Presence Sensing
Maximale flexibiliteit, betrouwbaarheid en prestaties

Kies uit een de van de breedste collecties
sensoren van de industrie
Rockwell Automation biedt Allen-Bradley®-componenten van hoge kwaliteit
met meer dan 110 jaar beