUS303) Mosiądz niklowany

Powierzchnia 
detekcyjna 

PBT (politereftalan butylenowy)

Kabel PUR dla osłony, PE
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Więcej czujników ze stali 
nierdzewnej — zob. str. 28

Złącza kablowe odporne 
na wysoką temperaturę 

— zob.str. 135

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria
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E2EH Czujniki indukcyjne

Odporny na wysoką temperaturę 
i działanie detergentów czujnik indukcyjny 
w cylindrycznej obudowie ze stali nierdzewnej
Czujnik indukcyjny odporny na działanie temperatury i detergentów umożliwia 
niezawodne wykrywanie obiektów metalowych i części maszyn w wymagających 
środowiskach pracy, takich jak przetwórstwo żywności.

• Odporny na temperaturę do 120°C 
• Obudowa ze stali nierdzewnej SUS 316L z wytrzymałym na temperaturę 

plastikowym czołem czujnika 
• Klasa szczelności IP69k zapewnia maksymalną odporność na wilgoć
• Odporność na detergenty sprawdzona i potwierdzona certyfikatem instytutu ECOLAB

Informacje dotyczące zamawiania

Kabel (w zestawie)

Wersje złączy (M12)

Dane techniczne

Wymiar Zasięg działania Konfiguracja 
wyjścia

Kod zamówienia (dla modeli wyposażonych w kabel o długości 2 m w zestawie)
Tryb działania NO Tryb działania NC

M12  – 3 mm PNP E2EH-X3B1 2M E2EH-X3B2 2M

NPN E2EH-X3C1 2M E2EH-X3C2 2M

2-przewodowy DC E2EH-X3D1 2M E2EH-X3D2 2M

M18 7 mm PNP E2EH-X7B1 2M E2EH-X7B2 2M

NPN E2EH-X7C1 2M E2EH-X7C2 2M

2-przewodowy DC E2EH-X7D1 2M E2EH-X7D2 2M

M30 12 mm PNP E2EH-X12B1 2M E2EH-X12B2 2M

NPN E2EH-X12C1 2M E2EH-X12C2 2M

2-przewodowy DC E2EH-X12D1 2M E2EH-X12D2 2M

Wymiar Zasięg działania Wyjście Kod zamówienia (dla modeli ze złączem M12)
Tryb działania NO Tryb działania NC

M12  – 3 mm PNP E2EH-X3B1-M1 E2EH-X3B2-M1

NPN E2EH-X3C1-M1 E2EH-X3C2-M1

2-przewodowy DC E2EH-X3D1-M1G E2EH-X3D2-M1G

M18 7 mm PNP E2EH-X7B1-M1 E2EH-X7B2-M1

NPN E2EH-X7C1-M1 E2EH-X7C2-M1

2-przewodowy DC E2EH-X7D1-M1G E2EH-X7D2-M1G

M30 12 mm PNP E2EH-X12B1-M1 E2EH-X12B2-M1

NPN E2EH-X12C1-M1 E2EH-X12C2-M1

2-przewodowy DC E2EH-X12D1-M1G E2EH-X12D2-M1G

Model M12 M18 M30
E2EH-X3_ _ E2EH-X7_ _ E2EH-X12_ _

Zasięg działania 3 mm ±10% 7 mm ±10% 12 mm ±10%

Częstotliwość odpowiedzi (średnia) 500 Hz 300 Hz 100 Hz

Napięcie zasilania 
(zakres napięcia roboczego)

12–24 VDC, pulsacja (p-p): maks. 10% (10–32 VDC) (maks. 24 VDC przy 100°C lub więcej)

Obwód zabezpieczający Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wyjścia, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją obwodu zasilania, filtr przeciwprzepięciowy, zabezpieczenie przed zwarciem

Temperatura otoczenia*1

*1 Praca przy zasilaniu przez 1000 godzin była zróżnicowana przy temperaturze 120°C w przypadku modeli 3-przewodowych zasilanych prądem stałym i 110°C w przypadku 2-przewodowych modeli
zasilanych prądem stałym. Nie należy zginać wielokrotnie kabla w temperaturze 100°C lub wyższej.

Modele 3-przewodowe zasilane prądem stałym: 0–100°C (0–120°C przez 1000 godzin), modele 2-przewodowe zasilane prądem stałym: 0–100°C (0–110°C przez 1000 godzin)

Stopień ochrony IEC 60529 IP67, IP69k wg normy DIN 40050-9

Materiały Obudowa, 
nakrętki dociskowe

Stal nierdzewna (SUS316L)

Powierzchnia detekcyjna PBT (politereftalan butylenowy)

Kabel PVC termoodporny

120°C

Zwiększona odporność 
na działanie temperatury

Podwyższona odporność na detergenty
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Więcej informacji na temat 
rozwiązań z zakresu narzędzi 

i maszyn montażowych 
do części samochodowych 

— zob. str. 12

Więcej informacji na temat 
złączy kablowych odpornych 
na odpryski — zob.str. 135

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria

E2FM Czujniki indukcyjne

Czujnik indukcyjny w cylindrycznej, 
całkowicie metalowej obudowie 
(obudowa + powierzchnia detekcyjna)
Wytrzymała powierzchnia detekcyjna ze stali nierdzewnej zapewnia 20-krotnie dłuższą 
ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi niż w przypadku konwencjonalnych 
czujników. Wysoka odporność na działanie oleju mineralnego i chłodziwa, jak również 
tolerowanie drobnych wiórków metalowych znajdujących się na powierzchni sprawiają, 
że ten czujnik idealnie nadaje się do aplikacji związanych z cięciem lub wierceniem 
w metalu.

• Pełna osłona korpusu ze stali nierdzewnej zapewnia najwyższy poziom ochrony 
mechanicznej

• Modulacja niskoczęstotliwościowa zapewniająca odporność na wiórki metalowe 
• Kabel odporny na działanie ognia oraz uszkodzenia powodowane przez odpryski 

spawalnicze (modele z wyprowadzeniem kabla)

Informacje dotyczące zamawiania

2-przewodowy DC (ze złączem M12 z końcówką przewodów)

Modele 3-przewodowe DC, ze złączem M12

Dane techniczne
(Przykład dla czujników 2-przewodowych DC)

Wymiar Zasięg działania Konfiguracja wyjścia Kod zamówienia 
(dla modeli wyposażonych w kabel o długości 30 cm w zestawie i wtyk M12)
Tryb działania NO

M8  – 1,5 mm 2-przewodowy DC z polaryzacją 
(styki 1–4)

E2FM-X1R5D1-M1GJ

M12 2 mm E2FM-X2D1-M1GJ

M18 5 mm E2FM-X5D1-M1GJ

M30 10 mm E2FM-X10D1-M1GJ

Wymiar Zasięg działania Konfiguracja wyjścia Kod zamówienia (dla modeli ze złączem M12)

Tryb działania NO

M8  – 1,5 mm Model 3-przewodowy DC, PNP E2FM-X1R5B1-M1

M12 2 mm E2FM-X2B1-M1

M18 5 mm E2FM-X5B1-M1

M30 10 mm E2FM-X10B1-M1

Model M8 M12 M18 M30
E2FM-X1R5D1 E2FM-X2D1 E2FM-X5D1 E2FM-X10D1

Zasięg działania 1,5 mm ±10% 2 mm ±10% 5 mm ±10% 10 mm ±10%

Częstotliwość odpowiedzi 200 Hz 100 Hz 100 Hz 50 Hz

Napięcie zasilania 
(zakres napięcia roboczego)

12–24 VDC (10–30 VDC), pulsacja (p-p): maks. 10%

Obwody zabezpieczające Tłumik przepięć, zabezpieczenie przed zwarciem na wyjściu

Zakres temperatur otoczenia Praca/składowanie: od –25 do +70°C (bez oblodzenia i kondensacji)

Stopień ochrony IEC60529 IP67, IP69k, wg normy DIN 40050, część 9

Materiały Oprogramowanie CASE Stal nierdzewna (SUS303)

Powierzchnia detekcyjna Stal nierdzewna (SUS303)

Kabel PVC (odporne na działanie ognia)

Bardzo mocna powierzchnia detekcyjna E2FM

0,8

Konwencjonalny produkt z czołem metalowym

0,2

Brak zakłóceń na powierzchni detekcyjnej 
ze strony drobnych metalowych wiórów

Kabel odporny na odpryski spawalnicze
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Mniejsze czujniki odporne 
na substancje chemiczne 

— zob. str. 28

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria
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E2FQ Czujniki indukcyjne

Czujnik indukcyjny odporny na działanie 
substancji chemicznych w cylindrycznej 
obudowie z PTFE
Czujnik E2FQ ma obudowę wykonaną w całości z fluoroplastu, odpornego 
na substancje chemiczne (np. środki czyszczące używane w przemyśle 
półprzewodnikowym).

• Obudowa wykonana w całości z fluoroplastu, odporna na substancje chemiczne
• Modele DC 3- i 2-przewodowe

Informacje dotyczące zamawiania

Modele 2-przewodowe DC (z kablem w zestawie)

Modele 3-przewodowe DC (z kablem w zestawie)

Dane techniczne

Wymiar Zasięg działania Konfiguracja wyjścia Kod zamówienia (dla modeli wyposażonych 
w kabel o długości 2 m w zestawie)
Tryb działania NO

M12  – 2 mm 2-przewodowy DC z polaryzacją E2FQ-X2D1

M18 5 mm E2FQ-X5D1

M30 10 mm E2FQ-X10D1

Wymiar Zasięg działania Konfiguracja wyjścia Kod zamówienia (dla modeli wyposażonych 
w kabel o długości 2 m w zestawie)
Tryb działania NO

M12  – 2 mm PNP E2FQ-X2F1

NPN E2FQ-X2E1

M18 5 mm PNP E2FQ-X5F1

NPN E2FQ-X5E1

M30 10 mm PNP E2FQ-X10F1

NPN E2FQ-X10E1

Model M12 M18 M30
E2FQ-X2_ E2FQ-X5_ E2FQ-X10_

Zasięg działania 2 mm ±10% 5 mm ±10% 10 mm ±10%

Częstotliwość odpowiedzi Modele E1, F1: 1,5 kHz
Modele D1: 800 Hz

Modele E1, F1: 600 Hz,
Modele D1: 500 Hz

Modele E1, F1: 400 Hz,
Modele D1: 300 Hz

Napięcie zasilania 
(napięcie robocze)

Modele E1, F1: 12–24 VDC, pulsacja (p-p): maks. 10%, (10–30 VDC)
Modele D1: 12–24 VDC, pulsacja (p-p): maks. 20% (10–36 VDC)

Obwód zabezpieczający Modele D1: układ przeciwprzepięciowy 
Modele E1, F1: zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji zasilania, zabezpieczenie przed zwarciem, tłumik przepięć

Temperatura otoczenia Praca/składowanie: od –25 do 70°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Stopień ochrony IEC 60529 IP67

Materiał Oprogramowanie CASE PTFE

Powierzchnia detekcyjna PTFE

Wysoka odporność na działanie substancji 
chemicznych
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Większa precyzja i pomiary 
— zob. ZX-E w „Przewodniku 

kontroli i inspekcji jakości”
Złącza wzmacniaczy 

światłowodowych 
— zob. str. 135

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria

E2C-EDA Czujniki indukcyjne

Zbliżeniowe czujniki indukcyjne do 
precyzyjnego pozycjonowania z osobnym 
wzmacniaczem
Rodzina czujników indukcyjnych E2C-EDA z osobnym wzmacniaczem gwarantuje 
precyzyjne pozycjonowanie oraz dokładną detekcję. Dzięki funkcji uczenia instalacja 
jest prosta, a stosując funkcję okna (2 wyjścia) można łatwo konfigurować 
i modyfikować procesy kontroli odchyłek produkcyjnych.

• Typowa precyzja detekcji na poziomie kilkuset μm
• Funkcja uczenia do precyzyjnego ustawiania odległości 
• Funkcja okna (2 wyjścia) do sprawdzania tolerancji produkcyjnej

Informacje dotyczące zamawiania

Głowice czujnika

Moduły wzmacniaczy z kablami Moduły wzmacniaczy ze złączami*1

*1 Złącze mocujące (E3X-CN21_) należy zamówić osobno spośród akcesoriów.

Dane techniczne

Głowice czujnika

Wygląd Zasięg działania Dokładność powtarzania Oznaczenie

Średnica 318  – 0,6 mm 1 μm E2C-EDR6-F

Średnica 5,418 1 mm 1 μm E2C-ED01*1

*1 W przypadku modeli z kablem docinanym na wymiar należy dodać „-F”, np. E2C-ED01-F
W przypadku modeli ze spiralnymi osłonami zabezpieczającymi ze stali nierdzewnej należy dodać „-S”, np. E2C-ED01-S

Średnica 822 2 mm 2 μm E2C-ED02*1

M1022 2 mm 2 μm E2C-EM02*1

30144,8 5 mm 2 μm E2C-EV05*1

M1846,3 –  7 mm 5 μm E2C-EM07M*1

M1222  – 2 mm 2 μm E2C-EM02H

Cylindryczne

Śruba

Płaskie

Śruba

Wkręt (odporny 
na działanie 
temperatury)

Model Funkcje Oznaczenie
Wyjście NPN Wyjście PNP

Modele z podwójnym 
wyjściem

Wyjście polowe, 
wykrywanie otwartego 
obwodu, operacja różnicowa

E2C-EDA11 E2C-EDA41

Modele z wejściem 
zewnętrznym

Konfiguracja zdalna, 
operacja różnicowa

E2C-EDA21 E2C-EDA51

Model Funkcje Oznaczenie
Wyjście NPN Wyjście PNP

Modele z podwójnym 
wyjściem

Wyjście polowe, 
wykrywanie otwartego 
obwodu, operacja różnicowa

E2C-EDA6 E2C-EDA8

Modele z wejściem 
zewnętrznym

Konfiguracja zdalna, 
operacja różnicowa

E2C-EDA7 E2C-EDA9

Model Ø3 Ø5,4 Ø8 M10 M18 30144,8 mm M12
E2C-EDR6-F E2C-ED01(-_ ) E2C-ED02(-_ ) E2C-EM02(-_ ) E2C-EM07(-_ ) E2C-EV05(-_ ) E2C-EM02H

Zasięg działania 0,6 mm 1 mm 2 mm 7 mm 5 mm 2 mm

Temperatura otoczenia Praca/składowanie: od –10 do +60°C (bez oblodzenia i kondensacji) Praca/składowanie: 
od –10°C do 
+200°C 

Stopień ochrony IEC 60529 IP67 IEC 60529 IP60 

Materiał Oprogramo-
wanie CASE

Mosiądz Stal nierdzewna Mosiądz Cynk Mosiądz

Powierzchnia 
detekcyjna 

ABS termoodporny PEEK
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Miniaturowe czujniki 
z wbudowanym wzmacniaczem 
— zob. E2E — mała średnica

Miniaturowe czujniki 
z wbudowanym wzmacniaczem 

— zob. E2C

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria
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E2EC Czujniki indukcyjne

Miniaturowy czujnik indukcyjny z krótką 
głowicą do wymagających zastosowań 
montażowych z osobnym wzmacniaczem
W rodzinie E2EC zaprojektowano najmniejsze głowice czujników do stosowania 
w miejscach, w których kluczowe znaczenie mają minimalne rozmiary. Ich miniaturowość 
wynika z oddzielenia części detekcyjnej od wzmacniacza. W porównaniu ze standardowymi 
modelami z osobnymi wzmacniaczami instalacja czujników z rodziny E2EC jest 
prostsza, gdyż wzmacniacz został wbudowany w kabel.

• Głowica detekcyjna o średnicy 3 mm do najmniejszych przestrzeni 
• Ultrakrótka obudowa M12 o długości 18 mm
• Model w całkowicie metalowej obudowie, która zapewnia najwyższą ochronę 

w trudnych środowiskach

Informacje dotyczące zamawiania

Standardowy (plastikowa powierzchnia detekcyjna) 2-przewodowy DC Modele 3-przewodowy lub 2-przewodowy DC (z czołem 
w pełni metalowym) o wysokim poziomie zabezpieczenia

Dane techniczne

Wymiar Kod zamówienia 
(modele wyposażone w kabel o długości 2 m 
w zestawie)*1

*1 Długość kabla od głowicy czujnika do zdalnego wzmacniacza wynosi 0,4 m

Tryb działania NO Tryb działania NC
Ø3 mm  – E2EC-CR8D1 E2EC-CR8D2

Ø5,4 mm E2EC-C1R5D1 E2EC-C1R5D2

Ø8 mm E2EC-C3D1 E2EC-C3D2

M12 E2EC-X4D1 E2EC-X4D2

Wymiar Kod zamówienia 
(modele wyposażone w kabel o długości 2 m 
w zestawie)*1

*1 Długość kabla od głowicy czujnika do zdalnego wzmacniacza wynosi 0,4 m

Model 3-przewodowy 
DC Tryb pracy NO

Model 2-przewodowy 
DC Tryb pracy NO

Ø8 mm  – E2EC-MC2B1 E2EC-MC2D1

E2EC-QC2D1-M1GJ-T*2

(pokrycie fluorescencyjne)

*2 Zdalny wzmacniacz jest wyposażony we wtyk M12 z kablem o długości 30 cm. Długość kabla
od głowicy czujnika do zdalnego wzmacniacza wynosi 0,5 m

Model Ø3 Ø5,4 Ø8 M12
E2EC-CR8D_ E2EC-C1R5D_ E2EC-MC

E2EC-QC
E2EC-C3D_ E2EC-X4D_

Zasięg działania 0,8 mm ±15% 1,5 mm ±10% 2 mm ±10% 3 mm ±10% 4 mm ±10%

Częstotliwość odpowiedzi 1,5 kHz 100 Hz 1 kHz

Napięcie zasilania 
(napięcie robocze)

12–24 VDC (10–30 VDC), pulsacja (p-p): maks. 10%

Obwód zabezpieczający Filtr przeciwprzepięciowy, zabezpieczenie przed zwarciem

Stopień ochrony IEC 60529 IP67

Materiał Oprogramowanie 
CASE

Mosiądz Stal nierdzewna (SUS303) Mosiądz

Powierzchnia 
detekcyjna 

ABS Stal nierdzewna (SUS303) ABS
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Mniejsze obiekty i większy
zasięg wykrywania — zob. E2EC

Złącza kablowe 
— zob. str. 135

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria

E2E = mała średnica Czujniki indukcyjne

Miniaturowy czujnik indukcyjny 
w cylindrycznej metalowej obudowie
Seria E2E o małej średnicy z obudowami o średnicy od 3 mm do 5,4 mm to część rodziny 
czujników E2E. Stanowią one idealne rozwiązanie do montażu w ograniczonych 
przestrzeniach. Metalowa obudowa zapewnia doskonałe zabezpieczenie mechaniczne.

• Miniaturowe obudowy o średnicy od 3 mm do 5,4 mm
• Obudowa ze stali nierdzewnej lub z mosiądzu
• Częstotliwość przełączania 3 kHz

Informacje dotyczące zamawiania

Kabel (w zestawie)

Wersje złączy (M8, 3-stykowe)

Dane techniczne

Wymiar Zasięg działania Materiał obudowy Konfiguracja wyjścia Kod zamówienia (dla modeli wyposażonych w kabel o długości 2 m 
w zestawie)
Tryb działania NO Tryb działania NC

Ø3 mm  – 0,6 mm Stal nierdzewna PNP E2E-CR6B1 E2E-CR6B2

NPN E2E-CR6C1 E2E-CR6C2

Ø4 mm 0,8 mm PNP E2E-CR8B1 E2E-CR8B2

NPN E2E-CR8C1 E2E-CR8C2

M5 1 mm Mosiądz PNP E2E-X1B1 E2E-X1B2

NPN E2E-X1C1 E2E-X1C2

Ø5,4 mm PNP E2E-C1B1 E2E-C1B2

NPN E2E-C1C1 E2E-C1C2

Wymiar Zasięg działania Materiał obudowy Konfiguracja wyjścia Kod zamówienia (dla modeli ze złączem M8 3-stykowym)
Tryb działania NO Tryb działania NC

Ø4 mm  – 0,8 mm Stal nierdzewna PNP E2E-CR8B1-M5 E2E-CR8B2-M5

NPN E2E-CR8C1-M5 E2E-CR8C2-M5

M5 1 mm Mosiądz PNP E2E-X1B1-M5 E2E-X1B2-M5

NPN E2E-X1C1-M5 E2E-X1C2-M5

Model Ø3 Ø4 M5 Ø5,4
E2E-CR6_ E2E-CR8C_/B_ E2E-X1C_/B_ E2E-C1C_/B_

Zasięg działania 0,6 mm 15% 0,8 mm 15% 1 mm 15%

Częstotliwość odpowiedzi 2 kHz 3 kHz

Napięcie zasilania 
(napięcie robocze)

12–24 VDC (10–30 VDC), pulsacja (p-p): maks. 10%

Obwód zabezpieczający Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją obwodu zasilania, tłumik przepięć

Temperatura otoczenia Praca/składowanie: od –25°C do 70°C (bez oblodzenia i kondensacji)

Stopień ochrony IEC 60529 IP67

Materiał Oprogramowanie 
CASE

Stal nierdzewna (SUS303) Mosiądz niklowany

Powierzchnia 
detekcyjna 

ABS termoodporny
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Wykrywanie niemetalicznych 
części maszyn — zob. czujniki 

mechaniczne/wyłączniki 
krańcowe na str. 120

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria
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E2S Czujniki indukcyjne

Miniaturowy kwadratowy czujnik indukcyjny 
w plastikowej obudowie
Rodzina czujników E2S charakteryzuje się miniaturową blokową obudową 
z tworzywa sztucznego zapewniającą łatwy montaż na płaskich powierzchniach. 
Wytrzymała plastikowa obudowa, z powierzchniami detekcyjnymi skierowanymi 
do przodu lub w bok, zapewnia najlepszy stosunek wydajności do ceny w zakresie 
rozwiązań do wykrywania ruchu części maszyny.

• Miniaturowa obudowa, duże odległości detekcji
• Czołowe i boczne powierzchnie detekcji
• Modele z prostym montażem za pomocą jednego wkrętu 
• IP67

Informacje dotyczące zamawiania

Modele 2-przewodowe zasilane prądem stałym

Modele 3-przewodowe zasilane prądem stałym

Dane techniczne

Modele 2-przewodowe zasilane prądem stałym

Modele 3-przewodowe zasilane prądem stałym

Wymiary w mm
(wys. × szer. × głęb.)

Zasięg działania Powierzchnia detekcyjna Kod zamówienia (modele wyposażone w kabel 
o długości 1 m w zestawie)
Tryb działania NO Tryb działania NC

19 × 6 × 6 –  1,6 mm  – E2S-W11 1M E2S-W12 1M

–  E2S-Q11 1M E2S-Q12 1M

23 × 8 × 8 2,5 mm  – E2S-W21 1M E2S-W22 1M

–  E2S-Q21 1M E2S-Q22 1M

Wymiary w mm
(wys. × szer. × głęb.)

Zasięg działania Powierzchnia detekcyjna Wyjście Kod zamówienia (modele wyposażone w kabel 
o długości 1 m w zestawie)
Tryb działania NO Tryb działania NC

19 × 6 × 6 –  1,6 mm  – NPN E2S-W13 1M E2S-W14 1M

–  E2S-Q13 1M E2S-Q14 1M

27 × 8 × 8 2,5 mm  – E2S-W23 1M E2S-W24 1M

–  E2S-Q23 1M E2S-Q24 1M

19 × 6 × 6 1,6 mm  – PNP E2S-W15 1M E2S-W16 1M

–  E2S-Q15 1M E2S-Q16 1M

23 × 8 × 8 2,5 mm  – E2S-W25 1M E2S-W26 1M

–  E2S-Q25 1M E2S-Q26 1M

Model E2S-W11
E2S-W12

E2S-Q11
E2S-Q12

E2S-W21
E2S-W22

E2S-Q21
E2S-Q22

Zasięg działania 1,6 mm ±10% 2,5 mm ±15%

Częstotliwość 
odpowiedzi

Min. 1 kHz

Napięcie zasilania
(napięcie robocze)

12–24 VDC (10–30 VDC), pulsacja (p-p): maks. 10%

Obwód zabezpieczający Tłumik przepięć, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją obwodu zasilania

Model E2S-W13
E2S-W14

E2S-Q13
E2S-Q14

E2S-W23
E2S-W24

E2S-Q23
E2S-Q24

E2S-W15
E2S-W16

E2S-Q15
E2S-Q16

E2S-W25
E2S-W26

E2S-Q25
E2S-Q26

Zasięg działania 1,6 mm ±10% 2,5 mm ±15% 1,6 mm ±10% 2,5 mm ±15%

Częstotliwość 
odpowiedzi

Min. 1 kHz

Napięcie zasilania
(napięcie robocze)

12–24 VDC (10–30 VDC), pulsacja (p-p): maks. 10%

Obwód zabezpieczający Tłumik przepięć, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją obwodu zasilania

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od –25 do 70°C, składowanie: od –40 do 85°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Stopień ochrony IEC 60529 IP67

Materiał Oprogra-
mowanie 
CASE

Poliarylan
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Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria

TL-W Czujniki indukcyjne

Płaskie czujniki indukcyjne w kompaktowej 
obudowie z tworzywa sztucznego
Rodzina TL-W oferuje szeroki zakres blokowych czujników indukcyjnych, 
umożliwiających łatwy montaż na płaskich powierzchniach. Przy odległości detekcji 
od 1,5 mm do 20 mm, czujnik TL-W jest idealnym rozwiązaniem do wszystkich 
standardowych zastosowań.

• IP67
• Modele DC 3- i 2-przewodowe
• Zasięg działania od 1,5 mm do 20 mm
• Boczna powierzchnia detekcyjna

Informacje dotyczące zamawiania
Modele 2-przewodowe zasilane prądem stałym

Modele 3-przewodowe zasilane prądem stałym

Dane techniczne

Wymiary w mm
(wys. × szer. × głęb.)

Zasięg działania Kod zamówienia (dla modeli wyposażonych w kabel o długości 2 m w zestawie)
Tryb działania NO Tryb działania NC

31 × 18 × 10 –  5 mm TL-W5MD1 TL-W5MD2

Wymiary w mm
(wys. × szer. × głęb.)

Zasięg działania Kod zamówienia (dla modeli wyposażonych w kabel o długości 2 m w zestawie)
PNP-NO PNP-NC NPN-NO NPN-NC

25 × 8 × 5 –  1,5 mm TL-W1R5MB1 – TL-W1R5MC1 –

22 × 8 × 6 3 mm TL-W3MB1 TL-W3MB2 TL-W3MC1 TL-W3MC2

31 × 18 × 10 5 mm TL-W5MB1 TL-W5MB2 TL-W5MC1 TL-W5MC2

53 × 40 × 23 20 mm – – TL-W20ME1 TL-W20ME2

31 × 18 × 10  – 5 mm TL-W5F1 TL-W5F2 TL-W5E1 TL-W5E2

Model TL-W5MD_ TL-W1R5M_1 TL-W3M_ _ TL-W5M_ _ TL-W5E_/F_ TL-W20ME_
Zasięg działania 5 mm ±10% 1,5 mm ±10% 3 mm ±10% 5 mm ±10% 20 mm ±10%

Częstotliwość odpowiedzi 0,5 kHz Min. 1 kHz Min. 600 Hz Min. 500 Hz Min. 300 Hz Min. 40 Hz

Napięcie zasilania 
(napięcie robocze)

12–24 VDC (10–30 VDC), pulsacja (p-p): maks. 10% 10–30 VDC, 
pulsacja (p-p) maks. 20%

12–24 VDC 
(10–30 VDC), 
pulsacja (p-p): maks. 10%

Obwód zabezpieczający Filtr przeciwprzepięciowy, 
zabezpieczenie przed 
zwarciem

Tłumik przepięć, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją obwodu zasilania

Temperatura otoczenia Praca/składowanie: od –25 do 70°C (bez oblodzenia ani kondensacji)

Stopień ochrony IEC 60529 IP67

Materiał Oprogramo-
wanie CASE

Termoodporna żywica ABS Aluminium odlewane 
ciśnieniowo

Termoodporna żywica ABS

Powierzchnia 
detekcyjna 

Termoodporna żywica ABS
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Inne rozwiązania do linii montażu 
samochodów — zob. str. 12

Złącza kablowe 
— zob. str. 135

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria
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E2Q5 Czujniki indukcyjne

Czujnik indukcyjny zbliżeniowy dużego 
zasięgu w plastikowej obudowie
Duży zasięg działania i łatwa instalacja na płaskich powierzchniach sprawiają, 
że czujnik E2Q5 idealnie nadaje się do wykrywania dużych metalowych obiektów, 
np. na linii montażowej samochodów.

• Połączenie wtykiem M12
• Zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przed odwróceniem polaryzacji
• Korekta osi powierzchni detekcyjnej: osi Y krokami co 15°, osi X co 90°

Informacje dotyczące zamawiania

Wersje złączy (M12)

Dane techniczne

Wymiary w mm 
(wys. × szer. × głęb.)

Zasięg działania Powierzchnia 
detekcyjna

Konfiguracja 
wyjścia

Kod zamówienia (dla modeli ze złączem M12)
Tryb działania NO Tryb działania NO + NC

67 × 40 × 40  – 20 mm Wymienna NPN E2Q5-N20E1-M1 E2Q5-N20E3-M1

PNP E2Q5-N20F1-M1 E2Q5-N20F3-M1

–  40 mm NPN E2Q5-N40ME1-M1 E2Q5-N40ME3-M1

PNP E2Q5-N40MF1-M1 E2Q5-N40MF3-M1

Model E2Q5-N20_ _ -M1 E2Q5-N40M_3-M1
Zasięg działania 20 mm ±10% 40 mm ±10%

Częstotliwość 
odpowiedzi

150 Hz

Napięcie zasilania 
(napięcie robocze)

10–30 VDC

Obwód zabezpieczający Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wyjścia, zabezpieczenie wyjścia przed zwarciem

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od –25 do +85°C

Stopień ochrony IEC 60529 IP 67; IP69k wg normy DIN 40050 część 9

Materiał Oprogramo-
wanie CASE

PBT

Powierzchnia 
detekcyjna

PBT



Dzięki ponad 500 różnym głowicom światłowodowym proponujemy jedną z najobszerniejszych ofert światłowodów, 
zapewniając niezawodne wykrywanie nawet w najmniejszych przestrzeniach i najbardziej wymagających warunkach. 
Łatwe stosowanie i funkcje automatycznej regulacji wzmacniaczy światłowodowych dają najwyższą stabilność 
i wydajność dzięki ograniczeniu czasu potrzebnego na konfigurację i regulację.

Wysoka wydajność w wymagających aplikacjach

większy zasięg:

prostopadłościenna obudowa:

mniejszy rozmiar:

• Łatwa instalacja i długi czas eksploatacji

• Duża elastyczność i modele z wyjściem kabla pod kątem 90° zapobiegają złamaniom

Standardowe głowice światłowodowe o kształcie cylindrycznym

Standardowe w kształcie cylindrycznym

ZASTOSOWANIA SPECJALNE

E32 — miniaturowe

E32 — kwadratowe

E32 — dalekiego 
zasięgu

Odporność na 
temperaturę 
do 400°C

Światłowód do 
zastosowań 
w robotyce o >1 mln 
cykli zginania

Monitorowany obszar 
do 70 mm szerokości

Modele koncentryczne 
lub z ograniczonym 
odbiciem, o rozdziel-
czości do 100 μm, 
zmienne soczewki 
ogniskujące lub 
cienka wiązka

Specjalne rozwiązania 
do wykrywania 
poziomu płynów, 
kolorów, oznakowań, 
płytek itp.

Odporne na wysokie 
temperatury, działanie 

substancji chemicznych 
i próżnię

Zastosowania 
w robotyce

Monitorowanie 
obszaru

Precyzyjne 
wykrywanie

Do specjalnych 
zastosowań

E32 — odporne na 
warunki środow.

E32 — robotyka E32 — monitorowanie 
obszaru E32 — precyzyjne E32 — specjalne

Nadajnik-odbiornik

Odbiciowe od obiektu

M3

M6

M3

M4

10
0

20
0

30
0

50
0

70
0

90

CZUJNIKI I WZMACNIACZE ŚWIATŁOWODOWE

zob. str. 93

zob. str. 96

zob. str. 95

zob. str. 98

zob. str. 99–102 zob. str. 103 zob. str. 106 zob. str. 104 zob. str. 107



rozbudowana funkcjonalność:

podstawowa funkcjonalność:

• Łatwe uczenie za pomocą jednego przycisku

• Automatyczne uczenie się podczas pracy

• Automatyczne sterowanie mocą zapewnia
 długotrwałą stabilność

Wzmacniacz z funkcją łatwego uczenia, z pojedynczym 
lub podwójnym wyświetlaczem

E3X-DA-SE-S/E3X-SD

ZASTOSOWANIA SPECJALNE

E3X-NA

E3X-DA-S

Podczerwona LEDPorównywanie 
sygnałów AND i OR 
dwóch sygnałów 
wejściowych zapewnia 
oszczędność miejsca 
i czasu konfiguracji

Krótki czas włączania 
rzędu 20 μs

Podczerwona LEDPodwójny wzmacniacz 
typu 2 w 1

Z krótkim czasem 
odpowiedzi

Dioda podczerwieni 
E3X-DAH-S

E3X-MDA E3X-NA-F

Biała dioda LED i porów-
nywanie współczynnika 
RGB do skomplikowanego 
wykrywania kolorów 
i oznaczania kolorów

Wzmacniacz kolorów 
(RGB)

E3X-DAC-S
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zob. str. 110 zob. str. 111

zob. str. 113

zob. str. 115 zob. str. 116 zob. str. 117 zob. str. 119



92



93

W przypadku większych odległości 
należy użyć soczewek, światło-
wodów do dużych odległości lub 

wzmacniacza E3X-DA-S

Soczewki — zob. str. 109; 
reflektory — zob. str. 69

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria
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E32 Standardowe w kształcie cylindrycznym Głowice czujników światłowodowych

Standardowe głowice czujników 
światłowodowych w kształcie cylindrycznym
Standardowe cylindryczne głowice czujników światłowodowych umożliwiają 
niezawodne wykrywanie obiektów, łatwą instalację i zapewniają długi czas 
eksploatacji we wszystkich zastosowaniach ogólnych.

• Duża elastyczność i wyjście kabla pod kątem 90° zapobiegają złamaniom
• Modele z sześciokątną tylną częścią ułatwiają montaż za pomocą jednej nakrętki
• Rozmiary od M3 do M6

Informacje dotyczące zamawiania

Typ czujnika Wymiar Zasięg działania (w mm)*1

*1 Zasięg działania zmierzono z wykorzystaniem wzmacniaczy z rodziny E3X-DA-SE-S. Dzięki użyciu wzmacniaczy z rodziny E3X-DA-S można uzyskać zasięgi działania dłuższe o maks. 80%.

Oznaczenie
Norma Wysoka elastyczność Norma Wysoka elastyczność

M4 760 530 E32-TC200 2M E32-ET11R 2M

M3 220 130 E32-TC200E 2M E32-ET21R 2M

Ø4 mm 760 – E32-ETC220 2M –

M4 – 530 – E32-T11N 2M

M6 250*2

*2 Pomiarów dokonano z użyciem reflektora E39-R3.

– E32-R21 –

M6 300 170 E32-DC200 2M E32-ED11R 2M

M4 80 30 E32-D211 2M E32-D211R 2M

M3 80 30 E32-DC200E 2M E32-ED21R 2M

M6 – 170 – E32-D11N 2M

Ø6 mm 110 45 E32-D14L 2M E32-D14LR 2M

łatwy montaż

łatwy montaż



E32 Standardowe w kształcie cylindrycznym Głowice czujników światłowodowych

W przypadku większych odległości 
należy użyć soczewek, światło-
wodów do dużych odległości lub 

wzmacniacza E3X-DA-S

Soczewki — zob. str. 109; 
reflektory — zob. str. 69
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Dane techniczne

Model Norma Wysoka elastyczność
E32-_C200
E32-_C220

E32-D14L E32-_C200E E32-D211 E32-R21 E32-E_R E32-D14LR E32-D211R E32-_11N

Dopuszczalny promień zgięcia R25 R10 R1

Cięte na wymiar Tak

Temperatura otoczenia od –40°C do +70°C 

Materiał Głowica Mosiądz 
niklowany

Stal nierdzewna Mosiądz 
niklowany

Stal nierdzewna Tworzywo 
sztuczne (ABS)

Mosiądz 
niklowany

Stal nierdzewna Mosiądz 
niklowany

Światłowód PMMA

Powłoka Pokrycie polietylenowe Pokrycie PVC

Stopień ochrony IEC 60529 IP67

Modele z sześciokątną tylną częścią umożliwiają 
łatwy montaż za pomocą jednej nakrętki

Wyjście kabla pod kątem 90°, aby zapobiec 
przełamaniu światłowodu

Elastyczne wielordzeniowe światłowody 
zapewniają swobodę instalacji bez ryzyka 
przełamania światłowodu
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E32 W kształcie kwadratowym Głowice czujników światłowodowych

Głowice czujników światłowodowych 
o kształcie kwadratowym
Głowice światłowodowe w obudowie kwadratowej umożliwiają łatwą instalację 
na płaskich powierzchniach.

• Modele z wykrywaniem w kierunku osi X, Y lub Z
• Obudowa o grubości 3 lub 4 mm, minimalne wymagania co do wysokości montażu
• Światłowody standardowe lub o dużej elastyczności

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Typ czujnika Wymiary (w mm)
(Standard/Wysoka 
elastyczność)

Zasięg działania (w mm)*1

*1 Zasięg działania zmierzono z wykorzystaniem wzmacniaczy z rodziny E3X-DA-SE-S. Dzięki użyciu wzmacniaczy z rodziny E3X-DA-S można uzyskać zasięgi działania dłuższe o maks. 80%.

Oznaczenie
Norma Wysoka elastyczność Norma Wysoka elastyczność

15 x 8 x 3/
15 x 10 x 4

760 560 E32-T15X 2M E32-ETS10R 2M

15 x 8 x 3 460 210 E32-T15Y 2M E32-T15YR 2M

15 x 8 x 3/
15 x 9 x 4

460 480 E32-T15Z 2M E32-ETS14R 2M

15 x 10 x 3 300 170 E32-D15X 2M E32-D15XR 2M

15 x 10 x 3 100 40 E32-D15Y 2M E32-D15YR 2M

15 x 10 x 3/
13 x 6 x 2,3

100 60 E32-D15Z 2M E32-EDS24R 2M

24,5 x 10 x 3 890 – E32-A03-1 2M –

20,5 x 2 x 2 340 – E32-A04-1 2M –

Model Norma Wysoka elastyczność
E32-_15 E32-A03_ E32-A04_ E32-E E32-_15_R

Dopuszczalny promień zgięcia R25 R10 R1

Cięte na wymiar Tak

Temperatura otoczenia od –40°C do +70°C 

Materiał Głowica Aluminium Mosiądz 
niklowany

Stal 
nierdzewna

Aluminium

Światłowód PMMA

Powłoka Pokrycie polietylenowe Pokrycie PVC

Stopień ochrony IEC 60529 IP67 IEC 60529 IP50 IEC 60529 IP67

Precyzyjne pozycjonowanie podczas produkcji pod kątem 
optyki 90° w celu uzyskania minimalnych odchyleń od wartości 
tolerancji w zakresie kąta osi wyjścia optycznego

90°

Oszczędność miejsca i szybki montaż 
bez dodatkowych wsporników 
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Akcesoria do gięcia 
— zob. str. 109

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria

E32 — miniaturowe Głowice czujników światłowodowych

Miniaturowe głowice czujników 
światłowodowych
Miniaturowe głowice czujników światłowodowych zapewniają dużą dokładność 
w najmniejszych miejscach i niezawodne wykrywanie bardzo małych obiektów.

• Rozmiary od średnicy od 500 μm do 3 mm
• Modele z detekcją boczną i precyzyjnym wyrównaniem osi zapewniają największą 

dokładność
• Giętka tulejka umożliwia precyzyjne pozycjonowanie

Informacje dotyczące zamawiania

Typ czujnika Wymiar Zasięg działania (w mm)*1

*1 Zasięg działania zmierzono z wykorzystaniem wzmacniaczy z rodziny E3X-DA-SE-S. Dzięki użyciu wzmacniaczy z rodziny E3X-DA-S można uzyskać zasięgi działania dłuższe o maks. 80%.

Oznaczenie
Norma Wysoka elastyczność Norma Wysoka elastyczność

Ø3 mm 750 530 E32-T12 2M E32-T12R 2M

Ø2 mm 220 130 E32-T22 2M E32-T22R 2M

Ø1,5 mm 220 130 E32-T222 2M E32-T222R 2M

Ø1 mm – 130 – E32-T223R 2M

Ø3 mm 460 210 E32-T14L 2M E32-T14LR 2M

Ø2 mm 340 – E32-A04 2M –

Ø1 mm 130 50 E32-T24 E32-T24R 2M

*2

*2 Modele z tuleją 40 mm zamiast 90 mm są dostępne przez dodanie na końcu kodu zamówienia cyfry „4”, np. E32-TC200B4.

Ø1,2 mm 750 530 E32-TC200B E32-TC200BR

Ø0,9 mm 220 130 E32-TC200F E32-TC200FR

Ø3 mm 80 30 E32-D22 2M E32-D22R 2M

Ø2 mm 75 40 E32-D32 2M E32-D32R 2M

Ø1,5 mm – 30 – E32-D22B 2M

Ø2 mm 30 15 E32-D24 E32-D24R 2M

*2 Ø2,5 mm 300 170 E32-DC200B 2M*3

*3 Tuleja nie może być zgięta.

E32-DC200BR*3

Ø1,2 mm 80 30 E32-DC200F E32-DC200FR

Ø0,8 mm – 16 – E32-D33 2M

Ø0,5 mm – 3 – E32-D331 2M



E32 — miniaturowe Głowice czujników światłowodowych
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Akcesoria do gięcia 
— zob. str. 109
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Dane techniczne

Model Norma Wysoka elastyczność
E32-DC200B
E32-T12
E32-TC200B

E32-T14L E32-D32 E32-D22
E32-T222
E32-TC200F

E32-D24
E32-DC200F
E32-T22
E32-T24

E32-A04 E32-D32R
E32-D33
E32-D331

E32-D22B E32-DC200BR
E32-T12R
E32-TC200BR

E32-D22R
E32-T222R
E32-TC200FR

E32-D24R
E32-DC200FR
E32-T14LR
E32-T22R
E32-T223R
E32-T24R

Dopuszczalny 
promień zgięcia

R25 R10 R4 R1

Cięte na wymiar Tak

Temperatura 
otoczenia

od –40°C do +70°C 

Materiał Głowica Mosiądz 
niklowany

Stal nierdzewna Mosiądz 
niklowany

Stal nierdzewna Mosiądz niklowany Stal 
nierdzewna

Światłowód PMMA

Powłoka Pokrycie polietylenowe PVC 
i polietylen

Pokrycie polietylenowe PVC 
i polietylen

Pokrycie PVC Pokrycie polietylenowe

Stopień ochrony IEC 60529 IP67 IEC 60529 IP50 IEC 60529 IP67

Zginane tuleje metalowe do precyzyjnego 
pozycjonowania czujników po zamontowaniu

Ø0,5 mm (odbiciowe od obiektu) lub 
Ø1 mm (nadajnik-odbiornik), gdy istotna 
jest przestrzeń montażowa

Precyzyjne cięcie i pozycjonowanie powierzchni 
światłowodu podczas produkcji w celu uzyskania 
minimalnych odchyleń od wartości tolerancji 
w zakresie kąta osi wyjścia optycznego
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Do wykrywania z większej 
odległości należy użyć 

modelu E3X-DA-S
Reflektory — zob. str. 69

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria

E32 dalekiego zasięgu Głowice czujników światłowodowych

Głowice czujników światłowodowych 
o dużym zasięgu
Z wbudowaną soczewką ogniskującą zapewniają większą stabilność pracy 
w zapylonym środowisku i wykrywanie z dużych odległości

• Zasięg działania do 20 m
• Wbudowane soczewki ogniskujące
• Rozmiary o średnicach od 2 mm do M14

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Typ czujnika Wymiar Zasięg działania (w mm)*1

*1 Zasięg działania zmierzono z wykorzystaniem wzmacniaczy z rodziny E3X-DA-SE-S. Dzięki użyciu wzmacniaczy z rodziny E3X-DA-S można
uzyskać zasięgi działania dłuższe o maks. 80%.

Oznaczenie
M14 20000 E32-T17L

25,2 x 10,5 x 8 mm 3400 E32-T14

M4 1330 E32-T11L 2M

M3 680 E32-TC200A 2M

Ø3 mm 1330 E32-T12L 2M

Ø2 mm 440 E32-T22L 2M

21,5 x 27 x 10 mm 1500*2

*2 Pomiarów dokonano przy użyciu reflektora E39-R1

E32-R16 2M

22 x 17,5 x 9 mm 700 E32-D16 2M

M6 400 E32-D11L 2M

M4 130 E32-D21L 2M

Ø3 mm 230 E32-D12 2M

Model Nadajnik-odbiornik Z reflektorem Odbiciowe od obiektu
E32-T17L/
E32-T14

E32-T11L/
E32-T12L

E32-TC200A E32-T22L E32-R16 E32-D16 E32-D11L E32-D21L E32-D12

Dopuszczalny promień zgięcia R25 R10 R25 R4 R25 R10 R25

Cięte na wymiar Tak

Temperatura otoczenia od –40°C do +70°C 

Materiał Głowica ABS Mosiądz niklowany Stal nierdzewna ABS Aluminium Mosiądz niklowany Stal nierdzewna

Światłowód PMMA

Powłoka Pokrycie polietylenowe Pokrycie PVC Pokrycie polietylenowe

Stopień ochrony IEC 60529 IP67 IEC 60529 IP40 IEC 60529 IP67

Odbłyśnik

Emisja światła konwencjonalnych 
światłowodów

Powłoka

Rdzeń

Emisja 
światła
około 60°

Z wbudowaną soczewką ogniskującą można 
uzyskać większą odległość wykrywania 
— nawet 5 razy większą w porównaniu 
do czujników konwencjonalnych

Powłoka

światło 
kierunkoweRdzeń

Tuba 
soczewki

Soczewki
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Więcej czujników 
do wykrywania szkła i wafli 

w trudnych warunkach 
— zob. str. 100, 102 i 107

Więcej czujników odpornych 
na substancje chemiczne 

— zob. str. 28

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria

E32 odporne na substancje chemiczne Głowice czujników światłowodowych

Głowice czujników światłowodowych 
odporne na środki chemiczne
Głowice czujników światłowodowych odporne na środki chemiczne umożliwiają długi 
czas eksploatacji w obszarach często czyszczonych, narażonych na kontakt 
z chemikaliami i wysokimi temperaturami.

• osłona fluorescencyjna zapewnia najwyższą odporność na środki chemiczne
• odporność na temperaturę do 200°C

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Typ czujnika Wymiar Zasięg działania (w mm)*1

*1 Zasięg działania zmierzono z wykorzystaniem wzmacniaczy z rodziny E3X-DA-SE-S. Dzięki użyciu wzmacniaczy z rodziny E3X-DA-S można uzyskać zasięgi działania dłuższe o maks. 80%.

Główne funkcje Oznaczenie
M4 680 Pokrycie fluorokauczukowe E32-T11U 2M

Ø5 mm 500 Osłona fluorokauczukowa E32-ET11F 2M

3000 E32-T12F

Ø5 mm 1400 Osłona fluorokauczukowa E32-T14F 2M

M6 170 Pokrycie fluorokauczukowe E32-D11U 2M

Ø7 mm 80 Osłona fluorokauczukowa E32-ED11F 2M

Ø6 mm 95 E32-D12F

Ø6 mm 40 Osłona fluorokauczukowa E32-D14F 2M

Ø6 mm 700 Osłona fluorokauczukowa 
Odporność na temperaturę do 200°C

E32-T81F-S 2M

Ø5 mm 3000 Osłona fluorokauczukowa 
Odporność na temperaturę do 150°C

E32-T51F 2M

Model Pokrycie fluorokauczukowe Pełna osłona fluorokauczukowa Pełna osłona fluorokauczukowa i odporność 
na temperaturę

E32-T11U E32-D11U E32-E_11F E32-_12F/E32-_14F E32-T51F E32-T81F-S
Dopuszczalny promień zgięcia (w mm) R1 R4 R75 R40 R10

Cięte na wymiar Tak Nie

Temperatura otoczenia od –40°C do +70°C od –40°C do +150°C od –40°C do +200°C 

Materiał Głowica Mosiądz niklowany Fluorokauczuk

Światłowód PMMA Szkło

Powłoka Pokrycie fluorokauczukowe Osłona fluorokauczukowa

Stopień ochrony IEC 60529 IP67

Osłona fluorokauczukowa gwarantuje najwyższy poziom ochrony przed substancjami 
chemicznymi, zapewniając długotrwały czas eksploatacji w często czyszczonych 
środowiskach, takich jak aseptyczne wypełnienie w zastosowaniach farmaceutycznych

Najwyższa odporność na działanie substancji 
chemicznych

200°C

Modele o zwiększonej odporności 
na temperaturę
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Soczewki odporne na wysoką 
temperaturę — zob. str. 109

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria

E32 Odporne na wysoką temperaturę Głowice czujników światłowodowych

Głowice czujników światłowodowych 
odporne na wysoką temperaturę
Szeroki zakres światłowodów odpornych na wysoką temperaturę zapewnia długi 
czas eksploatacji czujnika w trudnych środowiskach

• odporność na temperaturę do 400°C
• rozmiary o średnicach od 2 mm do M6
• modele o dużym zasięgu lub dużej dokładności wykrywania

Informacje dotyczące zamawiania

Typ czujnika Wymiar Zasięg działania 
(w mm)*1

*1 Zasięg działania zmierzono z wykorzystaniem wzmacniaczy z rodziny E3X-DA-SE-S. Dzięki użyciu wzmacniaczy z rodziny E3X-DA-S można uzyskać zasięgi działania dłuższe o maks. 80%.

Główne funkcje Oznaczenie
Do uczącego się wzmacniacza 
E3X-DA-S

Do wzmacniacza E3X-NA 
z regulacją za pomocą 
potencjometru

M4 450 od –40°C do +150°C E32-ET51 2M

425 od –40 do +100°C*2, 
wysoka elastyczność

*2 Krótkookresowa odporność. Do nieprzerwanego działania w temperaturze od –40 do +90°C.

E32-T51R 2M

280 od –40°C do +200°C E32-T81R-S 2M

450 od –60°C do +350°C E32-T61-S 2M

Ø2 mm 230 od –40°C do +150°C E32-T54 2M

Ø3 mm 1300 od –40°C do +200°C E32-T84S-S 2M

M6 230 od –40°C do +150°C E32-ED51 2M

135 od –40 do +100°C*2, 
wysoka elastyczność

E32-D51R 2M

280 od –40°C do +200°C E32-D81R-S 2M E32-D81R 2M

150 od –60°C do +350°C E32-D61-S 2M E32-D61

M4 60 od –40°C do +400°C E32-D73-S 2M E32-D73

23 x 20 x 9 mm 35 od –40°C do +150°C E32-A09H 2M

30 x 24 x 9 mm 25 od –40°C do +300°C E32-A09H2 2M

25 x 18 x 5 mm 5 od –40 do 300°C E32-L64 2M

36 x 18 x 5 mm 18 E32-L66 2M
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Soczewki odporne na wysoką 
temperaturę — zob. str. 109

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria
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Dane techniczne

Model od –40°C do 
+150°C 

od –40°C do 
+100°C 

od –40°C do +150°C od –40°C do +200°C od –40°C do +300°C od –60°C do 
+350°C 

od –40°C do 
+400°C 

E32-E_51 E32-D51R/
T51R

E32-T54 E32-A09H E32-_ 81_ E32-T84_ E32-A09H2 E32-L6_ E32-_ 61_ E32-D73_

Dopuszczalny promień zgięcia (w mm) R35 R2 R35 R10 R25

Cięte na wymiar Tak Nie

Materiał Głowica Mosiądz
niklowany

Stal nierdzewna Aluminium Stal nierdzewna

Światłowód PMMA Żywica 
akrylanowa

PMMA Szkło

Powłoka Fluorokauczuk Żywica 
poliuretanowa

Fluorokauczuk Stal 
nierdzewna, 
pokrycie 
spiralne

Tuba ze stali 
nierdzewnej

Stal nierdzewna, pokrycie 
spiralne

Tuba ze stali 
nierdzewnej

Stopień ochrony IEC 60529 
IP67

IEC 60529 
IP50

IEC 60529 IP67 IP40 IEC 60529 IP67

150°C
200°C

350°C
400°C

Materiały dobrane pod kątem zakresu 
temperatury roboczej zapewniają najlepsze 
cechy użytkowe i stosunek wartości do jakości.

Pokrycie spiralne ze stali nierdzewnej 
zapewnia elastyczność i najwyższy poziom 
zabezpieczenia mechanicznego.
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Więcej rozwiązań do wykrywania 
wafli — zob. str. 107

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria

E32 — odporne na próżnię Głowice czujników światłowodowych

Głowice czujników światłowodowych 
do pracy w środowisku próżni
W środowiskach wymagających dużej czystości i wysokich temperatur 
światłowody odporne na próżnię i kołnierze łączące zapewniają długi czas 
eksploatacji i zachowanie próżni.

• Prędkość przecieku maks. 1x10–10 Pa*m3/s
• Odporność na temperaturę do 200°C
• Odporne na detergenty osłony światłowodów z fluorokauczuku lub stali 

nierdzewnej

Informacje dotyczące zamawiania

Czujnik Kołnierz

Dane techniczne

Typ czujnika Wymiar Zasięg działania 
(w mm)*1

*1 Zasięg działania zmierzono z wykorzystaniem wzmacniaczy z rodziny E3X-DA-SE-S. Dzięki
użyciu wzmacniaczy z rodziny E3X-DA-S można uzyskać zasięgi działania dłuższe o maks. 80%.

Zakres 
temperatur

Oznaczenie

M4 200 od –40°C do 
+120°C 

E32-T51V 1M

Ø3 130 od –40°C do 
+120°C 

E32-T54V 1M

Ø3 480 od –60°C do 
+200°C 

E32-T84SV 1M

33 x 18 x 
5,5 mm

5 od –40°C do 
+70°C 

E32-G86V-13M

Typ Wymiar Oznaczenie
kołnierz 4-kanałowy 80 x 80 x 49 mm E32-VF4

kołnierz 1-kanałowy maks. 96 x Ø30 mm E32-VF1

Światłowód łączący kołnierz 
ze wzmacniaczem 

Długość 2 m E32-T10V 2M

Model Głowice czujników światłowodowych Światłowód łączący 
kołnierz ze wzmacniaczem

E32-T51V E32-T54V E32-T84SV E32-G86V-1 E32-T10V
Dopuszczalny promień zgięcia R30 R25

Cięte na wymiar Nie Tak

Materiał Głowica Aluminium Stal nierdzewna –

Światłowód Szkło PMMA

Powłoka Pokrycie fluorokauczukowe Stal nierdzewna, pokrycie spiralne Pokrycie polietylenowe

Stopień ochrony –

Model Kołnierz
E32-VF1 E32-VF4

Prędkość przecieku maks. 1 x 10–10 Pa*m3/s

Temperatura otoczenia od –25°C do +55°C 

Materiał Kołnierz Aluminium i stal nierdzewna Aluminium

Zatyczka Fluoroelastomer (viton)

Głowice i kołnierze odporne na działanie próżni są uszczelnione w celu uniknięcia wycieku gazu 
do strefy próżni

Komora próżniowa

Moduł soczewki (opcja)

Po stronie ciśnienia 
atmosferycznego

Moduły 
wzmacniaczaKołnierzModuł światłowodowy
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Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria
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E32 — do zastosowań w robotyce Głowice czujników światłowodowych

Głowice czujników światłowodowych 
do zastosowań w robotyce
W zastosowaniach wymagających częstej wymiany części ten typ światłowodu, 
gwarantujący w czasie eksploatacji ponad 1 milion cykli zginania, zmniejsza ryzyko 
jego pęknięcia.

• Wielordzeniowe światłowody wykonujące swobodne ruchy >1 miliona cykli zginania
• Kwadratowy kształt ułatwiający montaż na powierzchni
• Cylindryczny kształt o średnicy od 1,5 mm do M6

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Typ czujnika Wymiar Zasięg działania (w mm)*1

*1 Zasięg działania zmierzono z wykorzystaniem wzmacniaczy z rodziny E3X-DA-SE-S. Dzięki użyciu wzmacniaczy z rodziny E3X-DA-S
można uzyskać zasięgi działania dłuższe o maks. 80%.

Oznaczenie
M4 680 E32-T11 2M

M3 200 E32-T21 2M

Ø3 mm 680 E32-T12B

Ø2 mm 200 E32-T221B

Ø1,5 mm 200 E32-T22B

15 x 18 x 3 mm 680 E32-T15XB 2M

M6 170 E32-D11 2M

M4 70 E32-D21B 2M

M3 30 E32-D21 2M

Ø1,5 mm 30 E32-D22B 2M

15 x 10 x 3 mm 170 E32-D15XB 2M

Model Kwadratowa Cylindryczne
E32-D15XB
E32-T15XB

E32-T21 E32-D11
E32-T11

E32-D21
E32-T12B
E32-T22B

E32-D21B
E32-D22B
E32-T221B

Dopuszczalny promień zgięcia R4

Cięte na wymiar Tak

Materiał Głowica Aluminium Mosiądz niklowany Stal nierdzewna

Światłowód PMMA

Powłoka Pokrycie PVC Pokrycie polietylenowe Pokrycie PVC

Stopień ochrony IEC 60529 IP67

Gwarantowana liczba ponad 1 miliona cykli 
zginania

Swobodnie poruszające się rdzenie światłowodów zapobiegają przełamaniu światłowodu oraz 
utracie intensywności światła w przypadku zgięcia światłowodu.

swobodnie 
poruszające 
się rdzenie zmodernizowana

konstrukcja rdzenia
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Największa precyzja i pomiary 
— zob. ZS w „Przewodniku 
kontroli i inspekcji jakości”

Soczewki ogniskujące 
— zob. str. 109

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria

E32 — detekcja precyzyjna Głowice czujników światłowodowych

Głowice czujników światłowodowych 
do precyzyjnego wykrywania
Najwyższa precyzja wzornictwa oraz wykonania światłowodów i soczewek 
ogniskujących zapewnia największą dokładność wiązki i plamki, umożliwiając 
wykrywanie najmniejszych obiektów i różnicy wysokości mniejszej niż 100 μm.

• Światłowody koncentryczne z soczewką ogniskującą i średnicą plamki 100 μm
• Modele typu nadajnik-odbiornik z precyzyjnie zogniskowaną wiązką i precyzyjnie 

wyrównaną osią optyczną
• Modele z odbiciem ograniczonym, do wykrywania różnic wysokości mniejszych 

niż 100 μm

Informacje dotyczące zamawiania

Typ czujnika Zalecane użycie Wymiar Główne funkcje Zasięg działania 
(w mm)*1

*1 Zasięg działania zmierzono z wykorzystaniem wzmacniaczy z rodziny E3X-DA-SE-S. Dzięki użyciu wzmacniaczy z rodziny E3X-DA-S można uzyskać zasięgi działania dłuższe o maks. 80%.

Oznaczenie

Precyzyjne wykrywanie 
cienkich obiektów/dokładne 
pozycjonowanie

Ø3 mm – Bardzo precyzyjna regulacja 
osi optycznej

– Silnie skupiona wiązka

1900 E32-T22S

890 E32-A03 2M

Ø2 mm 340 E32-A04 2M

Wykrywanie bardzo małych 
obiektów

M6 – 300 E32-CC200 2M*2

*2 Dostępna jest wersja bardzo elastycznego kabla. Należy dodać literę „R” do kodu zamówienia E32-CC200R.

M3 Punktowa Ø0,5 mm 20 E32-EC31 2M

Punktowa Ø0,2 mm 17 E32-EC41 1M + E39-F3B

Punktowa Ø0,1 mm 7 E32-EC41 1M + E39-F3A-5

Ø3 mm – 150 E32-D32L

Ø2 mm – 75 E32-D32 2M*2

M6 – wyjście kabla 90°
– sześciokątna tylna część

170 E32-C11N 2M

M3 25 E32-C31N 2M

Mała plamka regulacja 8–25 m E32-EC31 2M + E39-EF51

Ø2 mm punktowa Ø od 0,7 do 3 mm 10–30 mm E32-D32 2M + E39-F16

punktowa Ø od 0,3 do 1,6 mm E32-C42 1M + E39-F16

punktowa Ø od 0,5 do 1 mm regulacja 6–15 mm E32-D32 2M + E39-F3A

punktowa Ø od 0,1 do 0,6 mm regulacja 6–15 mm E32-C42 1M + E39-F3A

Precyzyjne wykrywanie 
różnicy wysokości/
wykrywanie płaskiej 
powierzchni

23 x 20 x 9 mm – 35 E32-A09 2M

16 x 18 x 4 mm – 7,2 E32-L25L*2

20 x 20 x 5 mm – 3,3 E32-L25

18 x 20 x 4 mm Precyzyjny punkt, na przykład do 
wykrywania płaskiej/odblaskowej 
powierzchni

4 E32-L24L*2

34 x 25 x 8 mm Wysoki poziom precyzji 
(dokładność wykrywania 100 μm)

2,4 E32-EL24-1 2M

Wykrywanie obiektu 
przed tłem

20,5 x 14 x 3,8 mm Szeroka wiązka, na przykład do 
wykrywania obiektów na płaskiej 
powierzchni

15 E32-L16-N 2M

łatwy montaż
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Największa precyzja i pomiary 
— zob. ZS w „Przewodniku 
kontroli i inspekcji jakości”

Soczewki ogniskujące 
— zob. str. 109

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria
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Dane techniczne

Model Nadajnik-odbiornik Odbiciowe od obiektu (wiązka koncentryczna) Z odbiciem ograniczonym
E32-T22S E32-A03 E32-A04 E32-C11N

E32-C31N
E32-CC200 E32-C42

E32-D32/-D32L
E32-EC31/-EC41

E32-EL24-1 E32-L24L
E32-L25L

E32-L25 E32-L16 E32-A09

Dopuszczalny 
promień zgięcia

R10 R1 R10 R4 R25 R10 R25

Cięte na wymiar Tak

Materiał Głowica Mosiądz niklowany Stal 
nierdzewna

Mosiądz niklowany Mosiądz niklowany Mosiądz 
niklowany 
i aluminium

poliwęglan ABS Aluminium

Światłowód PMMA

Powłoka Pokrycie PVC Pokrycie polietylenowe Pokrycie PVC Pokrycie z PVC, polietylenu 
i poliolefiny

Pokrycie polietylenowe

Stopień ochrony IEC 60529 IP67 IEC 60529 IP50 IEC 60529 IP67 IEC 60529 IP50 IEC 60529 IP40

Światłowody koncentryczne zapewniają rozszerzone pozycjonowania i dokładność wykrywania 
oraz umożliwiają łatwą regulację ogniskowej za pomocą soczewek z regulacją ogniskowej

Odbiorniki
Nadajnik

Dopasowanie skupionej i bardzo precyzyjnej 
wiązki podczas produkcji. Modele dostępne 
z typowym odchyleniem 0,1° do bardzo 
precyzyjnego wykrywania

Światłowody z ograniczonym odbiciem 
wykorzystują całkowite odbicie na 
błyszczących powierzchniach w celu 
wykrywania dużych różnic lub obiektów 
przy wstępnie zdefiniowanym dystansie.
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Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria

E32 — monitorowanie obszaru Głowice czujników światłowodowych

Głowice czujników światłowodowych 
do monitorowania obszarów
Światłowody monitorujące obszary pozwalają wykrywać obiekty pojawiające się 
w zakresie wykrywania i mogą być używane do porównywania wysokości różnych 
obiektów.

• Monitorowany obszar do 70 mm wysokości
• Czujnik wielowiązkowy z 4 odrębnymi głowicami do elastycznego wykrywania 

punktów
• Światłowody standardowe lub o dużej elastyczności

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Typ czujnika Wysokość obszaru (w mm) Zasięg działania (w mm)*1

*1 Zasięg działania zmierzono z wykorzystaniem wzmacniacza E3X-DA-SE-S. Dzięki użyciu wzmacniacza E3X-DA-S można uzyskać zasięgi działania dłuższe o maks. 80%.

Oznaczenie
Norma Wysoka elastyczność Norma Wysoka elastyczność

10 2800 – E32-T16 –

*2

*2 Obszar wykrywania wyrównany z górą obudowy.

11 1100 840 E32-T16P E32-T16PR 2M

30 1800 1300 E32-T16W 2M E32-T16WR 2M

50 – 1800 – E32-ET16WR-2 2M

70 – 2000 – E32-ET16WR-1 2M

11 1000 750 E32-T16J 2M E32-T16JR 2M

4* oddzielne głowice M3 610 – E32-M21 –

11 – 150 – E32-D36P1 2M

Model Norma Wysoka elastyczność
E32-T16 E32-M21 E32-T16J

E32-T16P
E32-T16W

E32-D36P1 E32-ET16WR-1
E32-ET16WR-2

E32-T16JR
E32-T16PR
E32-T16WR

Dopuszczalny promień zgięcia R25 R10 R4 R1

Cięte na wymiar Tak

Materiał Głowica ABS Stal nierdzewna ABS Mosiądz niklowany Aluminium ABS

Światłowód PMMA

Powłoka Pokrycie polietylenowe Pokrycie PVC Pokrycie polietylenowe Pokrycie PVC

Stopień ochrony IEC 60529 IP67 IEC 60529 IP50 IEC 60529 IP54 IEC 60529 IP50

W połączeniu z funkcją podwójnego wyjścia wzmacniacza E3X-DA-S światłowody monitorujące 
obszar z odbiciem rozproszonym mogą wykrywać bardzo małe obiekty (np. igły) oraz drugi stan 
(np. obecność osłony). Wiązka obszaru uwzględnia zmienność położenia przy wysokich prędkościach.

Wyjście 1: ON
Wyjście 2: OFF

Wyjście 1: ON
Wyjście 2: ON

Dwa wyjścia czujnika E3X-DA-S mogą być używane do wykrywania dwóch różnych 
poziomów światła
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E32 — do zastosowań specjalnych Głowice czujników światłowodowych

Głowice czujników światłowodowych 
do zastosowań specjalnych
Głowice światłowodów zoptymalizowane do określonych zadań zapewniają najlepszą 
wydajność wykrywania i adaptację do wymagań środowiskowych szerokiego 
zakresu specjalnych zastosowań.

• Wykrywanie obiektów specjalnych (cieczy, etykiet na folii itd.)
• Głowice światłowodowe idealne do wykrywania oznakowań kolorowych
• Głowice światłowodowe zoptymalizowane do specjalnych zadań (mapowanie 

płytek krzemowych, wykrywanie powierzchni szkła itd.)

Informacje dotyczące zamawiania

Typ czujnika Wymiar Zasięg działania (w mm)*1

*1 Zasięg działania zmierzono z wykorzystaniem wzmacniaczy z rodziny E3X-DA-SE-S. Dzięki użyciu wzmacniaczy z rodziny E3X-DA-S można uzyskać zasięgi działania dłuższe o maks. 80%.

Komentarz Oznaczenie
Widełkowy 36 x 24 x 8 mm 10 – E32-G14 

Mapowanie segmentów Ø3 1900 – E32-T22S

Ø3 1300 – E32-T24S

Ø3 890 – E32-A03 2M

Ø2 340 – E32-A04 2M

Czujnik poziomu cieczy Ø6 styk do cieczy Styk poziomu cieczy E32-D82F1 4M

15 x 23,5 x 5 mm styk tuby Wykrywanie poziomu cieczy przez 
przezroczystą tubę lub pojemnik

E32-D36T 2M

Wykrywanie szkła 21 x 16,5 x 4 mm 8 mm Obudowa metalowa E32-A10 2M
20,5 x 14 x 3,8 mm 15 mm Obudowa z tworzywa sztucznego E32-L16-N 2M

Wykrywanie szkła 
w wysokiej temperaturze

25 x 18 x 5 mm 5 mm Odporność na temperaturę do 300°C E32-L64 2M
36 x 18 x 5,5 mm 18 mm E32-L66 2M

Wykrywanie szkła 
w mokrych procesach

38,5 x 39 x 17,5 mm 8–20 VAC
(zalecany: 11 mm)

– Odporność na temperaturę do 85°C
– zalecamy zastosowanie 

zalecamy zastosowanie  „trybu 
wytrzymałego” modelu E3X-DA-S

E32-L11FS 2M

Wykrywanie etykiet 20 x 20 x 5 mm 7,2 – E32-L25L

18 x 20 x 4 mm 4 – E32-L24L
34 x 25 x 8 mm 2,4 Bardzo precyzyjny punkt 

(dokładność wykrywania 100 μm)
E32-EL24-1 2M

Wykrywanie koloru/
nadrukowanego oznaczenia*2

*2 Ze wzmacniaczem E3X-DAC-S

M6 300 Zalecane do standardowego 
wykrywania koloru i oznaczenia 
kolorowego

E32-CC200 2M

29 x 25,5 x 11,2 55 Zalecane do skomplikowanego 
wykrywania koloru i oznaczenia koloru

E32-L15 2M
23 x 20 x 9 mm 35 E32-A09 2M
M3 20 Zalecane do bardzo precyzyjnego 

wykrywania oznakowań kolorowych
E32-EC31 2M
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Dane techniczne

Model E32-D82F1
E32-L11FS

E32-G14 E32-A09 E32-A10 E32-L15 E32-L16-N E32-CC200 E32-EC31 E32-L66 E32-L64

Dopuszczalny 
promień zgięcia

R40 R25

Cięte na wymiar Tak Nie

Mate-
riał

Głowica PFA ABS Aluminium ABS PAR PVC Mosiądz 
niklowany

Stal nierdzewna

Światło-
wód

PMMA Szkło

Powłoka Pokrycie polietylenowe Pokrycie z PVC, 
polietylenu i poliolefiny

Stal nierdzewna, pokrycie spiralne

Stopień ochrony IEC 60529 IP67 IEC 60529 IP40 IEC 60529 IP30 IEC 60529 IP50 IEC 60529 IP40 IEC 60529 IP67 IEC 60529 IP40 IEC 60529 IP50

Model E32-EL24-1 E32-T24S E32-L24L
E32-L25L

E32-A04 E32-D36T E32-A03 E32-T22S

Dopuszczalny 
promień zgięcia

R10 R4 R1

Cięte na wymiar Tak

Mate-
riał

Głowica Mosiądz 
niklowany 
i aluminium

Stal nierdzewna Mosiądz 
niklowany

Stal nierdzewna ABS Mosiądz niklowany

Światło-
wód

PMMA

Powłoka Pokrycie 
polietylenowe

Pokrycie PVC Pokrycie polietylenowe Pokrycie PVC Pokrycie 
polietylenowe

Pokrycie PVC

Stopień ochrony IEC 60529 IP67 IEC 60529 IP50 IEC 60529 IP67 IEC 60529 IP50 IEC 60529 IP67

W przypadku wykrywania bardzo małych różnic 
wysokości, takich jak etykiety na folii w aplika-
cjach, gdzie przestrzeń jest bardzo istotna, 
czujniki o małych rozmiarach z odbiciem ograni-
czonym zapewniają dokładne wykrywanie do 
rozdzielczości 100 μm.

W kombinacji ze wzmacniaczem E3X-DAC-S 
do wykrywania kolorów i oznaczeń zalecane 
światłowody do wykrywania kolorów i oznaczeń 
umożliwiają detekcję standardowych i niestan-
dardowych oznaczeń nawet w przypadku skom-
plikowanych wzorów lub z małym kontrastem.

Głowice światłowodowe z odbiciem ograniczonym do wykrywania szkła zapewniają stabilne 
wykrywanie płaskich obiektów szklanych w środowisku standardowym, gorącym lub mokrym. 
Kształty i materiały mogą być zoptymalizowane dla uzyskania najlepszego rozwiązania, 
w zależności od wymagań.
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Reflektory — zob. str. 69
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E39/E39 Akcesoria światłowodowe

Akcesoria

Kształt Typ Komentarz Oznaczenie
Soczewka ogniskująca –Zwiększa zasięg działania o ponad 500%

–Dla modułów światłowodowych M4 typu nadajnik-odbiornik E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11 
(pasuje gwint M2,6)

–2 szt. na zestaw

E39-F1

Soczewka ogniskująca 
(widok z boku)

–Dla modułów światłowodowych M4 typu nadajnik-odbiornik E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11, 
E32-T61-S, E32-T81R-S (pasuje gwint M2,6)

–Zakres temperatury od –40°C do +200°C
–2 szt. na zestaw

E39-F2

Soczewka ogniskująca 
(zmienna)

–Do precyzyjnego wykrywania z E32-D32, EC41 E39-F3A

E39-F16

Soczewka ogniskująca –D precyzyjnego wykrywania z E32-EC41 E39-F3A-5

–D precyzyjnego wykrywania z E32-EC41 E39-F3B

–Do precyzyjnego wykrywania ze światłowodami koncentrycznymi M6 z odbiciem rozproszonym 
(np. E32-CC200)

E39-F18

Soczewka ogniskująca 
(widok z boku, zmienna)

–D precyzyjnego wykrywania z E32-EC31 E39-EF51

Soczewka ogniskująca (odporna 
na wysoką temperaturę)

–Zwiększa zasięg działania o ponad 500%
–Dla modułów światłowodowych M4 typu nadajnik-odbiornik E32-ET51, E32-T61, E32-T61-S, 

E32-T81R, E32-T81R-S (pasuje gwint M4)
–Zakres temperatury od –60°C do +350°C
–2 szt. na zestaw

E39-EF1-37-2

Soczewka ogniskująca 
(odporna na próżnię, odporna 
na wysoką temperaturę)

–Pasuje do E32-T51V i E32-T54V (pasuje gwint M2,6)
–2 szt. na zestaw
–Odporność na temperaturę do 120°C

E39-F1V

Przyrząd do cięcia światłowodu –Dołączony do odpowiedniego światłowodu E39-F4

Cienka przystawka 
światłowodowa

–Adapter wzmacniacza do cienkich światłowodów
–Dołączony do odpowiedniego światłowodu (2 zestawy)

E39-F9

Zaginacz tulei –Do E32–TC200B(4)
–Do E32–TC200F(4)
–Do E32–DC200F(4)

E39-F11

Pojedyncze złącze 
przedłużenia światłowodu

–Złącze przedłużenia światłowodu dla standardowych światłowodów o Ø2,2 mm
–Jeden moduł

E39-F10

Podwójne złącze 
przedłużenia światłowodu

–Do światłowodów o Ø2,2 E39-F13

–Do światłowodu o Ø1,0 E39-F14

–Do światłowodów o Ø1,0–2,2 E39-F15

Spiralna osłona 
zabezpieczająca*1

*1 W ofercie są dostępne spiralne osłony zabezpieczające o długości 0,5 m. Należy dodać cyfrę „5” do kodu zamówienia, np. E39-F32A5

–Do czujników M3 typu rozproszonego
–Długość 1 m

E39-F32A

–Do czujników M3 typu „nadajnik-odbiornik”
–Długość 1 m

E39-F32B

–Do czujników M4 typu „nadajnik-odbiornik”
–Długość 1 m

E39-F32C

–Do czujników M6 typu rozproszonego
–Długość 1 m

E39-F32D

Światłowód na rolce*2

*2 Długość światłowodu 100 m na rolce — cięte na wymiar

–Ø2,2 mm
–Standardowy, jednordzeniowy, promień zagięcia 10 mm
–od –40°C do +80°C 

E32-E01 100M

–Ø1,1 mm
–Standardowy, jednordzeniowy, promień zagięcia 15 mm
–od –40°C do +80°C 

E32-E02 100M

–Ø2,2 mm
–Bardzo giętki jednordzeniowy, promień zagięcia 1 mm
–od –40°C do +80°C 

E32-E01R 100M

–Ø1,1 mm
–Bardzo giętki jednordzeniowy, promień zagięcia 1 mm
–od –40°C do +80°C 

E32-E02R 100M

–Ø2,2 mm
–Odporny na wysokie temperatury, promień zagięcia 20 mm
–od –60°C do +150°C 

E32-E05 100M
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Więcej funkcji przetwarzania
sygnałów — zob. E3X-DA-S

Złącza kablowe 
— zob. str. 135

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria

E3X-DA-SE-S/E3X-SD Wzmacniacz światłowodowy

Wzmacniacz światłowodowy z funkcją 
łatwego uczenia się
Wzmacniacze E3X-DA-SE-S i E3X-SD umożliwiają łatwe ustawianie za pomocą 
jednego przycisku i charakteryzują się najlepszym stosunkiem ceny do wydajności 
w standardowych zastosowaniach.

• Automatyczne uczenie się podczas pracy maszyny
• Uczenie obiektowe lub 2-punktowe w ciągu kilku sekund
• Prosta regulacja progowa przy użyciu przycisków w górę i w dół
• Dwa cyfrowe wyświetlacze z prezentacją poziomu światła padającego i wartości 

progowej (E3X-DA-SE-S) lub jeden wyświetlacz i mniejszy rozmiar (E3X-SD)

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Złącza wzmacniaczy światłowodowych

Podwójny czytelny wyświetlacz (E3X-DA-SE-S)

Uczenie się przy użyciu 1 przycisku

Pojedynczy kompaktowy wyświetlacz (E3X-SD)

Uczenie się dwupunktowe

Model Oznaczenie
Podwójny wyświetlacz Jeden wyświetlacz
Wyjście NPN Wyjście PNP Wyjście NPN Wyjście PNP

Kabel (w zestawie) E3X-DA11SE-S 2M E3X-DA41SE-S 2M E3X-SD21 E3X-SD51

Złącze wzmacniacza światłowodowego*1

*1 Należy zamówić złącze oddzielnie. Informacje na temat złącza M8, zobacz E3X-DA-S.

E3X-DA6SE-S E3X-DA8SE-S E3X-SD7 E3X-SD9

Model E3X-DA_SE-S E3X-SD
Źródło światła (długość fali) Czerwona dioda LED (650 nm) Czerwona 4-elementowa dioda LED (625 nm)

Napięcie zasilania 12–24 VDC ±10%, pulsacja (p-p): maks. 10%

Obwody zabezpieczające Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji, przed zwarciem na wyjściu, przed wzajemnymi interferencjami 

Czas odpowiedzi Działanie/resetowanie: 1 ms Działanie/resetowanie: maks. 200 μs

Ustawianie czułości Uczenie się i cyfrowe klawisze w górę/w dół

Funkcje Automatyczne sterowanie mocą Funkcja bardzo szybkiego sterowania prądem emisji

Zapobieganie wzajemnym 
interferencjom

Optyczna synchronizacja komunikacji, możliwa maks. dla 10 jednostek Optyczna synchronizacja komunikacji, możliwa maks. dla 5 jednostek

Wyświetlacze cyfrowe Poziom światła padającego + próg Poziom światła padającego lub próg

Stopień ochrony IEC 60529 IP50 (z założoną pokrywą ochronną)

Kształt Typ Komentarz Oznaczenie
Złącze wzmacniacza 
światłowodowego

Kabel PVC 2 m E3X-CN21

Kabel PCV 30 cm ze złączem wtykowym M12 (4-stykowym) E3X-CN21-M1J 0.3M

Kabel PVC 30 cm ze złączem wtykowym M8 (4-stykowym) E3X-CN21-M3J-2 0.3M

ROZPOCZNIJ UCZENIE SIĘ jednym kliknięciem!

Precyzyjna regulacja za pomocą przycisków UP/DOWN

Naciśnij przycisk TEACH na min. 3 sekundy

Obiekt Obiekt Obiekt

Usuń obiekt i naciśnij 
przycisk TEACH.

Ustaw obiekt i naciśnij 
przycisk TEACH.

Obiekt
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Światłowody z najlepszym 
stosunkiem wartości 

do jakości — zob. str. 93
Wyższa częstotliwość 

przełączania — zob. E3X-NA_F.

Złącza kablowe M8 
— zob. str. 135

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria
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E3X-NA Wzmacniacz światłowodowy

Cyfrowy wzmacniacz światłowodowy 
z regulacją za pomocą potencjometru
Wzmacniacz E3X-NA nadaje się szczególnie do standardowych zastosowań 
w światłowodach, umożliwia szybką i prostą regulację wzmocnienia za pomocą 
potencjometru oraz ma wskaźnik słupkowy.

• Prosta regulacja potencjometrem 
• Zapobieganie wzajemnym interferencjom
• Dostępne są modele o zwiększonej odporności na działanie wody

Informacje dotyczące zamawiania

Kabel (w zestawie)

Wersja złącza

Dane techniczne

Model Kod zamówienia (dla modeli wyposażonych w kabel o długości 2 m w zestawie)
Wyjście NPN Wyjście PNP

Norma E3X-NA11 2M E3X-NA41 2M

Zwiększona odporność na działanie wody E3X-NA11V 2M E3X-NA41V 2M

Model Oznaczenie
Wyjście NPN Wyjście PNP

Standardowe (złącze wzmacniacza 
światłowodowego)*1

*1 Należy zamówić złącze oddzielnie.

E3X-NA6 E3X-NA8

Dostępne są modele o zwiększonej 
odporności na działanie wody
(złącze 4-stykowe M8)

E3X-NA14V E3X-NA44V

Model Norma Zwiększona odporność na działanie wody
Wyjście Wyjście NPN E3X-NA11, E3X-NA6 E3X-NA11V, E3X-NA14V

Wyjście PNP E3X-NA41, E3X-NA8 E3X-NA41V, E3X-NA44V
Źródło światła (długość fali) Czerwona LED (625 nm)

Napięcie zasilania 12–24 VDC ±10%, pulsacja (p-p): maks. 10%

Obwód zabezpieczający Przed odwróceniem polaryzacji, przed zwarciem na wyjściu, 
przed wzajemnymi interferencjami

Czas odpowiedzi Działanie/resetowanie: maks. 200 μs

Ustawianie czułości Nieograniczona regulacja z 8 obrotami (potencjometr)

Funkcje Przekaźnik czasowy z opóźnieniem wyłączenia: 40 ms (ustalone)

Stopień ochrony IEC 60529 IP50 
(z założoną pokrywą ochronną)

IEC 60529 IP66 
(z założoną pokrywą ochronną)
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Światłowody z najlepszym 
stosunkiem wartości 

do jakości — zob. str. 93
Wyższa częstotliwość 

przełączania — zob. E3X-NA_F.

Złącza kablowe M8 
— zob. str. 135

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria

Złącza wzmacniaczy światłowodowych

Kształt Typ Komentarz Oznaczenie
Złącze wzmacniacza 
światłowodowego

Kabel PVC 2 m E3X-CN21

Kabel PCV 30 cm ze złączem wtykowym M12 (4-stykowym) E3X-CN21-M1J 0.3M

Kabel PVC 30 cm ze złączem wtykowym M8 (4-stykowym) E3X-CN21-M3J-2 0.3M

Stan przełączania
+20%
+10%
Próg
–10%
–20%

Wskaźnik słupkowy z poziomem światła, stanem 
przełączania oraz wskaźnikami progowymi

Łatwa, precyzyjna regulacja za pomocą 
potencjometru



113

Zaawansowana komunikacja 
przy użyciu DeviceNet 

— zob. moduł komunikacyjny 
wzmacniacza światłowodowego 

E3X-DRT21-S na stronie 
www.industrial.omron.eu

Złącza kablowe M8 
— zob. str. 135

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria
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E3X-DA-S Wzmacniacz światłowodowy

Cyfrowy wzmacniacz światłowodowy 
o licznych funkcjach
Cyfrowy wzmacniacz światłowodowy z funkcjami zaawansowanej synchronizacji 
czasowej, sterowania zasilaniem LED i przetwarzania sygnałów zapewnia najwyższą 
dokładność i stabilność wykrywania nawet w przypadku najbardziej wymagających 
obiektów i konfiguracji.

• Funkcja dostosowywania mocy umożliwiająca regulację światła padającego 
do maksymalnej, minimalnej lub wstępnie zdefiniowanej wartości

• Funkcje automatycznej regulacji mocy i progu w celu zapewnienia najwyższego 
poziomu stabilności pracy

• Dwa wyjścia dla monitoringu okienkowego lub wykrywania dwupoziomowego 
(np. zmiana stanu obiekt + obiekt)

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Model Funkcja Oznaczenie
Dostra-
janie 
mocy

Przekaź-
nik 
czasowy

Automatyczna 
kompensacja 
progu (ATC)

Wyjście 
podwójne

Wejście 
zewnętrzne

Działanie 
różnicowe

Proces mokry 
(„tryb 
wytrzymały”) 

Ekologiczne funkcje 
oszczędzania 
energii (wyłączenie 
wyświetlacza/LED)

NPN PNP

Kabel (w zestawie) Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak E3X-DA21-S 2M E3X-DA51-S 2M

Złącze wzmacniacza 
światłowodowego*1

*1 Złącze wzmacniacza światłowodowego E3X-CN_  należy zamówić oddzielnie.

Tak Tak Tak Tak — z możliwością wyboru Tak Tak Tak E3X-DA7-S E3X-DA9-S

Złącze M8 3 styki Tak Tak *2

*2 W sprawie wzmacniaczy światłowodowych z tymi funkcjami oraz złączem typu M8 należy skontaktować się z przedstawicielem firmy OMRON. 

E3X-DA13-S E3X-DA43-S

4 styki E3X-DA14-S E3X-DA44-S

Model Kabel (w zestawie) Modele ze złączem wzmacniacza światłowodowego Modele ze złączem M8
E3X-DA_ 1-S E3X-DA7-S, E3X-DA9-S E3X-DA_ 3-S, E3X-DA_ 4-S

Źródło światła (długość fali) Czerwona LED (650 nm) Czerwona LED (625 nm)

Napięcie zasilania 12–24 VDC ±10%, pulsacja (p-p): maks. 10%

Obwody zabezpieczające Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji, zabezpieczenie przeciwzwarciowe wyjścia, zabezpieczenie*1 przed wzajemnymi interferencjami

*1 Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji dla modeli wyposażonych w kabel oraz ze złączem wzmacniacza światłowodowego przeznaczone jest dla zasilania oraz wyjścia. W przypadku modeli
ze złączem M8 zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji zasilania przeznaczone jest dla zasilania. 

Czas 
odpo-
wiedzi

Tryb bardzo wyso-
kiej szybkości

maks. 80 μs dla działania i zerowania maks. 55 μs dla działania i zerowania

Tryb standardowy 1 ms dla działania i zerowania

Tryb wysokiej 
rozdzielczości

4 ms dla działania i zerowania

Proces mokry 
(„tryb wytrzymały”)

16 ms dla działania i zerowania *2

*2 W sprawie wzmacniaczy światłowodowych z tymi funkcjami oraz złączem typu M8 należy skontaktować się z przedstawicielem firmy OMRON. 

Ustawianie czułości Uczenie się i cyfrowe klawisze w górę/w dół

Funkcje Strojenie mocy Regulacja mocy emisji światła i wzmocnienia odbioru, cyfrowa funkcja sterowania

Przekaźnik 
czasowy

Opóźnienie wyłączenia, opóźnienie włączania, wyjście monostabilne. 1 ms–5 s (ustawienie 1–20 ms krokami co 1 ms, 20–200 ms krokami co 10 ms, 
200 ms–1 s krokami co 100 ms oraz 1–5 s krokami co 1 s)

Automatyczne ste-
rowanie mocą (APC)

Monitorowanie zasilania LED i funkcja automatycznego sterowania przez regulację prądu emisji LED. 

Sterowanie progiem 
aktywnym (ATC)

Monitorowanie średniej odebranego światła oraz regulacja odchylenia od wartości progowej dla wyjścia 1 *2

Wyjście podwójne Wyjście 1: poziom światła padającego
Wyjście 2: poziom światła padającego lub wyjście 
alarmowe

Wyjście 1: poziom światła padającego
Wyjście 2: poziom światła padającego lub wyjście alarmowe 
(niedostępne, gdy używane jest wejście zewnętrzne)

*2

Wejście 
zewnętrzne

Zewnętrzne uczenie się lub wyzwalanie funkcji 
(dostrajanie mocy, wyłączanie emitera, uruchomienie ATC)

Zewnętrzne uczenie się lub wyzwalanie funkcji (dostrajanie 
mocy, wyłączanie emitera, uruchomienie ATC) (niedostępne, 
jeśli używane jest wyjście 2)

*2

Działanie różnicowe Tryb wykrywania pojedynczego i podwójnego zbocza *2

Proces mokry 
(„tryb wytrzymały”)

Wyzwalanie poziomu światła padającego na średniej zmiennej światła odbieranego. *2

Ekologiczne funkcje 
oszczędzania energii

LED: Możliwość włączania/wyłączania (wejście zewnętrzne)
Wyświetlenie: Wybór ON/DIM/OFF

*2

Wyświetlacz cyfrowy Poziom światła padającego + wartość progowa lub dane użytkownika

Stopień ochrony IEC 60529 IP50 (z założoną pokrywą ochronną)
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Zaawansowana komunikacja 
przy użyciu DeviceNet 

— zob. moduł komunikacyjny 
wzmacniacza światłowodowego 

E3X-DRT21-S na stronie 
www.industrial.omron.eu

Złącza kablowe M8 
— zob. str. 135

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria

Złącza wzmacniaczy światłowodowych

Strojenie mocy Sprzęganie światła

Funkcje przekaźnika czasowego

Regulacja długości i czasu sygnału wyjściowego

Wyjście podwójne Wykrywanie różnicowe

Sterowanie progiem aktywnym (ATC)

Kształt Typ Komentarz Oznaczenie
Złącze wzmacniacza 
światłowodowego

Kabel PVC 2 m E3X-CN21

Kabel PCV 30 cm ze złączem wtykowym M12 (4-stykowym) E3X-CN21-M1J 0.3M

Kabel PVC 30 cm ze złączem wtykowym M8 (4-stykowym) E3X-CN21-M3J-2 0.3M

Opóźnienie włączenia (ON) Opóźnienie wyłączenia (OFF) Pojedynczy impuls Opóźnienia włączania i wyłączania
T1: Czas ustawiania opóźnienia 
włączania
T2: Czas ustawiania opóźnienia 
wyłączania
Wartości T1 i T2 mogą być 
ustawiane osobno.

Zwiększa lub zmniejsza moc LED oraz 
intensywność odbieranego światła do 
wymaganego poziomu, np. do wcześniej 
zdefiniowanej wartości, w celu łatwego 
wykrycia wadliwego działania czujnika.

Rozprowadzanie światła 
w światłowodach wielordzenio-
wych przy użyciu konwencjonalnych 
wzmacniaczy światłowodowych

Rozprowadzanie światła 
w przypadku nowej generacji 
wzmacniaczy E3X-DA-S

Światło padające

Brak światła padającego

ON

OFF

ON

OFF

L-ON

D-ON

T

T

Światło padające

Brak światła padającego

ON

OFF

ON

OFF

L-ON

D-ON

T

T

Światło padające

Brak światła padającego

ON

OFF

ON

OFF

L-ON

D-ON

T

T

Światło padające

Brak światła padającego

ON

OFF

ON

OFF

L-ON

D-ON

T2 T1

T1 T2

Wyzwalanie pojedynczego lub podwójnego zbocza sygnałuDwa wyjścia mogą być używane do wykrywania dwóch różnych poziomów światła

T/ms
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Wyjście czujnika

Wartość progowa 
bez ATC

Poziom światła 
padającego
Wartość 
progowa ATC

Bez ATC: usterka spowodowana wahaniami 
temperatury, zanieczyszczeniem lub kondensacją

Praca z ATC

Praca bez ATC
Wyższa stabilność sygnału rekompensuje 
ograniczenie mocy spowodowane wahaniami 
temperatury, pyłem lub kondensacją.
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Zaawansowana komunikacja 
przy użyciu DeviceNet 

— zob. moduł 
komunikacyjny wzmacniacza 

światłowodowego 
E3X-DRT21-S na stronie 

www.omron-industrial.com.

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria
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E3X-MDA Wzmacniacz światłowodowy

Cyfrowy wzmacniacz światłowodowy 
typu 2 w 1 
E3X-MDA to dwa cyfrowe wzmacniacze światłowodowe w jednej, wąskiej obudowie. 
Wzmacniacz E3X-MDA ułatwia pracę i ustawianie oraz zapewnia oszczędność miejsca 
w zastosowaniach wymagających jednoczesnego wykrywania dwóch obiektów.

• Dwa wzmacniacze cyfrowe w jednej wąskiej obudowie
• Modele z podwójnym wyjściem — ON/OFF lub polowe 

(między dwiema wartościami progowymi)
• Funkcje porównywania sygnałów (AND, OR itd.)

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Złącza wzmacniaczy światłowodowych

Model Funkcje Oznaczenie
Wyjście NPN Wyjście PNP

Kabel (w zestawie) Wyjście AND/OR E3X-MDA11 E3X-MDA41

Złącze wzmacniacza światłowodowego*1 Wyjście AND/OR E3X-MDA6 E3X-MDA8

*1 Należy zamówić złącze oddzielnie.

Model E3X-MDA
Źródło światła (długość fali) Czerwona LED (650 nm)

Napięcie zasilania 12–24 VDC 10%, pulsacja (p-p) maks. 10%

Obwody zabezpieczające Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji, przed zwarciem na wyjściu, przed wzajemnymi interferencjami

Czas 
odpowiedzi

Tryb bardzo wysokiej szybkości 130 μs dla działania i zerowania

Tryb standardowy 1 ms dla działania i 1 ms dla resetowania

Tryb wysokiej rozdzielczości 4 ms dla działania i 4 ms dla resetowania

Ustawianie czułości Uczenie się i cyfrowe klawisze w górę/w dół

Funkcje Strojenie mocy Regulacja mocy emisji światła i wzmocnienia odbioru, cyfrowa funkcja sterowania

Funkcja przekaźnika czasowego Wybór: opóźnienie wyłączania (OFF), opóźnienie włączania (ON) lub wyjście monostabilne.
1 ms–5 s (ustawienie 1–20 ms krokami co 1 ms, 20–200 ms krokami co 10 ms, 
200 ms–1 s krokami co 100 ms oraz 1–5 s krokami co 1 s)

Ustawienia We/Wy Ustawienie wyjścia (wybór wyjścia kanału 2, AND, OR, rosnącego zbocza synchronizacji, opadającego zbocza synchronizacji lub wyjścia różnicowego)

Wyświetlacze cyfrowe Istnieją następujące możliwości wyboru: poziom intensywności dla kanału 1 + poziom intensywności dla kanału 2, poziom intensywności + 
wartość progowa, procentowy poziom intensywności + wartość progowa, poziom szczytowy światła padającego + poziom dolny przy braku 
światła padającego, poziom minimalny światła padającego + poziom maksymalny przy braku światła padającego, długi wyświetlacz paskowy, 
poziom intensywności + zachowanie najwyższej wartości, poziom intensywności + numer kanału

Stopień ochrony IEC 60529 IP50 (z założoną pokrywą ochronną)

Kształt Typ Komentarz Oznaczenie
Złącze wzmacniacza 
światłowodowego

Kabel PVC 2 m E3X-CN21

Kabel PCV 30 cm ze złączem wtykowym M12 (4-stykowym) E3X-CN21-M1J 0.3M

Kabel PVC 30 cm ze złączem wtykowym M8 (4-stykowym) E3X-CN21-M3J-2 0.3M

Funkcje AND i OR dla dwóch kanałów światło-
wodowych ułatwiają przetwarzanie sygnału 
bez konieczności stosowania PLC. Umożliwia 
to dodanie kontroli czujnika do urządzeń bez 
konieczności przeprogramowywania PLC.

Wzmacniacz 2 w 1 zastępuje dwa standardowe 
wzmacniacze, ograniczając wymaganą przestrzeń 
oraz koszt urządzeń.
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Złącza kablowe M8 
— zob. str. 135

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki

Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria

E3X-NA_F Wzmacniacz światłowodowy

Cyfrowy wzmacniacz z szybkim czasem 
reakcji i z potencjometrem
Wzmacniacz E3X-NA_F odznacza się bardzo szybkim czasem reakcji i nadaje się 
idealnie do zastosowań szybkiego wykrywania.

• Krótki czas włączania rzędu jedynie 20 μs
• Prosta regulacja potencjometrem 

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Uwaga: W sprawie wzmacniaczy światłowodowych z funkcją uczenia, krótkim czasem reakcji i wyświetlaczem cyfrowym należy skontaktować się z przedstawicielem firmy OMRON.

Model Oznaczenie
Wyjście NPN Wyjście PNP

Kabel (w zestawie) E3X-NA11F E3X-NA41F

Złącze M8 (4-stykowe) –*1

*1 Należy skontaktować się z przedstawicielem firmy OMRON.

E3X-NA44FV

Model Wyjście NPN E3X-NA11F -
Wyjście PNP E3X-NA41F E3X-NA44FV

Źródło światła (długość fali) Czerwona LED (680 nm)

Napięcie zasilania 12–24 VDC ±10%, pulsacja (p–p): maks. 10%

Obwód zabezpieczający Przed odwróceniem polaryzacji, przed zwarciem na wyjściu, przed wzajemnymi interferencjami

Czas odpowiedzi Eksploatacja: maks. 20 μs
Resetowanie: maks. 30 μs

Regulacja czułości Nieograniczona regulacja z 8 obrotami (potencjometr)

Funkcje Przekaźnik czasowy z opóźnieniem wyłączenia: 40 ms (ustalone)

Stopień ochrony IEC 60529 IP50 (z założoną pokrywą ochronną) IEC 60529 IP66 (z założoną pokrywą ochronną)
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Aby uzyskać najlepszy stosunek 
wartości do jakości, należy użyć 
światłowodu koncentrycznego 

E32-CC200. 
Większy zasięg lub mniejsze 

obiekty — zob. str. 107

Więcej informacji na temat 
wykrywania kolorów 

i oznakowań — zob. str. 26

Więcej rozwiązań 
do wykrywania wafli 

— zob. str. 107

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria
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E3X-DAC-S Wzmacniacz światłowodowy

Kolorowy (RGB) cyfrowy wzmacniacz 
światłowodowy E3X-DAC-S
Czujnik E3X-DAC-S wykrywa kolor i intensywność zwracanego światła znaku lub 
obiektu oraz porównuje te wartości z zapisanym współczynnikiem RGB lub wartością 
intensywności. Współczynnik RGB lub różnica kontrastu umożliwiają stabilne wykrywanie 
oznaczeń o różnych kolorach oraz czarnych, szarych lub białych oznaczeń lub obiektów.

• Biała dioda LED zapewnia niezależność od koloru 
• Krótki czas reakcji rzędu 60 μs
• Przekaźnik czasowy z opóźnionym włączeniem lub wyłączeniem ustawianym do 5 s
• Funkcja zdalnego uczenia lub uczenia z użyciem jednego przycisku

Informacje dotyczące zamawiania

Kabel (w zestawie)

Wersje złączy

Dane techniczne

Model Funkcje Kod zamówienia (dla modeli wyposażonych w kabel o dłg. 2 m)
Wyjście NPN Wyjście PNP

Modele standardowe Przekaźnik czasowy, zmiana czasu odpowiedzi E3X-DAC11-S E3X-DAC41-S

Modele zaawansowane Modele standardowe + równoczesne określanie (2 kolory)
wyjście AND/OR, ustawienie zdalne

E3X-DAC21-S E3X-DAC51-S

Model Funkcje Oznaczenie
Wyjście NPN Wyjście PNP

Standardowe modele (złącze wzmacniacza 
światłowodowego)*1

*1 Należy zamówić złącze oddzielnie

Przekaźnik czasowy, zmiana czasu odpowiedzi E3X-DAC6-S E3X-DAC8-S

Model Modele standardowe Modele zaawansowane
E3X-DAC1, E3X-DAC4
E3X-DAC6, E3X-DAC8

E3X-DAC2, E3X-DAC5

Źródło światła (długość fali) Biała dioda LED (420–700 nm)

Liczba rejestrowanych kolorów 1 2 (określanie równoczesne)

Napięcie zasilania 12–24 VDC ±10%, pulsacja (p-p): maks. 10%

Obwody zabezpieczające Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji, przed zwarciem na wyjściu, przed wzajemnymi interferencjami, przed odwróceniem wyjścia

Czas 
odpowiedzi

Tryb bardzo wysokiej szybkości
Tryb wysokiej szybkości
Tryb standardowy
Tryb wysokiej rozdzielczości

Działanie/resetowanie: 60 μs
Działanie/resetowanie: 300 μs
Działanie/resetowanie: 1 ms
Działanie/resetowanie: 4 ms

Działanie/resetowanie: 120 μs
Działanie/resetowanie: 600 μs
Działanie/resetowanie: 2 ms
Działanie/resetowanie: 8 ms

Ustawianie czułości
(rejestracja koloru, dopuszczalny zakres)

Uczenie (jednopunktowe lub z elementem roboczym/bez niego) lub dostrajanie ręczne

Funkcje Tryb wykrywania*1

*1 Więcej informacji na temat trybów wykrywania — zob. str. 139

Tryb automatyczny (automatyczny wybór trybu C lub trybu I)
Tryb C (współczynnik RGB)
Tryb I (natężenie światła)
Tryb oznaczenia (intensywność i współczynnik wartości RGB)

Tryb pracy Załączenie (ON) dla zgodności (ON dla koloru takiego samego jak kolor zarejestrowany) lub ON dla rozbieżności (ON dla koloru innego niż zarejestrowany)

Funkcja przekaźnika czasowego Typ przekaźnika czasowego: przekaźnik opóźniający wyłączenie (OFF-Delay), przekaźnik opóźniający włączenie (ON-Delay) lub załączenie czasowe
Nastawa czasu przekaźnika czasowego: 1ms–5 s (zmienny)

Wyjścia sterowania – Wyjście dla każdego kanału, wyjście AND i wyjście OR

Zdalne sterowanie – Uczenie jednopunktowe, uczenie z elementem roboczym lub bez niego, 
zerowanie i OFF dla emisji światła

Stopień ochrony IEC 60529 IP50 (z założoną pokrywą ochronną)
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Aby uzyskać najlepszy stosunek 
wartości do jakości, należy użyć 
światłowodu koncentrycznego 

E32-CC200. 
Większy zasięg lub mniejsze 

obiekty — zob. str. 107

Więcej informacji na temat 
wykrywania kolorów 

i oznakowań — zob. str. 26

Więcej rozwiązań do wykrywania 
wafli — zob. str. 107

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria

Złącza wzmacniaczy światłowodowych

 

Kształt Typ Komentarz Oznaczenie
Złącze wzmacniacza 
światłowodowego

Kabel PVC 2 m E3X-CN21

Kabel PCV 30 cm ze złączem wtykowym M12 (4-stykowym) E3X-CN21-M1J 0.3M

Kabel PVC 30 cm ze złączem wtykowym M8 (4-stykowym) E3X-CN21-M3J-2 0.3M

Wykrywane obiektów o innym kolorze lub oznaczeniach na podstawie 
porównania współczynnika RGB.

Wykrywanie kontrastu przez porównanie intensywności zwracanego światła.

Łatwe w obsłudze wykrywanie kolorowych oznaczeń lub obiektów (1 lub 2 na wzmacniacz). Skalowalność umożliwia rozpoznawanie wielu kolorów, 
np. w przypadku zastosowań związanych z sortowaniem, charakteryzujących się wysoką wydajnością kosztową w porównaniu z typowymi czujnikami kolorów.

Wykrywanie wymagających oznaczeń
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Zaawansowana komunikacja 
przy użyciu DeviceNet 

— zob. moduł 
komunikacyjny wzmacniacza 

światłowodowego 
E3X-DRT21-S na stronie 
www.industrial.omron.eu

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria
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E3X-DAH-S Wzmacniacz światłowodowy

Cyfrowy wzmacniacz światłowodowy z diodą 
LED podczerwieni
Cyfrowe wzmacniacze światłowodowe z diodą LED podczerwieni są idealne do 
wykrywania wody lub jeśli światło widzialne jest niepożądane.

• Podczerwona LED
• Sterowanie mocą LED i funkcja przetwarzania sygnału

Informacje dotyczące zamawiania

Kabel (w zestawie)

Wersja złącza

Dane techniczne

Moduły wzmacniaczy z kablami

Złącza wzmacniaczy światłowodowych

Model Kod zamówienia (dla modeli wyposażonych w kabel o długości 2 m 
w zestawie)
Wyjście NPN Wyjście PNP

Podczerwień E3X-DAH11-S 2M E3X-DAH41-S 2M

Model Oznaczenie
Wyjście NPN Wyjście PNP

Podczerwień (złącze wzmacniacza 
światłowodowego)*1

*1 Należy zamówić złącze oddzielnie

E3X-DAH6-S E3X-DAH8-S

Model Wyjście NPN E3X-DAH11-S, E3X-DAH6-S
Wyjście PNP E3X-DAH41-S, E3X-DAH8-S

Źródło światła (długość fali) Podczerwona LED

Napięcie zasilania 12–24 VDC 10%, pulsacja (p-p) maks. 10%

Obwody zabezpieczające Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji, przed zwarciem na wyjściu, przed wzajemnymi interferencjami

Czas 
odpowiedzi

Tryb bardzo 
wysokiej 
szybkości

NPN 48 μs dla działania i 50 μs dla resetowania

PNP 53 μs dla działania i 55 μs dla resetowania

Tryb standardowy 1 ms dla działania i 1 ms dla resetowania

Tryb wysokiej 
rozdzielczości

4 ms dla działania i 4 ms dla resetowania

Ustawianie czułości Uczenie się i cyfrowe klawisze w górę/w dół

Funkcje Strojenie mocy Regulacja mocy emisji światła i wzmocnienia odbioru, cyfrowa funkcja sterowania

Funkcja przekaźnika 
czasowego

Wybierana: przekaźnik opóźniający wyłączenie (OFF), przekaźnik opóźniający włączenie (ON) lub przekaźnik czasowy pojedynczego impulsu 1 ms do 5 s 
(ustawienie krokowo: 1–20 ms co 1 ms; 20–200 ms co 10 ms, od 200 ms do 1 s co 100 ms i 1–5 s co 1 s)

Wyświetlacze cyfrowe Poziom światła padającego + wartość progowa lub dane użytkownika

Stopień ochrony IEC 60529 IP50 (z założoną pokrywą ochronną)

Kształt Typ Komentarz Oznaczenie
Złącze wzmacniacza 
światłowodowego

Kabel PVC 2 m E3X-CN21

Kabel PCV 30 cm ze złączem wtykowym M12 (4-stykowym) E3X-CN21-M1J 0.3M

Kabel PVC 30 cm ze złączem wtykowym M8 (4-stykowym) E3X-CN21-M3J-2 0.3M



Dla potrzeb wykrywania poruszających się części maszyn, a zwłaszcza ich położeń końcowych, mechaniczne 
i optyczne wyłączniki krańcowe zapewniają dokładne i niezawodne działanie. 

Istnieje przy tym szereg różnorodnych możliwości zastosowania siłowników, zoptymalizowanych do najszerszego 
wyboru zastosowań i wymogów użytkowania. Dzięki łatwemu pozycjonowaniu i intuicyjnej instalacji, wysokiej 
odporności na zmienne wpływy zewnętrzne (pola elektromagnetyczne, światło słoneczne, temperatury itd.) 
oraz możliwości bezpośredniego przełączania obciążeń do 15 A czujniki te to idealny wybór w szerokiej 
gamie zastosowań przenośnikowych i z zakresu obróbki.

Niezawodna i elastyczna metoda zatrzymywania maszyn

• Szeroka gama siłowników (trzpień, dźwignia)

• Mechanizm bezpośredniego otwierania

• Blok zacisków (z kanałami przewodowymi o rozmiarach M20, PG13.5 itd.) oraz 
modele ze złączem M12

• Zdolność przełączania do 10 A

• Obudowa z tworzywa sztucznego

• IP67

D4N - wyłącznik krańcowy

Odporne na wysoką 
temperaturę

Odporne na niską 
temperaturę

Wykrywanie niewielkiej 
siły/rozmiarów

Wykrywanie 
wielostronne 

o wysokiej precyzji

Pomiary 
o najwyższej precyzji

Do 400°C Do -40°C Wykrywa minimalną 
siłę kontaktową, np. 
cienki drut lub folię

• Operacje X, Y, Z
• Dokładność 

przełączania 
rzędu kilku μm

• Rozmiary M5, M8, 
M10

Rozdzielczość 
pomiarowa do 0,1 μm

WL-_-TH, TZ WL-_-TC D5C D5B ZX-T

MODELE SPECJALNE

zob. Przewodnik kontroli 
i inspekcji jakości

zob. dysk DVD, aby 
uzyskać więcej informacji

zob. dysk DVD, aby 
uzyskać więcej informacji

zob. dysk DVD, aby 
uzyskać więcej informacji

zob. dysk DVD, aby 
uzyskać więcej informacji
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CZUJNIKI MECHANICZNE/WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE

zob. str. 122



Krańcowe wyłączniki 
bezpieczeństwa

Rozmaite kształty 
montażowe

Różne kształty 
montażowe, np. 
typowe dla różnych 
krajów świata

WL, HL, D4MC itd.

• Mechaniczna 
blokada kształtu

• Ręczne resetowanie
• Przełączniki 

do zawiasów 
drzwiowych

D4 — bezpieczeństwo

MODELE SPECJALNE

Obudowa metalowa:

Mniejsza, kompaktowa obudowa:

Podstawowa ochrona podzespołów dzięki obudowie:

Z EE-SX

D4C

D4B-_N

zob. Przewodnik nt. 
bezpieczeństwa maszyn

zob. dysk DVD, aby 
uzyskać więcej informacji
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zob. str. 127

zob. str. 126

zob. str. 124

zob. str. 67
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Systemy sterowania związane 
z bezpieczeństwem 

— zob. PRZEWODNIK 
BEZPIECZEŃSTWA MASZYN

Złącza kablowe M12 
— zob. str. 135

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria

D4N Czujniki mechaniczne/wyłączniki krańcowe

Wyłącznik krańcowy w obudowie z tworzywa 
sztucznego
Rodzina D4N to kompletna linia wyłączników krańcowych. Są one oferowane 
z jednym, dwoma lub trzema wbudowanymi stykami i wieloma typami elementów 
wykonawczych (głowic i dźwigni). Wyłączniki krańcowe o intuicyjnej konfiguracji, 
instalacji i konserwacji.
• Mechanizm bezpośredniego otwierania styków 
• Szeroka gama elementów wykonawczych 
• Podwójna izolacja 
• Złącze M12 lub bloki zacisków (z kanałem przewodowym M20, PG13,5)

Informacje dotyczące zamawiania

Przełączniki z dwoma stykami i stykami MBB
Styki MBB (Make Before Break) mają strukturę nakładającą się, dlatego zanim otwiera się styk normalnie zamknięty (NC), zamyka się styk normalnie otwarty (NO).

Przełączniki Sposób połączenia Oznaczenie
1 NC/1 NO 
(styki zatrzaskowe)

1 NC/1 NO 
(styki zwłoczne)

2 NC (styki zwłoczne) 2 NC/1 NO 
(styki zwłoczne)

Oznaczenie Oznaczenie Oznaczenie Oznaczenie
Dźwignia z rolką 
(dźwignia z żywicy, rolka z żywicy)

Z 1 kanałem 
przewodowym

M20*1 D4N-4120 D4N-4A20 D4N-4B20 D4N-4C20

Złącze M12 D4N-9120 D4N-9A20 D4N-9B20 –

Z 2 kanałami 
przewodowymi

M20*1 – – – D4N-8C20

Trzpień Z 1 kanałem 
przewodowym

M20*1 D4N-4131 D4N-4A31 D4N-4B31 –

Złącze M12 D4N-9131 D4N-9A31 D4N-9B31 –

Z 2 kanałami 
przewodowymi

M20*1 D4N-8131 D4N-8A31 D4N-8B31 –

Trzpień z rolką Z 1 kanałem 
przewodowym

M20*1 D4N-4132 D4N-4A32 D4N-4B32 D4N-4C32

Złącze M12 D4N-9132 D4N-9A32 D4N-9B32 –

Z 2 kanałami 
przewodowymi

M20*1 D4N-8132 D4N-8A32 D4N-8B32 D4N-8C32

Jednokierunkowe ramię dźwigni z rolką 
(w poziomie)

Z 1 kanałem 
przewodowym

M20*1 D4N-4162 D4N-4A62 D4N-4B62 D4N-4C62

Złącze M12 D4N-9162 D4N-9A62 D4N-9B62 –

Z 2 kanałami 
przewodowymi

M20*1 D4N-8162 D4N-8A62 D4N-8B62 D4N-8C62

Jednokierunkowe ramię dźwigni z rolką 
(w pionie)

Z 1 kanałem 
przewodowym

M20*1 D4N-4172 D4N-4A72 D4N-4B72 –

Regulowana dźwignia z rolką, blokada 
kształtu (dźwignia metalowa, rolka z żywicy)

Z 1 kanałem 
przewodowym

M20*1 D4N-412G D4N-4A2G D4N-4B2G –

Złącze M12 D4N-912G D4N-9A2G D4N-9B2G –

Regulowana dźwignia z rolką, blokada 
kształtu (dźwignia metalowa, rolka gumowa)

Z 1 kanałem 
przewodowym

M20*1 D4N-412H D4N-4A2H D4N-4B2H –

Złącze M12 D4N-912H D4N-9A2H D4N-9B2H –

*1. W ofercie także kanały przewodowe o wymiarach 1/2-14NPT, G1/2 i PG 13,5. tekst pogrubiony — krańcowy przełącznik bezpieczeństwa, blokada
mechaniczna

Element wykonawczy Sposób połączenia Oznaczenie
1 NC/1 NO (styki zwłoczne) 2 NC/1 NO (styki zwłoczne)

Dźwignia z rolką 
(dźwignia z żywicy, rolka z żywicy)

Z 1 kanałem 
przewodowym

M20*1

*1 W ofercie także kanały przewodowe o wymiarach 1/2-14NPT, G1/2 i PG 13,5.

D4N-4E20 D4N-4F20

Złącze M12 D4N-9E20 –

Z 2 kanałami 
przewodowymi

M20*1 D4N-8E20 D4N-8F20

Trzpień z rolką Z 1 kanałem 
przewodowym

M20*1 D4N-4E32 D4N-4F32

Złącze M12 D4N-9E32 –

Z 2 kanałami 
przewodowymi

M20*1 D4N-8E32 D4N-8F32

Jednokierunkowe ramię dźwigni z rolką 
(w poziomie)

Z 1 kanałem 
przewodowym

M20*1 D4N-4E62 D4N-4F62

Złącze M12 D4N-9E62 –

Z 2 kanałami 
przewodowymi

M20*1 D4N-8E62 D4N-8F62
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Systemy sterowania związane 
z bezpieczeństwem 

— zob. PRZEWODNIK 
BEZPIECZEŃSTWA MASZYN

Złącza kablowe M12 
— zob. str. 135

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki

Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria
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Dane techniczne

Styk 1NO/1NC (styki zatrzaskowe)

Gdy osadzanie się metalu między sparowanymi stykami następuje po stronie styku 
NC, mogą one zostać odciągnięte przy użyciu siły ścinającej i siły rozciągającej, 
wytwarzanych, gdy część B krzywki bezpieczeństwa lub trzpień dotyka części A 

ruchomej blaszki styku. Gdy krzywka bezpieczeństwa lub trzpień poruszają się 
w kierunku zgodnym ze strzałką, następuje zwolnienie wyłącznika krańcowego.

Styk 1NC/1NO (styki zwłoczne) Styk 2NC (styki zwłoczne)

Wytrzymałość*1 

*1 Wartości wytrzymałości zostały obliczone dla temperatury roboczej od 5 do 35C i wilgotności roboczej od 40 do 70%. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z przedstawicielem
firmy Omron.

Mechaniczna Min. 15000000 operacji/dźwignia widełkowa: min. 10000000 operacji

Elektryczna Min. 500000 operacji dla obciążenia rezystancyjnego 3 A przy 250 VAC
Min. 300000 operacji dla obciążenia rezystancyjnego 10 A przy 250 VAC

Prędkość robocza Od 1 mm/s do 0,5 m/s (D4-1120)

Częstotliwość robocza maks. 30 operacji/min

Minimalne obciążenie stosowane Obciążenie rezystancyjne 1 mA przy 5 VDC (wartość referencyjna poziomu N)

Zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym Klasa II (podwójna izolacja)

Stopień zanieczyszczenia (środowisko pracy) 3 (EN 60947-5-1)

Odstęp styków Styki zatrzaskowe: min. 2 × 0,5 mm
Styki zwłoczne: min. 2 × 2 mm

Warunkowy prąd zwarcia 100 A (EN 60947-5-1)

Termiczny prąd zwarciowy (Ith) 10 A (EN 60947-5-1)

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od –30C do 70C bez oblodzenia

Stopień ochrony IP67 (EN 60947-5-1)

A
B

1.   Gdy następuje osadzenie się metalu. 2.   Gdy styki są odciągane.

Styk ruchomy

Trzpień

Krzywka bezpieczeństwa
Styk stały (NC)

Ruchoma blaszka 
styku 

Krzywka 
bezpieczeństwa 
bezpośrednio odpycha 
ruchomą blaszkę styku.

3.   Gdy styki są całkowicie odciągnięte.

Sprężyna styku

Sprężyna powrotna

Styk stały (NC)

Styk ruchomy

Trzpień

Zgodność z normą EN60947-5-1 dot. bezpośredniego otwierania

W przypadku osadzenia się metalu następuje rozdzielenie styków przez wciśnięcie trzpienia 
ruchomego.

Styk stały (NO)

Zgodność z normą EN60947-5-1

W przypadku osadzenia się metalu następuje rozdzielenie styków przez wciśnięcie trzpienia 
ruchomego.
       
 jest oznaczone na produkcie, co informuje o zatwierdzeniu bezpośredniego mechanizmu 
rozwierającego.

Sprężyna styku

Sprężyna powrotna

Styk stały (NC)

Styk ruchomy

Trzpień



MAŁY ROZMIAR KOMPAKTOWE O SPECJALNYM KSZTAŁCIE

124

Systemy sterowania związane 
z bezpieczeństwem 

— zob. PRZEWODNIK 
BEZPIECZEŃSTWA MASZYN

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria

D4B-_N  Czujniki mechaniczne/wyłączniki krańcowe

Wyłącznik krańcowy w metalowej obudowie
Rodzina D4BN to kompletna linia wyłączników krańcowych w metalowej obudowie. 
Są one oferowane z dwoma wbudowanymi stykami oraz wieloma typami głowic 
i siłowników. Aby umożliwić prostą instalację i konserwację, oferta obejmuje także 
różne typy złączy, np. M20.

• Mechanizm bezpośredniego otwierania styków 
• Różne elementy wykonawcze 
• Solidna metalowa obudowa 
• Blok zacisków z kanałem przewodowym M20

Informacje dotyczące zamawiania

Dane techniczne

Oznaczenie
Przełączniki (EN 50041) Przełącznik z 3 kanałami przewodowymi
1 NC/1 NO 
(styki zatrzaskowe)

1 NC/1 NO 
(styki zwłoczne)

2 NC (styki zwłoczne) 1 NC/1 NO 
(styki zatrzaskowe)

2 NC (styki zwłoczne)

Dźwignia z rolką D4B-4111N D4B-4511N D4B-4A11N D4B-8111N –

Regulowana dźwignia z rolką D4B-4116N D4B-4516N D4B-4A16N D4B-8116N –

Regulowana dźwignia z prętem D4B-4117N D4B-4517N D4B-4A17N D4B-8117N –

Prosty D4B-4170N D4B-4570N D4B-4A70N – –

Rolka D4B-4171N D4B-4571N D4B-4A71N D4B-8171N D4B-8A71N

Sprężyna okrągła D4B-4181N – – – –

Pręt plastikowy D4B-4187N – – – –

Uwaga: Powyższe modele zawierają blok zacisków z kanałem przewodowym M20. W ofercie także kanały przewodowe 
o wymiarach G1/2 i PG 13,5.

Tekst pogrubiony — krańcowy przełącznik
bezpieczeństwa, blokada mechaniczna

Model Styki zatrzaskowe Styki zwłoczne
Wytrzymałość*1

*1 Wartości wytrzymałości zostały obliczone dla temperatury otoczenia 5–35°C i wilgotności otoczenia 40–70%. Aby uzyskać informacje dotyczące innych warunków, należy skontaktować się 
z przedstawicielem handlowym firmy Omron.

Mechaniczna Min. 30000000 operacji Min. 10000000 operacji

Elektryczna Min. 500000 operacji (250 VAC, obciążenie rezystancyjne 10 A)

Prędkość robocza od 1 mm/s do 0,5 m/s

Częstotliwość robocza Mechaniczna: 120 operacji/min
Elektryczna: 30 operacji/min

Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz

Rezystancja styku Maks. 25 m (wartość początkowa)

Stopień zanieczyszczenia (środowisko pracy) 3 (EN 60947-5-1)

Warunkowy prąd zwarcia 100 A (EN 60947-5-1)

Umowny zamknięty prąd termiczny (I) 20 A (EN 60947-5-1)

Zabezpieczenie przed porażeniem elektrycznym Klasa I (z zaciskiem uziemienia)

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od –40 do 80°C (bez oblodzenia)*2

*2 Od –25 do +80°C, z trzpieniem elastycznym.

Stopień ochrony IP67 (EN 60947-5-1)
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Systemy sterowania związane 
z bezpieczeństwem 

— zob. PRZEWODNIK 
BEZPIECZEŃSTWA MASZYN

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria

Styk 1NO/1NC (styki zatrzaskowe)

Gdy osadzanie się metalu między sparowanymi stykami następuje po stronie styku 
NC, mogą one zostać odciągnięte przy użyciu siły ścinającej i siły rozciągającej, 
wytwarzanych, gdy część B krzywki bezpieczeństwa lub trzpień dotyka części A 

ruchomej blaszki styku. Gdy krzywka bezpieczeństwa lub trzpień poruszają się 
w kierunku zgodnym ze strzałką, następuje zwolnienie wyłącznika krańcowego.

Styk 1 NC/1 NO (styki zwłoczne) Styk 2 NC (styki zwłoczne)

1.   Gdy następuje osadzenie się metalu. 2.   Gdy styki są odciągane.

Styk ruchomy

Trzpień

Krzywka bezpieczeństwa
Styk stały (NC)

Ruchoma blaszka 
styku 

Krzywka 
bezpieczeństwa 
bezpośrednio odpycha 
ruchomą blaszkę styku.

3.   Gdy styki są całkowicie odciągnięte.

Sprężyna styku

Sprężyna powrotna

Styk stały (NC)

Styk ruchomy

Trzpień

Zgodność z normą EN60947-5-1 dot. bezpośredniego otwierania

W przypadku osadzenia się metalu następuje rozdzielenie styków przez wciśnięcie trzpienia 
ruchomego.

Styk stały (NO)

Zgodność z normą EN 60947-5-1

W przypadku osadzenia się metalu następuje rozdzielenie styków przez wciśnięcie trzpienia 
ruchomego.
       
 jest oznaczone na produkcie, co informuje o zatwierdzeniu bezpośredniego mechanizmu 
rozwierającego.

Sprężyna styku

Sprężyna powrotna

Styk stały (NC)

Styk ruchomy

Trzpień
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Złącza kablowe M12 
— zob. str. 135

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria

D4C/D4CC Czujniki mechaniczne/wyłączniki krańcowe

Kompaktowy wyłącznik krańcowy 
o grubości zaledwie 16 mm
Szereg wyłączników D4C przynosi bogaty wybór elementów wykonawczych. 
Wszystkie wyłączniki są odporne na ciecz i kurz, zgodnie z normą IEC IP67.
• Zamknięty kompaktowy wyłącznik krańcowy o grubości zaledwie 16 mm
• Metalowa obudowa o potrójnie uszczelnionej konstrukcji
• Wskaźnik LED do łatwego monitorowania
• Możliwość wspólnego montażu kilku wyłączników w celu osiągnięcia 

wielokrotnego przełączania
• Oczekiwana żywotność mechaniczna — 10 milionów operacji

Informacje dotyczące zamawiania

Uwaga: Inne dane techniczne produktów można znaleźć w arkuszu danych technicznych.

Dane techniczne

Uwaga: Inne obciążenia można znaleźć w arkuszu danych technicznych.

Element wykonawczy Maksymalna 
siła robocza 
(OF)

Maksymalna 
siła zwalniania 
(RF)

Ruch jałowy 
(PT)

Posuw (OT) Ruch różnicowy 
(MD)

Położenie 
robocze (OP)

Oznaczenie
Wyposażone 
w kabel 
o długości 3 m

Złącze M12

Trzpień ze stykiem 11,77 N 4,41 N 1,8 mm 3 mm 0,2 mm 15,7 ±1 mm D4C-1201 D4CC-3001

Trzpień z rolką 11,77 N 4,41 N 1,8 mm 3 mm 0,2 mm 28,5 ±1 mm D4C-1202 D4CC-3002

Pręt plastikowy 1,47 N – 15° – – – D4C-1250 D4CC-3050

Dźwignia z rolką 5,69 N 1,47 N 25° 40° 3° – D4C-1220 D4CC-3024

Dźwignia z rolką środkową 6,67 N 1,47 N 10 ±3° 50° 3° – D4C-1260 D4CC-3060

Oznaczenie Napięcie 
znamionowe

Obciążenie nieindukcyjne Obciążenie indukcyjne
Obciążenie rezystancyjne Obciążenie lampowe Obciążenie indukcyjne Obciążenie silnikowe
NC Nie NC Nie NC Nie NC Nie

D 4 C - 1 125 VAC 5 A 5 A 1,5 A 0,7 A 3 A 3 A 1,3 A 1,3 A

250 VAC 5 A 5 A 1 A 0,5 A 2 A 2 A 1,5 A 0,8 A

8 VDC 5 A 5 A 2 A 2 A 5 A 4 A 3 A 3 A 

14 VDC 5 A 5 A 2 A 2 A 4 A 4 A 3 A 3 A 

30 VDC 4 A 4 A 2 A 2 A 3 A 3 A 3 A 3 A 

125 VDC 0,4 A 0,4 A 0,05 A 0,4 A 0,4 A 0,4 A 0,05 A 0,05 A

D4CC 30 VDC 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A

Wytrzymałość Mechaniczna: Min. 10000000 operacji
Elektryczna: Min. 200000 operacji (250 VAC, 5 A, obciążenie rezystancyjne)

Prędkość robocza 0,1–0,5 m/s (w przypadku trzpienia)

Od 1 mm do 1 m/s (w przypadku dźwigni z rolką)

Częstotliwość robocza Mechaniczna: 120 operacji/min

Elektryczna: 30 operacji/min

Przeciwzwarciowe urządzenie ochronne Bezpiecznik 10 A typu gG (IEC269)

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od od –10 do +70°C (bez oblodzenia)

Stopień ochrony IP67
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Złącza kablowe M12 
— zob. str. 135

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria

Z Czujniki mechaniczne/wyłączniki krańcowe

Wyłącznik krańcowy w obudowie 
podstawowej z tworzywa sztucznego
Podstawowe wyłączniki Z mają dużą zdolność przełączania (15 A) oraz bardzo wysoką 
dokładność powtarzania. Dzięki obudowie podstawowej z tworzywa sztucznego 
pasują idealnie do zastosowań w mniej wymagających środowiskach lub podzespołów 
montowanych w oddzielnych skrzynkach.

• Obudowa podstawowa z tworzywa sztucznego do podzespołów
• Przełączanie o dużej precyzji
• Szeroka gama elementów wykonawczych

Informacje dotyczące zamawiania

Uwaga: Dostępnych jest także wiele innych typów; można je znaleźć w pełnym arkuszu danych technicznych.

Dane techniczne

Parametry 
znamionowe

Odstęp 
styków

Element wykonawczy Oznaczenie
Zacisk lutowany Zacisk śrubowy

15 A 0,5 mm Trzpień ze stykiem Z-15G Z-15G-B

Krótki trzpień sprężynujący Z-15GD Z-15GD-B

Sprężyna piórowa (wysoka siła robocza) Z-15GL Z-15GL-B

Odwrócona dźwignia zawiasowa Z-15GM Z-15GM-B

Odwrócona dźwignia zawiasowa z rolką Z-15GM2 Z-15GM2-B

Trzpień montowany na panelu (średnia siła 
robocza)

Z-15GQ Z-15GQ-B

Cienki trzpień sprężynujący Z-15GS Z-15GS-B

Dźwignia zawiasowa (mała siła robocza) Z-15GW Z-15GW-B

Dźwignia zawiasowa z rolką Z-15GW2 Z-15GW2-B

Napięcie znamionowe Obciążenie nieindukcyjne Obciążenie indukcyjne
Obciążenie rezystancyjne Obciążenie lampowe Obciążenie indukcyjne Obciążenie silnikowe
NC Nie NC Nie NC Nie NC Nie

125 VAC 15 A 3 A 1,5 A 15 A 5 A 2,5 A

250 VAC 15 A 2,5 A 1,25 A 15 A 3 A 1,5 A

8 VDC 15 A 3 A 1,5 A 15 A 5 A 2,5 A

14 VDC 15 A 3 A 1,5 A 10 A 5 A 2,5 A

30 VDC 6 A 3 A 1,5 A 5 A 5 A 1 A

125 VDC 0,5 A 0,5 A 0,5 A 0,05 A 0,05 A 0,03 A

Wytrzymałość Mechaniczna: Min. 10000000 operacji
Elektryczna: Min. 500000 operacji

Prędkość robocza Od 0,01 mm do 1 m/s (w przypadku trzpienia)

Częstotliwość robocza Mechaniczna: 240 operacji/min
Elektryczna: 20 operacji/min

Temperatura otoczenia od –25 do +80°C (bez oblodzenia)

Stopień ochrony IP00



Dokładna koordynacja obiektów i ruchu części maszyn jest niezbędnym warunkiem wytwarzania 
wyrobów wysokiej jakości. Bardzo dokładna powtarzalność sygnałów, z jaką pracują nasze przetworniki 
przyrostowe i absolutne, umożliwia niezawodne wykrywanie poruszających się części maszyn.

Do maszyn, które działają bez przerw

• Obudowa o średnicy 50 mm

• Maks. częstotliwość obrotowa 5000 obr./min

• Zakres rozdzielczości 10-3600 impulsów/obrót

Przetwornik przyrostowy w kompaktowej obudowie

mniejszy rozmiar:

większa odporność mechaniczna:

wyższa częstotliwość obrotowa:

E6C2-C, E6C3-C E6A2-C E6B2-C

E6F-C

E6H-C
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PRZETWORNIKI OBROTOWE

zob. str. 131

zob. str. 130 zob. str. 130

zob. str. 131

zob. str. 132



• Obudowa o średnicy 50 mm

• Maks. częstotliwość obrotowa 5000 obr./min

• Zakres rozdzielczości 6-1024 impulsów/obrót

większa odporność mechaniczna:

wieloobrotowe:

Przetwornik absolutny w kompaktowej obudowie

E6C3-A E6F-A

E6C-N

129
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Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria

E6A2-C Przetworniki obrotowe

Przyrostowy przetwornik obrotowy 
w miniaturowej obudowie
Rodzina E6A przetworników obrotowych wyróżnia się małymi rozmiarami i obudową 
o średnicy 25 mm.

• Obudowa o średnicy 25 mm

Informacje dotyczące zamawiania

E6B2-C
Przyrostowy przetwornik obrotowy 
w kompaktowej obudowie
Rodzina E6B przyrostowych przetworników obrotowych posiada obudowę 
o średnicy 40 mm.

• W ofercie są modele z wyjściem typu sterownik liniowy

Informacje dotyczące zamawiania

Rozmiar średnicy 
w mm

Faza wyjściowa Napięcie zasilania Wyjście Rozdzielczość (impulsów/obrót) Oznaczenie

25 A 5–12 VDC Napięciowe NPN 10, 20, 60, 100, 200, 300, 360, 500 E6A2-CS3E

NPN, otwarty kolektor 10, 20, 60, 100, 200, 300, 360, 500 E6A2-CS3C

12–24 VDC E6A2-CS5C

A, B 5–12 VDC Napięciowe NPN 100, 200, 360, 500 E6A2-CW3E

NPN, otwarty kolektor 100, 200, 360, 500 E6A2-CW3C

12–24 VDC E6A2-CW5C

A, B, Z 5–12 VDC Napięciowe NPN 100, 200, 360, 500 E6A2-CWZ3E

NPN, otwarty kolektor 100, 200, 360, 500 E6A2-CWZ3C

12–24 VDC E6A2-CWZ5C

Rozmiar średnicy 
w mm

Napięcie zasilania Wyjście Rozdzielczość (impulsów/obrót) Oznaczenie

40 5–24 VDC NPN, otwarty kolektor 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 300, 360, 400, 500, 600, 720, 800, 1000, 
1024, 1200, 1500, 1800, 2000

E6B2-CWZ6C

12–24 VDC PNP, otwarty kolektor 100, 200, 360, 500, 600, 1000, 2000 E6B2-CWZ5B

5–12 VDC Napięciowe NPN 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 300, 360, 400, 500, 600, 1000, 1200, 
1500, 1800, 2000

E6B2-CWZ3E

5 VDC Typu line driver 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 300, 360, 400, 500, 600, 1000, 1024, 
1200, 1500, 1800, 2000

E6B2-CWZ1X
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E6C2-C/E6C3-C Przetworniki obrotowe

Przyrostowy przetwornik obrotowy 
o podwyższonym poziomie odporności 
na działanie wody
Rodzina E6C przyrostowych przetworników obrotowych o średnicy 50 mm cechuje się 
podwyższoną odpornością na działanie wody w porównaniu ze standardowymi modelami.

• Konstrukcja IP64f lub IP65f kroploszczelna i odporna na działanie olejów

Informacje dotyczące zamawiania

E6F-C
Przyrostowy przetwornik obrotowy 
we wzmocnionej obudowie
Rodzina E6F przetworników obrotowych o średnicy 60 mm cechuje się wytrzymałą 
obudową.

• Wałek wytrzymujący maksymalną siłę poprzeczną 120 N i wzdłużną 50 N czołowo
• Struktura odporna na działanie wody i olejów (IP65f)

Informacje dotyczące zamawiania

Rozmiar 
średnicy w mm

Napięcie zasilania Wyjście Rozdzielczość (impulsów/obrót) Oznaczenie

Modele standardowe 50 5–24 VDC NPN, otwarty kolektor 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 300, 360, 400, 500, 
600, 720, 800, 1000, 1024, 1200, 1500, 1800, 2000

E6C2-CWZ6C

12–24 VDC PNP, otwarty kolektor 100, 200, 360, 500, 600, 1000, 2000 E6C2-CWZ5B

5–12 VDC Napięciowe NPN 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 300, 360, 400, 500, 
600, 720, 800, 1000, 1024, 1200, 1500, 1800, 2000

E6C2-CWZ3E

5 VDC Typu line driver 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 200, 300, 360, 400, 500, 
600, 720, 800, 1000, 1024, 1200, 1500, 1800, 2000

E6C2-CWZ1X

Model wytrzymały Ø 8 12–24 VDC Dopełniające 100, 200, 300, 360, 500, 600, 720, 800, 1000, 1024, 
1200, 1500, 1800, 2000, 2048, 2500, 3600

E6C3-CWZ5GH

5–12 VDC Napięciowe NPN 100, 200, 300, 360, 500, 600, 720, 800, 1000, 1024, 
1200, 1500, 1800, 2000, 2048, 2500, 3600

E6C3-CWZ3EH

5–12 VDC Typu line driver 100, 200, 300, 360, 500, 600, 720, 800, 1000, 1024, 
1200, 1500, 1800, 2000, 2048, 2500, 3600

E6C3-CWZ3XH

Rozmiar średnicy w mm Napięcie zasilania Wyjście Rozdzielczość (impulsów/obrót) Oznaczenie
60 12–24 VDC Dopełniające 100, 200, 360, 500, 600, 1000 E6F-CWZ5G
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E6H-C Przetworniki obrotowe

Przyrostowy przetwornik obrotowy 
z wydrążonym wałkiem
Rodzina E6H przyrostowych przetworników obrotowych o średnicy 40 mm i obudową 
z wydrążonym wałkiem.

• Szeroki zakres napięć działania od 5 do 24 VDC
• W ofercie wyjście typu line driver (maks. 100 m)

Informacje dotyczące zamawiania

E6C-N
Wieloobrotowe przetworniki obrotowe
Przetworniki obrotowe E6C-N mają wbudowaną funkcję wieloobrotową 
do aplikacji wymagających obrotów większych niż 360°.

• Funkcja wieloobrotowa

Informacje dotyczące zamawiania

Rozmiar średnicy 
w mm

Napięcie zasilania Wyjście Rozdzielczość (impulsów/obrót) Oznaczenie

40 5–24 VDC Typu otwarty kolektor 300, 360, 500, 600, 720, 800, 1000, 1024, 1200, 1500, 1800, 2000, 
2048, 2500, 3600

E6H-CWZ6C

5–12 VDC Napięciowe 300, 360, 500, 600, 720, 800, 1000, 1024, 1200, 1500, 1800, 2000, 
2048, 2500, 3600

E6H-CWZ3E

5–12 VDC Typu line driver 300, 360, 500, 600, 720, 800, 1000, 1024, 1200, 1500, 1800, 2000, 
2048, 2500, 3600

E6H-CWZ3X

Rozmiar średnicy w mm Nazwa Oznaczenie
50 Model z wałem wyposażony w kabel E6C-NN5C

Model z otworem wyposażony w kabel E6C-NN5CA

Model z wałkiem wyposażony w złącze E6C-NN5C-C

Model z otworem wyposażony w złącze E6C-NN5CA-C
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E6C3-A Przetworniki obrotowe

Absolutny przetwornik obrotowy 
o podwyższonym poziomie odporności 
na działanie wody
Rodzina E6C przyrostowych przetworników obrotowych o średnicy 50 mm cechuje 
się podwyższoną odpornością na działanie wody w porównaniu ze standardowymi 
modelami.

• Konstrukcja IP65f, kroploszczelna i odporna na działanie olejów

Informacje dotyczące zamawiania

E6F-A
Absolutny przetwornik obrotowy 
we wzmocnionej obudowie

Rodzina E6F przetworników obrotowych o średnicy 60 mm cechuje się wytrzymałą 
obudową.

• Mocniejszy wałek i wyższa trwałość (120 N poprzecznie i 50 N wzdłużnie) 
w porównaniu z wcześniejszymi przetwornikami E6F

• Konstrukcja kroploszczelna spełniająca standardy IP64F
• Modele o wysokiej rozdzielczości (maks. 1024 impulsów na obrót)
• Krótszy czas reakcji niezbędny w szybkich aplikacjach sterujących (kod Graya: 20 kHz)

Informacje dotyczące zamawiania

Rozmiar średnicy 
w mm

Napięcie zasilania Wyjście Kod wyjścia Rozdzielczość 
(impulsów/obrót)

Sposób połączenia Oznaczenie

50 12–24 VDC NPN, otwarty kolektor Kod Graya 256, 360 Złącze E6C3-AG5C-C

256, 360, 720, 1024 Kabel (w zestawie) E6C3-AG5C

Binarny 32, 40 E6C3-AN5C

BCD 6, 8, 12 E6C3-AB5C

PNP, otwarty kolektor Kod Graya 256, 360, 720, 1024 E6C3-AG5B

Binarny 32, 40 E6C3-AN5B

BCD 6, 8, 12 E6C3-AB5B

5 VDC Napięciowe NPN Binarny 256 E6C3-AN1E

12 VDC E6C3-AN2E

Rozmiar średnicy 
w mm

Napięcie zasilania Wyjście Kod wyjścia Rozdzielczość 
(impulsów/obrót)

Sposób połączenia Oznaczenie

60 12–24 VDC NPN, otwarty kolektor BCD 360 Kabel (w zestawie) E6F-AB5C

Złącze*1

*1 Zamawianie kabli przedłużających: E69-DF5 (5M) lub E69-DF10 (10M).

E6F-AB5C-C

Kod Graya 256, 360, 720, 1024 Kabel (w zestawie) E6F-AG5C

PNP, otwarty kolektor BCD 360 Kabel (w zestawie) E6F-AB5B

Kod Graya 256, 360, 720, 1024 Kabel (w zestawie) E6F-AG5B
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Aby uzyskać więcej informacji, 
zob. arkusz danych akcesoriów 

modelu E26E na stronie 
www.industrial.omron.eu

Ogólnego przeznaczenia Produkty spożywcze, 
napoje i farmaceutyki

Motoryzacja Półprzewodniki Obróbka materiałów Akcesoria

6
Zł

ąc
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ab

lo
w

e

Złącza kablowe
Wielkość Kształt Typ Charakterystyka Materiał Oznaczenie

Końcówka Kabel

M8 Ogólnego 
przeznaczenia 
(śrubowe)

• 3 styki 
(opcjonalnie LED)

Mosiądz (CuZn) PVC 2 m
PUR 2 m

XS3F-M8PVC3S2M
XS3F-M8PUR3S2M

XS3F-M8PVC3A2M
XS3F-M8PUR3A2M

• 4 styki PVC 2 m
PUR 2 m

XS3F-M8PVC4S2M
XS3F-M8PUR4S2M

XS3F-M8PVC4A2M
XS3F-M8PUR4A2M

Odporne na 
detergenty

4 styki Stal nierdzewna 
(SUS316L)

PVC 2 m Y92E-S08PVC4S2M-L Y92E-S08PVC4A2M-L

Do zastosowań 
przemysłowych

4 styki Mosiądz (CuZn) PCV 2 m, do zastosowań 
przemysłowych

XS3F-M421-402-R XS3F-M422-402-R

M12 Ogólnego 
przeznaczenia 
(śrubowe)

• 3-przewodowe 
(opcjonalnie LED)

Mosiądz (CuZn) PVC 2 m
PUR 2 m

XS2F-M12PVC3S2M
XS2F-M12PUR3S2M

XS2F-M12PVC3A2M
XS2F-M12PUR3A2M

• 4-przewodowe PVC 2 m
PUR 2 m

XS2F-M12PVC4S2M
XS2F-M12PUR4S2M

XS2F-M12PVC4A2M
XS2F-M12PUR4A2M

• 5-przewodowe PVC 2 m
PUR 2 m

XS2F-M12PVC5S2M
XS2F-M12PUR5S2M

XS2F-M12PVC5A2M
XS2F-M12PUR5A2M

Odporne na 
detergenty

4-przewodowe Stal nierdzewna 
(SUS316L)

PVC 2 m Y92E-S12PVC4S2M-L Y92E-S12PVC4A2M-L

105°C
Odporne na wysoką 
temperaturę

4-przewodowe Stal nierdzewna 
(SUS316L)

PCV odporne na wysoką 
temperaturę 2 m

XS2F-E421-D80-E XS2F-E422-D80-E

Obrót i kliknięcie 4-przewodowe Cynk niklowany PVC 2 m
PUR 2 m

XS5F-D421-D80-A
XS5F-D421-D80-P

XS5F-D422-D80-A
XS5F-D422-D80-P

Do zastosowań 
przemysłowych

4-przewodowe Mosiądz (CuZn) PVC 2M, do zastosowań 
przemysłowych

XS2F-D421-D80-R XS2F-D422-D80-R

Złącze 
wzmac-
niacza (E3X) 
światłowo-
dowego

Złącza 
wzmacniaczy 
światłowodowych

Specjalne złącze 
światłowodowe, 
4-przewodowe

PBT PVC 2 m E3X-CN21

Specjalne złącze 
światłowodowe + 
wtyczka M8

Wtyczka: Odlew cynkowy PVC 30 cm z 4-stykową 
wtyczką M8

E3X-CN21-M3J-2 0,3M

Specjalne złącze 
światłowodowe + 
wtyczka M12

PVC 30 cm z 4-stykową 
wtyczką M12

E3X-CN21-M1J 0,3M

Złącze 
(EE-SX) 
mikro-
czujnika 
fotoelektry-
cznego

Złącze kablowe kabel standardowy Nylon PVC 2 m EE-1017 2M

kabel przemysłowy EE-1017-R 2M

M8/M12 Możliwość łączenia Gniazda i złącza 
do samodzielnego 
łączenia

Mosiądz nie dotyczy XS2G, XS2C*1

Y92E_conf

M12 Płytki We/Wy Połączenia 
bezpośrednie
lub komunikacja 
z urządzeniem

- XW3B, XW3D, DRT2*1

M8/M12 Złącza T,
osłony, akcesoria 
i rozszerzona 
oferta okablowania

nie dotyczy - XS2R, XS3R, XY2F, ...*1

*1 Szczegółowe informacje można znaleźć w pełnym arkuszu danych modelu E26E.
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Opis terminów

Model Diagram objaśniający Znaczenie
Zasięg wykrywania Nadajnik-odbiornik Jest to największy zasięg wykrywania, jaki można ustawić w modelach nadawczo-

odbiorczych i refleksyjnych z zachowaniem stabilności, przy uwzględnieniu 
odchyleń produktów i zmian temperatury. W obu modelach rzeczywiste odległości 
w standardowych warunkach będą większe od znamionowych zasięgów wykrywania.

Refleksyjne

Z odbiciem 
rozproszonym

Jest to największy zasięg wykrywania, jaki można ustawić z zachowaniem stabilności 
w modelach z rozproszonym odbiciem, uwzględniając odchylenia produktów i zmiany 
temperatury, przy użyciu standardowego obiektu testowego (białego papieru 
rysunkowego). Rzeczywiste odległości w standardowych warunkach będą większe 
od znamionowego zasięgu wykrywania.

Zasięg wykrywania/
Ustawiony zakres

Ustawienie 
odległości

W odróżnieniu od czujników fotoelektrycznych bez ustawianego zasięgu, które 
wykrywają obecność (lub nieobecność) obiektu za pomocą odbitej z powrotem ilości 
światła i dlatego mają trudności z wykrywaniem obiektów o niskim współczynniku 
odbicia, model z ustawianym zakresem wykrywa obecność obiektu na podstawie 
położenia, a nie ilości odbijanego światła. Model ten umożliwia stabilne wykrywanie, 
gdyż jego zależność od efektów koloru i obiektów tła jest niewielka.
W detektorze wykorzystywana jest technologia PSD (Position Detection Device, 
urządzenie do wykrywania położenia). Zasięg wykrywania: Zasięg, w jakim możliwe 
jest wykrywanie. Ustawiany zakres: Zasięg, w jakim można ustawić odległość do 
wykrytego obiektu.

Kąt kierunkowy Modele nadawczo-odbiorcze, modele refleksyjne
Zakres kątowy, w jakim może działać czujnik fotoelektryczny.

Odchylenie od osi detekcji Model z odbiciem rozproszonym
Różnica między zasięgiem roboczym i odległością resetowania. Ogólnie jest 
przedstawiana w katalogach jako wartość procentowa zasięgu wykrywania.

Strefa martwa „Strefa martwa” jest to obszar poza obszarami emisji i wykrywania, w którym czujnik 
nie działa. Występuje w pobliżu powierzchni obiektywu w przypadku czujników 
oznakowań oraz modeli z ustawianym zasięgiem, z ograniczonym odbiciem, 
z rozproszonym odbiciem i refleksyjnych. W tym obszarze wykrywanie nie jest możliwe.

Czas odpowiedzi „Czas odpowiedzi” to czas opóźnienia między włączeniem/wyłączeniem wejścia światła 
a aktywacją lub zresetowaniem wyjścia sterującego. Ogólnie w przypadku czujników 
fotoelektrycznych czas aktywacji (Ton)  czas zwolnienia (Toff).

Zasięg wykrywania

Zasięg wykrywania

Pole widzenia

N

F

Zasięg wykrywania

(LED)

Z ustawie-
niem odle-
głości

Dioda
emitująca
światło

Nadajnik Odbiornik

Kąt rozprzestrzeniania się wiązki

Nadajnik

ON

Obiekt 
wykrywany

OFF

Zasięg histerezy

Odległość resetowania

Zasięg roboczy

Strefa martwa Potrójny reflektor

Wejście światła

Wyjście sterujące

Czas działania 
(T on)

Czas zwalniania 
(T off)
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Działanie typu „Dark on” „Dark on” (ciemność włączona) to model, w którym wyjście sygnału następuje w chwili, 
gdy światło wchodzące do detektora jest zasłonięte lub staje się słabsze. Ten typ wyjścia 
określany jest jako DARK ON.
„Light on” (światło włączone) to model, w którym wyjście sygnału następuje w chwili, 
gdy światło wchodzące do detektora staje się mocniejsze. Ten typ wyjścia określany 
jest jako LIGHT ON.

Działanie typu „Light on”

Minimalny wykrywany obiekt Podaje się typowe przykłady najmniejszych obiektów, jakie można wykrywać za pomocą 
modeli nadawczo-odbiorczych i refleksyjnych z czułością poprawnie dostosowaną do 
poziomu aktywacji typu „Light-on” przy znamionowym zasięgu wykrywania.
W przypadku modelu refleksyjnego podaje się typowe przykłady najmniejszych obiektów, 
jakie można wykrywać przy czułości ustawionej na najwyższy poziom.

Najmniejszy wykrywany obiekt 
z przesłoną szczelinową

Podaje się typowe przykłady najmniejszych obiektów, jakie można wykrywać przy użyciu 
modeli nadawczo-odbiorczych i refleksyjnych z przesłoną szczelinową. Czułość jest 
poprawnie dostosowana do poziomu aktywacji typu „Light-on” przy znamionowym 
zasięgu wykrywania, a przesłona szczelinowa jest ustawiona na długość i równolegle 
do obiektu.

Model Diagram objaśniający Znaczenie

Nadajnik Odbiornik

Obiekt 
wykrywany

TAK
Wyjście 
ON

Nadajnik/
odbiornik

Obiekt 
wykrywany

NIE
Wyjście 
ON

Nadajnik Odbiornik

Obiekt 
wykrywany

NIE
Wyjście 
ON

Nadajnik/
odbiornik

Obiekt 
wykrywany

TAK
Wyjście 
ON

Nadajnik

Odbiornik

Nadajnik

Reflektor

Nadajnik/
odbiornik

Przesłona 
szczelinowaObiekt 

wykrywany
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Funkcja MSR

Funkcja MSR (eliminacji niestabilności spowodowanej odbiciami) wykorzystuje polaryzację światła i możliwość filtrowania go zgodnie z kierunkiem polaryzacji. Z efektu tego można korzystać w celu 
zapobiegania złemu ustawieniu obiektów z gładkimi, błyszczącymi powierzchniami, takich jak aluminiowe puszki.

Można uniknąć bezpośredniego odbicia od powierzchni obiektu w kierunku odbiornika, montując czujnik pod kątem. Jednak w celu uzyskania większej niezawodności wykrywania funkcja MSR 
(funkcja eliminacji niestabilności spowodowanej odbiciami) stanowi dogodne rozwiązanie dla tego typu zastosowań.

Brak obiektu Obiekt niebłyszczący Obiekt z gładką, błyszczącą powierzchnią
Światło z nadajnika uderza w płytkę odblaskową i powraca do 
detektora.

Światło z nadajnika zostaje zablokowane przez obiekt, nie dosięga 
płytki odblaskowej i nie powraca do detektora.

(Przykład: bateria, puszka itd.)
Światło z nadajnika zostaje odbite od obiektu i powraca do detektora.

Następuje polaryzacja światła z nadajnika. Płaszczyzna polaryzacji zostaje obrócona o 90° przez reflektor składający się z wielu 
małych, wyrównanych zwierciadeł, dzięki czemu światło jest trzykrotnie odbijane (reflektor potrójny). 

Jeśli pojawia się obiekt z gładką, błyszczącą powierzchnią, 
emitowane światło spolaryzowane powraca do odbiornika. 
Ponieważ płaszczyzna polaryzacji nie jest obrócona o 90°, 
światło nie przechodzi przez filtr polaryzacyjny umieszczony 
przed odbiornikiem, i obiekty można wykrywać niezależnie 
od ich powierzchni. 
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Wykrywanie kontrastów i kolorów

Model Diagram objaśniający Znaczenie
Wykrywanie 
kontrastu

Czarne oznakowania 
na monochroma-
tycznym tle

Czujniki kontrastu/oznakowań 
oceniają natężenie/ilość zwróconego 
światła i mogą odróżniać od siebie 
dwa poziomy natężenia, np. czarne 
oznakowanie drukowane i tło, 
dzięki ustawieniu progu w połowie 
odległości między tymi dwoma 
poziomami.

Czarne oznakowania 
z wielokolorowym 
tłem (tryb znaków 
towarowych)

W celu stabilnego wykrywania 
czarnych oznakowań na 
wielokolorowym tle można uzyskać 
wyższą stabilność wykrywania, gdy 
próg jest ustawiony bliżej natężenia 
światła odpowiadającego czarnemu 
oznakowaniu.

Wykrywanie 
kolorów/kolorowych 
oznakowań

Porównywanie 
współczynnika RGB 
(tryb C)

Kolory mające podobne wartości 
kontrastu czerni/bieli mogą być 
trudne do rozróżnienia przy użyciu 
standardowych czujników kontrastu.
Czujniki oceniające różnice w obrębie 
widma kolorów dzięki porównywaniu 
współczynników RGB (czerwony, 
zielony, niebieski) pozwalają na 
rozróżnianie kolorów (czujniki 
pełnokolorowe).

Porównanie 
natężenia kolorów
(tryb I)

W przypadku kolorów o podobnych 
wartościach RGB wyższą stabilność 
wykrywania można uzyskać 
dzięki porównywaniu nie pełnego 
współczynnika RGB, lecz tylko 
koloru charakteryzującego się 
różnicą o największej wartości.

Kolorowe oznakowanie

Na
tę

że
ni

e 
św

ia
tła

Próg

Tło Czarne oznakowanie

Kolorowe oznakowanie

Na
tę

że
ni

e 
św

ia
tła

Kolor 1 Czarne oznakowanie
R G B Razem

Kolor 2
R G B Razem

Kolor 3
R G B Razem

Kolorowe oznakowanie

Na
tę

że
ni

e 
św

ia
tła

R G B Razem R G B Razem
Kolor 1 Kolor 2

Kolorowe oznakowanie

Na
tę

że
ni

e 
św

ia
tła

Kolor 1 OcenaKolor 2
R G B R G B

Próg
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Indukcyjny przełącznik zbliżeniowy

Model
Zasada działania Indukcyjny czujnik zbliżeniowy składa się z cewki nawiniętej na rdzeń ferrytowy, 

umieszczony w głowicy detekcyjnej. Przyłożenie wysokiej częstotliwości powoduje 
powstawanie wokół niej oscylującego pola elektromagnetycznego. Monitorują to 
obwody wewnętrzne.
Kiedy w kierunku pola zbliża się obiekt metaliczny, w obiekcie powstają prądy 
elektryczne (prądy wirowe). W miarę przybliżania się obiektu docelowego do 
powierzchni detekcyjnej prądy te rosną. 
Powodują one efekt zbliżony do efektu transformatora — w jego wyniku energia 
w cewce wykrywającej słabnie, a oscylacje się zmniejszają. Gdy obiekt się zbliża, 
oscylacje w końcu zamierają.
Obwody monitorujące wykrywają zatrzymanie się oscylacji i włączają sygnał 
wyjściowy. Obiekt zostaje wykryty. 
Ponieważ zasada działania wykorzystuje pole elektromagnetyczne, czujniki 
zbliżeniowe przewyższają czujniki fotoelektryczne pod względem odporności 
na warunki zewnętrzne. Woda, oleje i brud generalnie nie mają wpływu na 
działanie tych czujników. Z tego powodu są one powszechnie wykorzystywane 
w obrabiarkach itp.

Czujniki ekranowane 
(montaż wpuszczony)

Czujniki ekranowane mają rdzeń ferrytowy zabezpieczony płytką ochronną. 
Osłabia to efekt pola elektromagnetycznego z przodu głowicy. Można stosować 
montaż wpuszczony czujnika w powierzchniach metalowych. Zaletą tego 
rozwiązania jest ochrona mechaniczna i skupienie możliwości wykrywania 
bezpośrednio przy powierzchni detekcyjnej. Ogranicza to zasięg wykrywania, 
ale czujnik można z łatwością montować w taki sposób, że otaczające go 
elementy metalowe nie wywierają na niego wpływu.

Czujniki nieekranowane
(bez montażu wpuszczonego)

Inaczej niż w przypadku czujnika ekranowanego, wokół rdzenia ferrytowego 
nie ma płytki ochronnej. Dzięki temu zasięg wykrywania jest większy niż 
w przypadku ekranowanego czujnika zbliżeniowego o tej samej średnicy. 
Przy tej samej średnicy zasięg jest z reguły dwukrotnie większy. 
Ponieważ pole obejmuje obszary wokół czujnika zbliżeniowego, elementy 
metalowe w jego pobliżu mogą wywierać na niego wpływ. Dlatego nie można 
stosować montażu wpuszczonego, a czujnik musi być umieszczony w większej 
odległości od innych czujników zbliżeniowych i metalowych części.

Zasięg wykrywania Zasięgi wykrywania podawane w specyfikacjach czujników zbliżeniowych 
opierają się na standardowych obiektach docelowych. Obiekt docelowy 
(znany także jako obiekt standardowy) to kwadratowa płytka z miękkiej 
stali o grubości 1 mm, obiekt pierwotnie ferromagnetyczny.
Gdy obiekt docelowy osiąga punkt, w którym czujnik zaczyna działać, 
punkt ten jest uznawany za zasięg wykrywania.
Czujnik zwolni działanie (tzn. wyłączy się) w punkcie nieco oddalonym 
od powierzchni detekcyjnej (histereza).

Cewka miedziana

Obwód elektryczny

Przysuwanie obiektu 
docelowego do czujnika

Standardowy obiekt wykrywany

Zasięg wykrywania
(położenie robocze)

Położenie zwolnione

Położenie robocze
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Wyjście i połączenie

W trybie wyjścia NO 
(normalnie otwarte) wyjście 
sterujące ma wartość OFF, 
jeśli obiekt nie jest obecny.

2-przewodowy DC 

W trybie wyjścia NC 
(normalnie zamknięte) wyjście 
sterujące ma wartość ON, jeśli 
obiekt nie jest obecny.

3-przewodowy DC

W trybie wyjścia NO+NC
(antywalencyjnym) 
wyjście NO ma wartość 
OFF, a wyjście NC ma wartość 
ON, jeśli obiekt nie jest obecny.

4-przewodowy DC

Model

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

Żółty wskaźnik

Czerwony 
wskaźnik

Wyjście sterujące

Znamionowy 
zasięg 

wykrywania

Obiekt 
wykry-
wany

100 80(%)
Czujnik 
zbliżeniowy

Przebieg czasowy dla NO (normalnie otwarty)

0

Strefa poza zasięgiem 
wykrywania Strefa wykrywania

Brązowy

Główny 
obwód
czujnika
zbliżenio-
wego

Obwód wyjściowy

+V

Niebieski

0 V

Obciążenie może być podłączone do strony +V lub 0 V.

Układ styków 
złącza M12

Obciążenie

Brązowy

Główny
obwód
czujnika
zbliżenio-
wego

Obwód wyjściowy (przykład dotyczy NPN)

+V

Niebieski 0 V

Uwaga: Modele ze złączem M8 
nie mają diody zabezpieczającej przed odwrotną polaryzacją na wyjściu.

Złącze M12
(zob. uwaga)

Czarny
(zob. uwaga)

Złącze M8
(4-stykowe)

Złącze M8
(3-stykowe)

Uwaga: Końcówka 2 złącza M12 nie jest używana.

Obciążenie

ON
OFF

ON
OFF

Żółty wskaźnik

Wyjście sterujące

Znamionowy 
zasięg 
wykrywania

Obiekt 
wykry-
wany

100(%)

Strefa poza zasięgiem 
wykrywania Strefa wykrywania

Czujnik 
zbliżeniowy

Przebieg czasowy dla NC (normalnie zamknięty)

0

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

Żółty wskaźnik

Wyjście NO

Wyjście NC

Znamionowy 
zasięg 

wykrywania

Obiekt 
wykry-
wany

100(%)
Czujnik 
zbliżeniowy

Przebieg czasowy dla NO+NC (antywalencyjny)

0

Strefa poza zasięgiem 
wykrywania Strefa wykrywania

Brązowy

Obwód wyjściowy (przykład dotyczy PNP)

+V

Niebieski 0 V

Czarny 
Wyjście NOGłówny

obwód
czujnika
zbliżenio-
wego

Układ styków 
złącza M12

Biały 
Wyjście NC

Obciążenie

Obciążenie
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Światłowody

Model
Zasada działania Światłowodowe czujniki fotoelektryczne składają się z dwóch części: 

wzmacniacza i głowicy detekcyjnej. Wzmacniacz zawiera nadajnik (źródło światła) 
i odbiornik (detektor) oraz powiązane z nimi układy elektroniczne. Nośnikiem 
służącym do przekazywania światła do głowicy detekcyjnej jest kabel 
światłowodowy.

Źródło światła (dioda LED) transmituje wiązkę światła wzdłuż kabla 
światłowodowego, wielokrotnie odbijając je od granicy między rdzeniem 
światłowodu a jego osłoną. Gdy światło dojdzie do końca światłowodu, 
ulega rozproszeniu.

Kiedy światło zostaje rozproszone, rozszerza się i tworzy wiązkę, podobnie 
jak w przypadku innych czujników, lecz jest ona znacznie węższa. Ze względu 
na słabsze źródła światła i mniejsze soczewki zasięgi wykrywania są znacznie 
krótsze.

Typy światłowodów Głowice światłowodowe występują przeważnie w dwóch typach: nadawczo-
odbiorczym i z odbiciem rozproszonym (chociaż istnieje także kilka modeli 
refleksyjnych). Zasada działania obu typów jest taka sama, jak w przypadku 
standardowych czujników fotoelektrycznych.

Budowa Światłowód standardowy: W większości światłowodowych głowic detekcyjnych 
stosowana jest ta konfiguracja światłowodu (to znaczy pojedyncze włókno 
w osłonie ochronnej). Światłowody są z reguły wykonane z tworzywa sztucznego 
o średnicy 0,5–1 mm i pokryte osłoną ochronną z tworzywa sztucznego.

Światłowód koncentryczny: Zapewnia większą dokładność. Rdzeń służy jako 
nadajnik, a otaczające go włókna są połączone i tworzą odbiornik. To zapewnia 
większą dokładność, a obiekt docelowy może się pojawić w obszarze wykrywania 
z każdego kierunku.

Wielordzeniowy: Te światłowody składają się z dużej liczby niewielkich włókien. 
Dzięki temu przewód jest bardziej elastyczny (typy E32-R) i można go zawiązać 
w węzeł.
Robotyczny: W przypadku światłowodów do zastosowań robotycznych 
światłowody wielordzeniowe są wytwarzane bez użycia stabilizacji. Pozwala 
to na ich swobodne poruszanie się w celu zmniejszenia nacisku mechanicznego 
w momencie zginania światłowodu.

LED

około 60°

Światło

Powłoka

Rdzeń

Zapałka

Światłowód

Powłoka

Odbiorniki

Nadajnik

Światłowody

Powłoka
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Stosowanie czujników 
światłowodowych

Główną zaletą światłowodów są ich niewielkie rozmiary. Oznacza to, że można 
je montować tam, gdzie na inne czujniki zabrakłoby miejsca. 

Ponieważ głowice czujników mają bardzo kompaktową budowę, doskonale 
nadają się do stabilnego wykrywania małych obiektów. Wskutek emitowania 
mniejszej ilości światła mają one zazwyczaj mniejszy zasięg niż typowe czujniki 
fotoelektryczne.

Głowice czujników światłowodowych można stosować w miejscach, gdzie nie 
mogą pracować standardowe czujniki, na przykład w obszarach niebezpiecznych, 
ponieważ nie płynie w nich prąd elektryczny. Oznacza to także, że są one 
całkowicie odporne na zakłócenia elektryczne (pod warunkiem, że wzmacniacz 
jest prawidłowo umieszczony). 
W razie zastosowania światłowodów szklanych zamiast wykonanych z tworzyw 
sztucznych można je stosować w miejscach, w których panuje temperatura 
maksymalna 350°C. 

Za pomocą czujnika koncentrycznego z odbiciem rozproszonym i dodatkowej 
soczewki ogniskującej można wykrywać obiekty o skrajnie małych rozmiarach. 
Przy ich użyciu można wykrywać obiekty wielkości nawet 100 μm.

Model

Ścianka 
oddzielająca

Obiekt docelowy

Zatyczka

OBSZAR 
NIEKRYTYCZNY

OBSZAR NIEBEZPIECZNY

Soczewka 
(E39-F3A-5)

Moduł 
światłowodowy
(E32-EC41)

Wkładka
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Symbol 2: Poziom ochrony przez wnikaniem wody

Charakterystyczny symbol ochronny 
(International Protection — ochrona międzynarodowa)
Symbol 1: Poziom ochrony przed stałymi obiektami

IP-
Symbole 1 i 2 normy IEC60529

Poziom ochrony przez wnikaniem oleju

IP-

Poziom  Stopień ochrony

0

1

2

3

4

5

6

Brak ochrony

Stałe obiekty o średnicy 50 mm lub większej (ręka itd.) 
nie wnikają do środka.

Stałe obiekty o średnicy 12,5 mm lub większej 
nie wnikają do środka.

Druty lub inne stałe obiekty o średnicy 2,5 mm 
lub większej nie wnikają do środka.

Druty lub inne stałe obiekty o średnicy 1 mm 
lub większej nie wnikają do środka.

Ilość kurzu wystarczająca do zakłócenia normalnego działania 
urządzenia lub wywołania zagrożenia dla bezpieczeństwa nie 
dostaje się do środka.

Kurz nie dostaje się do środka.

ø50 mm

ø12,5 mm

2,5 mm

1 mm

0

1

2

3

4

5

6

Poziom  Stopień ochrony Podsumowanie metody testowania (w teście używa się czystej wody)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Brak specjalnej ochrony
Brak ochrony przez 
wnikaniem wody.

Woda kapiąca pionowo nie powoduje 
szkodliwych skutków.

Woda kapiąca pod kątem do 15º odchylenia 
od pionu nie powoduje szkodliwych skutków.

Woda tryskająca pod kątem do 60º odchylenia 
od pionu nie powoduje szkodliwych skutków.

Woda tryskająca z jakiegokolwiek kierunku nie 
powoduje szkodliwych skutków.

Silne i bezpośrednie natryskiwanie z jakiegokolwiek 
kierunku nie powoduje szkodliwych skutków.

Silne i bezpośrednie natryskiwanie z jakiegokolwiek 
kierunku nie powoduje szkodliwych skutków.

Urządzenie może być regularnie używane 
pod wodą.

Woda nie wnika, gdy urządzenie znajduje się pod 
wodą przez pewien czas i pod określonym ciśnieniem.

Brak testu

Umieszczone na 10 minut pod wodą kapiącą pionowo 
z testera.

Umieszczone na 10 minut w pozycji przechylonej pod 
kątem 15º pod wodą kapiącą z testera (po 2,5 minuty 
z każdej strony).

Urządzenie jest przez 10 minut spryskiwane z każdej strony 
pod kątem do 60º odchylenia od pionu za pomocą testera 
po prawej stronie.

Urządzenie jest przez 10 minut spryskiwane ze wszystkich 
kierunków za pomocą testera po prawej stronie.

Każdy metr kwadratowy obudowy jest przez minutę spryskiwany 
ze wszystkich kierunków za pomocą testera po prawej stronie, 
przy czym łączny czas testu wynosi co najmniej 3 minuty.

Każdy metr kwadratowy obudowy jest przez minutę spryskiwany 
ze wszystkich kierunków za pomocą testera po prawej stronie, 
przy czym łączny czas testu wynosi co najmniej 3 minuty.

Decydują o tym producent i użytkownik urządzenia.

Urządzenie zostaje na 10 minut zanurzone w wodzie na 
głębokość 1 m (jeśli wysokość urządzenia jest mniejsza 
niż 850 mm) 

1 m

15°

Poziom  Stopień ochrony

f

g

Krople czy rozbryzgi oleju z jakiegokolwiek kierunku 
nie powodują szkodliwych skutków

Odporne 
na działanie 
oleju

Krople czy rozbryzgi oleju z jakiegokolwiek kierunku 
nie przenikają w głąb.

Olejo-
odporne

Uwaga: Istnieją także inne poziomy (h, c, d oraz e).

Uwaga: Na podstawie Dodatku A standardu 250 NEMA. Poziomy obudów NEMA IEC60529 
różnią się pod względem odporności na korozję i rdzę oraz charakterystyk oblodzenia.

NEMA (National Electrical Manufacturers Association)
Tablica konwersji obudów NEMA na IEC60529 
(konwersja ze standardu IEC60529 na NEMA nie jest możliwa)

Nema 250 IEC 60529

1

2

3

3R

3S

IP10

IP11

IP54

IP14

IP54

Nema 250 IEC 60529

4, 4X

5

6, 6P

12, 12K

13

IP56

IP52

IP67

IP52

IP54

IP69k zgodnie z normą DIN40 050/9

Test IP69k zgodnie z normą DIN 40 050, część 9, ma na celu symulację czyszczenia z wykorzystaniem wysokiego ciśnienia/pary. W czasie testu na 
czujnik natryskiwana jest pod różnymi kątami woda o temperaturze 80°C z natężeniem 14-16 l/min i pod ciśnieniem 8000-10 000 kPa. Woda pod 
wysokim ciśnieniem nie może spowodować żadnych niekorzystnych zmian w wyglądzie i działaniu czujnika.

90°

0°

30°

60°

10-15 cm

Struktura zabezpieczenia
Uwaga: Norma IP-XX jest oparta na następującej metodzie testowania. Przed użyciem należy sprawdzić uszczelnienie w danych warunkach i środowisku pracy.

Standardy IEC (International Electrotechnical Commission 
— Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna, IEC60529:2001)

Standardy JEM (National Electrical Manufacturers Association
— Narodowy Związek Producentów Urządzeń Elektrycznych, JEM1030:1991)
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Wymiary produktów Informacje techniczne

Czujniki indukcyjne

Modele: 2-przewodowe E2A, E2AU, E2AX, E2A DC

E2A-S08KS02-M1-_ _

E2A-M12KS04-M1-_ _/E2A-S12KS04-M1-_

27

43

3 513

M8×1

M12×1

Uwaga: Wskaźnik działania (żółta dioda LED, 4×90°)

E2A-M18KS08-M1-_ _/E2A-S18KS08-M1-_

74

34

48

17

M12×1

M12×1

1024 4

39

53

M18×1

M12×1

E2A-M30KS15-M1-_ _/E2A-S30KS15-M1-_

44

5

58

36 10

M30×1,5

M12×1

Uwaga 1: Wskaźnik działania (żółta dioda LED, 4×90°)
Uwaga 2: dla modeli NO+NC (-B3/-C3) całkowita
 długość jest większa o 4 mm

Uwaga: Wskaźnik działania (żółta dioda LED, 4×90°)

Uwaga: Wskaźnik działania (żółta dioda LED, 4×90°)

Dwie nakrętki dociskowe
Wskaźnik (zob. uwaga)

Dwie nakrętki dociskowe

Wskaźnik (zob. uwaga)

Dwie nakrętki dociskowe

Wskaźnik (zob. uwaga)

Dwie nakrętki dociskowe

Wskaźnik 
(zob. uwaga.)

E2A-M12KN08-M1-_ _/E2A-S12KN08-M1-_

E2A-S08KN04-M1-_ _

Ø 6

3 5
27

43

613

M8×1

M12×1

E2A-M18KN16-M1-_ _/E2A-S18KN16-M1-_

Ø 9,4

4

34

48

7 7

17

M12×1

M12×1

24 104

39

53

10

Ø 
15

,3

M18×1

M12×1

Uwaga 1: Wskaźnik działania (żółta dioda LED, 4×90°)
Uwaga 2: dla modeli NO+NC (-B3 /-C3) długość całkowita
                 jest większa o 4 mm

Uwaga: Wskaźnik działania (żółta dioda LED, 4×90°)Uwaga: Wskaźnik działania (żółta dioda LED, 4×90°)

Dwie nakrętki dociskowe

Wskaźnik (zob. uwaga)

Dwie nakrętki dociskowe

Wskaźnik 
(zob. uwaga)

Dwie nakrętki dociskowe

Wskaźnik (zob. uwaga)

Uwaga: Wskaźnik działania (żółta dioda LED, 4×90°)

Ø 
26

,6

M12×1

51536

44

10

58

M30×1,5
Wskaźnik 
(zob. uwaga.)

Dwie nakrętki dociskowe

E2A-M30KN20-M1-_ _/E2A-S30KN20-M1-_
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Modele: E2EC, E2E — mała średnica

E2EC-CR8D_

(Przykłady: wersje z kablem; należy zauważyć, że w przypadku różnych modeli, np. modeli ze złączem, mogą wystąpić niewielkie odchylenia rozmiarów)

Modele: E2S

3 5

27
40

13

M8×1

(zob. uwaga 1)

E2A-S08KS02-WP-_ _

4

50,3

7
34

17

M12×1
Dwie nakrętki dociskowe

E2A-M12KS04-WP-_ _/E2A-S12KS04-WP-_

M18×1

4 10

39

59,5

24

E2A-M18KS08-WP-_ _/E2A-S18KS08-WP-_

E2A-M30KS15-WP-_ _/E2A-S30KS15-WP-_

5 10

64,5

44

36

M30×1,5

Wskaźnik (zob. uwaga 2)
(zob. uwaga 1)

(zob. uwaga 1)

(zob. uwaga 1)

Dwie nakrętki dociskowe
Wskaźnik (zob. uwaga 2)

Dwie nakrętki dociskowe

Wskaźnik (zob. uwaga 2)

Dwie nakrętki dociskowe

Wskaźnik (zob. uwaga 2)

Uwaga 1: Kabel okrągły Ø 4 w izolacji winylowej z 3 przewodami 
 (przekrój poprzeczny: 0,3 mm2; Ø zewnętrzna izolacji: 1,3 mm); 
 standardowa długość: 2 m
Uwaga 2: Wskaźnik działania (żółty)

Uwaga 1: Kabel okrągły Ø 4 w izolacji winylowej z 3 przewodami
 (przekrój poprzeczny: 0,3 mm2; Ø zewnętrzna izolacji: 1,3 mm);
 standardowa długość: 2 m
Uwaga 2: Wskaźnik działania (żółty)
Uwaga 3: W przypadku modeli NO+NC (-B3/-C3) długość całkowita 
 jest o 4 mm większa

Uwaga 1: Kabel okrągły Ø 4 w izolacji winylowej z 3 przewodami
 (przekrój poprzeczny: 0,3 mm2; 
 Ø zewnętrzna izolacji: 1,3 mm), długość standardowa: 2 m
Uwaga 2: Wskaźnik działania (żółty)

Uwaga 1: Kabel okrągły Ø 4 w izolacji winylowej z 3 przewodami
 (przekrój poprzeczny: 0,3 mm2; 
 Ø zewnętrzna izolacji: 1,3 mm), długość standardowa: 2 m

Uwaga 2: Wskaźnik działania (żółty)

Ø 3

12

Ekranowany przewód przemysłowy Ø 1,6; standardowa długość: 400 mm

Wskaźnik *2

35

25,5

8

66

*1

Ø 4
25

17,5

Wskaźnik działania (czerwony)

E2E-CR8_ _

4

8 15

25

17,5
Ø 9,7

M5×0,5

Wskaźnik działania (czerwony)

Dwie nakrętki dociskowe
Podkładka falista

E2E-X1_ _

Ø 5,4
25

17,5

Wskaźnik działania (czerwony)

E2E-C1_ _

Wskaźnik *

2,6

5,9
2,3

2

6,45,55,9
8,4

Powierzchnia wykrywania

191

22

22,3
25,1

R1,5

E2S-W1_



Wymiary produktów Informacje techniczne

147

7
In

fo
rm

ac
je

 te
ch

ni
cz

ne

Modele: E2EH

Modele: E2FM

8

7,4

5,
3

11,5

15,5

Otwory montażowe Ø 3,1

10,1
8

Powierzchnia wykrywania
Wskaźnik *

7,4
7,8

2,3

11,3

203

10,8
2,5

2
2

Ø 3,1

E2S-W2_

4

50 (2)

8

4,5

10,5

10

15

10

3

Ø 16 
Powierzchnia wykrywania

24,9

wskaźnik działania (czerwony)

Ø 4,2

Ø 7,2

 0
-0,4

TL-W5E_
TL-W5F_

(Przykład: E2S-W i TL-W5 
(Powierzchnia wykrywania z boku) — 
aby uzyskać szczegółowe informacje o innych 
modelach (np. mających powierzchnię detekcyjną 
z przodu), zob. kompletną dokumentację techniczną)

417
38

10

53

E2EH-X3_-M1_

M12 x 1

M12 x 1

Dwie nakrętki dociskowe
Wskaźnik

424
38

10

53
E2EH-X7_-M1_

M18 x 1 Dwie nakrętki dociskowe
Wskaźnik

M12 x 1

E2EH-X12_-M1_

536
43

10

58

M30 x 1,5 Dwie nakrętki dociskowe

M12 x 1
Wskaźnik

E2EH-X_-M1_

E2FM-X_B1-M1

63,5

49

43

5
10

36

Ø 42

 M30 x 1,5

M12 x 1 

Dwie nakrętki 
dociskowe

Podkładka falista

Cztery wskaźniki 
działania (żółte)

E2FM-X10B1-M1

24

10

56

42

36

4
Ø 29

 M18 x 1

M12 x 1 
Dwie nakrętki 
dociskowe

Podkładka falista

Cztery wskaźniki 
działania (żółte)

E2FM-X5B1-M1

17

53

39

33

4 7Ø 21

  M12 x 1 M12 x 1 Dwie nakrętki 
dociskowe

Podkładka falista Cztery wskaźniki 
działania (żółte)

E2FM-X2B1-M1

4 5

13

25

30

34,5

53,5

Ø 15

   M8 x 1 M12 x 1 Dwie nakrętki 
dociskowe

Podkładka falista Cztery wskaźniki 
działania (żółte)

E2FM-X1R5B1-M1
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Czujniki fotoelektryczne

Modele: E3Z, E3Z LASER, E3Z-_G, E3Z-_J, E3Z-_H, E3Z-B, E3ZM, E3ZM-C, E3ZM-B, E3ZM-V

(Przykład: E3Z-R i E3ZM-LS, należy zauważyć, że w przypadku różnych modeli mogą wystąpić niewielkie odchylenia rozmiarów, np. położenia wskaźnika itd. — aby uzyskać 
szczegółowe informacje, zob. kompletną dokumentację techniczną)

Modele: E3F2

20
12,45

8,8

3,2

Wskaźnik stabilności (zielony)

Wskaźnik działania (pomarańczowy)

17

2,1

25,4

Złącze M8

31

10,4

15,5

Dwa obiektywy Ø 7
Odbiornik

Oś optyczna

Nadajnik

418 4

10,410,8

4,3

Regulator czułości

Przełącznik 
trybu działania

9,75

2-M3

20
12,45

8,8

3,2

Wskaźnik stabilności (zielony)

Wskaźnik działania (pomarańczowy)

17

2,1

25,4

Kabel okrągły w izolacji winylowej, z trzema przewodami, 
Ø 4 (0,2 mm² z izolacją Ø 1,1), standardowa długość: 2 m

2-M3

31

15,5

Dwa obiektywy Ø 7
Odbiornik

Oś optyczna

Nadajnik

418 4

10,410,8

4,3

Regulator czułości

Przełącznik 
trybu działania

7,5Odbiornik

Nadajnik

15,5

20,63,5 25,43132,2

10,8

210,7 M8 x 1Dwa,
M3

Oś optyczna

Wskaźnik stabilności (zielony)
Wskaźnik działania (żółty)

37

42,3

49,3

64,9

Wskaźnik światła

Regulator czułości

Ø 4,8

Ø 
16

,4

Ø 
4

4

M18x1 6g

24

27
,7

6,
2

układ
optyczny

37

42,3

49,3

Wskaźnik światła

Regulator czułości

Ø 4,8

Ø 
16

,4

M
12

x1
 6

g

4

M18x1 6g

76

65,5

24

27
,7

6,
2

układ
optyczny

(Przykład: E3F2-R4 z obudową metalową, należy zauważyć, 
że w przypadku różnych modeli mogą wystąpić niewielkie 
odchylenia rozmiarów, np. położenia wskaźnika itd. — 
aby uzyskać szczegółowe informacje, zob. kompletną 
dokumentację techniczną)
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Modele: E3FZ

Modele: E3T

Oś optyczna

15

M18x1 6g M18x1 6g

Wskaźnik stabilności (zielony)
Wskaźnik działania (żółty)

M12x1 6g

16,25

30,359,30

Wskaźnik zasilania (zielony)

M12x1 6g

16,25

30,359,30

Nadajnik OdbiornikE3FZ-T

M18x1 6g M18x1 6g
Nadajnik

Odbiornik

Wskaźnik stabilności (zielony)

Wskaźnik działania (żółty)Wskaźnik działania (żółty)

Wskaźnik stabilności (zielony)

M12x1 6g

15
16,25 16,25

30,25 30,355,20

Ø 
43,

50

9,30

Modele z założonymi przewodami Modele ze złączemE3FZ-R
E3FZ-LS

Oś optyczna

M18x1 6g M18x1 6gOś optyczna
Nadajnik

Odbiornik

Wskaźnik stabilności (zielony)

Wskaźnik działania (żółty)

Regulator czułościRegulator czułości

Wskaźnik działania (żółty)

Wskaźnik stabilności (zielony)

M12x1 6g15
16,25 16,25

30,25

22,55

30,355,20

Ø 
43,

50

9,30

Modele z założonymi przewodami Modele ze złączemE3FZ-D

E3T-SR4_

2-M2
9,2

15

4,5

3,8

3,9

6,3

11

15±0,2

Wskaźnik 
działania

3,7

7

20,6

Otwory montażowe

Soczewka 
(Ø 2,0)

Dwa, Ø 2,2

Wskaźnik 
stabilności

1,75

Kabel okrągły Ø 2,4, 3-przewodowy, w izolacji winylowej 
(przekrój poprzeczny przewodu: 0,1 mm² (AWG27), 
zewnętrzna Ø izolacji: 0,7 mm), standardowa długość: 2 m

3,1

12

3,5

1,75

10,35

2,5

19 20,8 24

4,4

8

3

3

Wskaźnik działania Wskaźnik stabilności

Oś optyczna

Dwa, Ø 2,2

Soczewka 
odbiornika 

(kwadrat 2,8)

Obiektyw 
nadajnika 
(Ø 1,5)

E3T-FL1_
E3T-FL2_

(Przykład: E3T-SR i E3T-FL, należy zauważyć, że 
w przypadku różnych modeli mogą wystąpić niewielkie 
odchylenia rozmiarów, np. położenia wskaźnika itd. — 
aby uzyskać szczegółowe informacje, zob. kompletną 
dokumentację techniczną)
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Modele: EE-SX
EE-SX970-C1
EE-SX970P-C1

20
26

Oś optyczna

Przesłona 
szczelinowa

Okienko wskaźnika

7

22

10,8

7,4

9
3,2

2,2
3,9

5
13,4

0,8
6,8

2

20

3,2

Cztery, R1,6

2,6

13,8

3,7
3,7

2,1

EE-SX971-C1
EE-SX971P-C1

20

20

14,

73,2

2,2
3,9

12,8

13,4

15,5

9

7,2

5

3,2

Cztery, R1,6

2,6

9

1 2 3

26,2

2

3,7
2,1

0,8
6,8

2

Oś optyczna

Przesłona 
szczelinowa

4

EE-SX972-C1
EE-SX972P-C1

26

3
7

13,7

13,4
2,6

22
13

6,8
0,8

4,1
1,6

6,2

20

Cztery, R1.6

10,89

5

3,7
12,6

2

Oś optyczna

Przesłona 
szczelinowa

Okienko wskaźnika

EE-SX974-C1
EE-SX974P-C1

2

7

7

12,8

13,4
0,8

2

2,5

6,8

15,5

9

2,6

2

5
3,5

Dwa, Ø 3,5

1 2 43

Oś optyczna

Przesłona 
szczelinowa

Okienko wskaźnika

EE-SX975-C1
EE-SX975P-C1

26

4

10

22

9

2,6

3,710,8

13

16,7

13,4
5

20

6,8
0,8

2
4,1

2,5

6

Cztery, R1.6

Oś optyczna

Przesłona 
szczelinowa

Okienko wskaźnika

EE-SX976-C1
EE-SX976P-C1

22

9

2,6

2,5
3

13,4
5

3,710,8

6,8
0,8

2

Oś optyczna

Przesłona 
szczelinowa

Okienko wskaźnika

2

1 2 43
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Modele: E3X i E32

3,4

10

Dwa, 
średnica 2,4

4,5
5,65

3,9´3=11,7

12,15
15,1

32,8

3,25

29,8
3,9´3=11,7

4,3
70

32

12,59,9

16

3,4 4,4

34,8
28,1

1628,1

18,7
44,3

Z zamocowanym uchwytem montażowym

Uchwyt montażowy (E39-L143) 
SUS304 stal nierdzewnaDwa otwory o średn. 3,2 mm

16

Dwa M3

Otwory montażowe

(np.: Kabel E3X-DA-S, należy zauważyć, że w przypadku 
różnych modeli mogą wystąpić niewielkie odchylenia 
rozmiarów, np. regulator itd. — aby uzyskać szczegółowe 
informacje, zob. kompletną dokumentację techniczną)

Otwór dla optycznej 
transmisji danych

Uchwyt montażowy może być 
umieszczony także z tej strony

35

Powierzchnia wykrywania

30

1,5
1,5

Ø 3

2,8

1

45°
Rurka 
termokurczliwa

12

2000

Głowica 
detekcyjna: Ø 3*

Światłowody: 
Ø 2,2

* Materiał: stal nierdzewna (SUS304)

5,2

Ø 2,5

Dwie nakrętki sześciokątne
Dwie podkładki faliste

Głowica detekcyjna: M6 x 0,75* Światłowody: dwa, Ø 2,2

Światłowód 
emisyjny:  
Ø 1

Szesnaście Ø 0,25 
odbiór 
światłowody

10 23
3 2,4

2000

* Materiał: mosiądz niklowany

E32-T14L | E32-T14LR

E32-D11N

5,7

Ø 6
1,5

45°

1 2

Powierzchnia wykrywania

Przegroda świetlna

Światłowody: dwa, Ø 2,2Rurka termokurczliwaGłowica detekcyjna*

30
35

12
2000

* Materiał: stal nierdzewna (SUS304)

E32-D14L | E32-D14LR E32-CC200 | E32-CC200R

Dwa, dostarczone 
nakrętki 
i podkładki M6.

10

10

8

2000 (standardowa długość)

(45)

Ø 12

Dwa, Ø 1 (Powierzchnia wykrywania)

Rurka wyświetlacza modelu Światłowód, Ø 2,2

1,
5

4,
7

11

1

Głowica detekcyjna (mosiądz niklowany) M6 × 0,75

Dwa, Ø 0,5

2,5

5,5 11

1,8

2000

* Materiał: stal nierdzewna (SUS304)

25

10

Dwie przystawki światłowodowe (E39-F9)
Dwie nakrętki sześciokątne

Dwie podkładki faliste
Głowica detekcyjna: M3 x 0,5*

Światłowody: dwa, Ø 1

Dwie nakrętki sześciokątne
Dwie podkładki faliste

11 2000

10

25

Przystawka światłowodowa (E39-F9)1,8

5,5

2.5

Ø 0,5 Głowica detekcyjna: M3 x 0,5*
Światłowody: Ø 1

* Materiał: mosiądz niklowany

2000

16

100

Głowica detekcyjna: Ø 6 Fluorokauczuk Ø 5 Światłowody: dwa, Ø 2,2

Powierzchnia wykrywania (3 x 30)

18

69
Dwa otwory montażowe Ø 3,2 
z 6 wgłębieniami stożkowymi

Światłowody: 
Ø 2,2

65
45

2000
12

23

18,5 Oś optyczna

5

Materiał głowicy detekcyjnej: ABS 

E32-TC200E

E32-DC200E

E32-D15X 2M

E32-D12F

E32-T16W | E32-T16WR E32-T15Y 2M

M2,6 x 0,45
Ø 1

Dwie nakrętki sześciokątne
Dwie podkładki faliste

3,2 3 2,4

14 20007

Głowica detekcyjna: M4 x 0,7*

* Materiał: mosiądz niklowany

Światłowody: Ø 2,2

4,8

Dwa, Ø 1
Ø 4

2,43

17 200010

Dwie nakrętki sześciokątne
Dwie podkładki faliste

Głowica detekcyjna*
M6 x 0,75

Światłowody: dwa, Ø 2,2 

* Materiał: ADC

17
1,8

22 1000

15

Irraxtube: Ø 2,6

Rozgałęziacz 
(żywica ABS): 

Ø 3,5

Światłowody: 
dwa, Ø 1,2

Białe oznaczenia: 
strona emisji (rurka  
termokurczliwa)

Przystawka 
światło-
wodowa 

Dwie 
podkładki 
faliste 

Głowica 
detekcyjna: 
M3 x 0,5*

1 x Ø 0,175
(światłowód emisyjny)

6 x Ø 0,175
(światłowody odbiorcze)

Dwie sześciokątne 
nakrętki

10
25(100)

(5)

* Materiał: stal nierdzewna (SUS303)

40

7 9

9,5

4,5Ø 7,5
wgłębienie cylindryczne

Ø 8,6 
wgłębienie stożkowe

Ø 4,5 
R20 

Światłowód Ø 2,2

oś optyczna

6

81
,5

20
00

70
 o

bs
za

r w
yk

ry
w

an
ia

12
5

10
0

E32-TC200

E32-DC200

E32-EC41 E32-ET16WR-1

Światłowody: dwa, Ø 2,2

Dwa, otwory montażowe Ø 2,2 
z wgłębieniami stożkowymi Ø 4,4 
po obu stronach

Głowica detekcyjna*

Powierzchnia wykrywania: 
dwa, Ø 1

57,5

15 2000

3

10
2,5 2,5

* Materiał: aluminium

57,5

15 2000

4

8

1,5

2,5

3

Światłowody: 
dwa, Ø 2,2

Dwa, otwory montażowe Ø 2,2 
z wgłębieniami stożkowymi Ø 4,4 
po obu stronach

Materiał głowicy 
detekcyjnej: 
aluminium

Powierzchnia wykrywania
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Wyłączniki krańcowe

Modele: D4N

Modele: D4B

Ø 17,5 wałek 
z żywicy ´ 6,8

Dwa, otwory Ø 4+0,15

Głębokość: 5 
0

30

27,5

11±0,2

47±1

40±1

(27)

21,5

22±0,2

maks. 31

55 47±0,2

2,5

9±0,2

26R

18

20±0,1

22±0,1

14,2

Dźwignia 
z żywicy

2,15±0,05R 
otwory montażowe

Zatyczka kanału 
przewodowego

20,5 ´ 20,5

D4N-1_20

Ø 17,5 wałek 
z żywicy ´ 6,8

Dwa, otwory Ø 4+0,15

Głębokość: 5
0

30

Nasadka

27,5

20,5

20,5 ´ 20,5

11±0,2

47±1

40±1

(27)

21,5

42±0,2 (3)

maks. 56

47

39±0,2

Ø 25

2,55,4
9±0,2

26R

18

20±0,1

40±0,1

42±0,1

22±0,1

14,2

Dźwignia 
z żywicy

2,15±0,05R 
otwory 
montażowe

Zatyczka kanału 
przewodowego

D4N-8_20

60±0,2

23

8
5,3

7,3

64,4
53
46,8

1628,3

22,5

99,5

7774

15

31,5
43

71±1

Kanał przewodowy
30±0,2

40+1
 0

25 do 89R

Pokrywa

Rolka z żywicy 
Ø 19 x 7 

Śruby 
sześciokątne 
M5 x 16 

Dwa otwory 
o średnicy 5,3 
Dwie, śruby 
zaciskowe 
obudowy M4 x 12 

Cztery, śruby zaciskowe 
głowicy M3,5 x 24,5 

D4B-_116N
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Modele: D4CC

Modele: Z

34

16

23

7
7,5
8

2,8

PT

OP

M12 x 1

2

2

1,4 1,5

10,5 (2)

25±0,1
maks. 40

Wałek ze stali nierdzewnej Ø 12 x 5

Wskaźnik

maks. 75

maks. 59,5

 0

Dwa otwory
o średnicy 5,1+0,2 
dia. holes 
(wgłębienie 
stożkowe Ø 10,2; 
głębokość: 6)

Poprawne 
ustawienie 
położenia

D4CC-_002

56R

13,9
FP

4,2+0,075
−0,025

25,4±0,1

49,2

9,2

17,45±0,2

20,2

18,65

4,9

11,9

17,4 OP

t = 1 (dźwignia ze stali nierdzewnej)

Otwór o Ø 4,2+0,075
−0,025

Ø 4,36+0,1
−0,05

Z-15GM-B
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A
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Zobacz inne przewodniki i dysk DVD

Uwaga: 
Mimo dążenia do doskonałości, firma Omron Europe BV i/lub jej podmioty zależne oraz firmy stowarzyszone nie udzielają gwarancji ani nie uwzględniają żadnych roszczeń 
dotyczących poprawności lub kompletności informacji opisanych w tym katalogu. Informacje o produktach zawarte w tym katalogu są dostarczone w stanie „takim jakim 
są” bez żadnych gwarancji, wyrażonych wprost lub dorozumianych, włączając w to — ale bez ograniczenia do nich — dorozumiane gwarancje przydatności handlowej, 
użyteczności do określonych celów, tytułu własności czy nienaruszalności praw. W systemach prawnych, w których wyłączenie dorozumianych gwarancji nie obowiązuje, 
należy uważać, że to wyłączenie zostaje zastąpione takim skutecznym prawnie wyłączeniem, które najlepiej odpowiada zamiarowi i celowi wyłączenia pierwotnego. 
Firma Omron Europe BV i/lub jej podmioty zależne oraz firmy stowarzyszone zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia dowolnych zmian w produktach i ich specyfikacjach 
w dowolnym czasie, wedle własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia. Materiał znajdujący się w tym katalogu może być nieaktualny, a firma Omron Europe BV 
i/lub jej podmioty zależne oraz firmy stowarzyszone nie są w żaden sposób zobowiązane do aktualizacji takiego materiału.

Twoja biblioteka techniczna z pełnymi rysunkami wymiarowymi, 
specyfikacjami technicznymi i wykresami wydajności 

Twój przewodnik nt. bezpieczeństwa 
maszyn oraz rozwiązań wizyjnych, 
identyfikacyjnych i pomiarowych



OMRON EUROPE B.V.  Wegalaan 67-69, NL-2132 JD, Hoofddorp, Holandia   Tel.: +31 (0) 23 568 13 00 • faks +31 (0) 23 568 13 88   www.industrial.omron.eu 

Austria
Tel.: +43 (0) 2236 377 800
www.industrial.omron.at

Belgia
Tel.: +32 (0) 2 466 24 80
www.industrial.omron.be

Republika Czeska
Tel.: +420 234 602 602
www.industrial.omron.cz

Dania
Tel.: +45 43 44 00 11
www.industrial.omron.dk

Finlandia
Tel.: +358 (0) 207 464 200
www.industrial.omron.fi

ZAAWANSOWANA AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

Systemy sterowania
• Sterowniki programowalne  • Panele operatora  • Zdalne moduły We/Wy

Kontrola ruchu i napędy 
• Kontrolery ruchu  • Serwonapędy  • Falowniki 

Komponenty regulacyjne 
• Regulatory temperatury  • Zasilacze  • Przekaźniki czasowe  • Liczniki  
• Przekaźniki programowalne • Cyfrowe wskaźniki panelowe  • Przekaźniki elektromechaniczne  
• Przekaźniki monitorująco-kontrolne  • Przekaźniki półprzewodnikowe  • Wyłączniki krańcowe  
• Przyciski sterujące  • Przełączniki niskonapięciowe

Czujniki i bezpieczeństwo 
• Czujniki fotoelektryczne  • Czujniki indukcyjne  • Przetworniki obrotowe  • Złącza kablowe  
• Czujniki przemieszczenia i pomiaru szerokości  • Systemy wizyjne  • Sieci bezpieczeństwa  
• Czujniki bezpieczeństwa  • Przekaźniki bezpieczeństwa  
• Wyłączniki drzwiowe bezpieczeństwa/blokady zabezpieczające 

Francja
Tel.: +33 (0) 1 56 63 70 00
www.industrial.omron.fr

Niemcy
Tel.: +49 (0) 2173 680 00
www.industrial.omron.de

Węgry
Tel.: +36 1 399 30 50
www.industrial.omron.hu

Włochy
Tel.: +39 02 326 81
www.industrial.omron.it

Holandia
Tel.: +31 (0) 23 568 11 00
www.industrial.omron.nl

Norwegia
Tel.: +47 (0) 22 65 75 00
www.industrial.omron.no

Polska
Tel.: +48 (0) 22 645 78 60
www.industrial.omron.pl

Portugalia
Tel.: +351 21 942 94 00
www.industrial.omron.pt

Rosja
Tel.: +7 495 648 94 50
www.industrial.omron.ru

Afryka Południowa
Tel.: +27 (0)11 608 3041
www.industrial.omron.co.za

Lista przedstawicieli firmy Omron znajduje się na stronie 
www.industrial.omron.eu

Autoryzowany dystrybutor:

Hiszpania
Tel.: +34 913 777 900
www.industrial.omron.es

Szwecja
Tel.: +46 (0) 8 632 35 00
www.industrial.omron.se

Szwajcaria
Tel.: +41 (0) 41 748 13 13
www.industrial.omron.ch

Turcja
Tel.: +90 216 474 00 40
www.industrial.omron.com.tr

Wielka Brytania
Tel.: +44 (0) 870 752 08 61
www.industrial.omron.co.uk
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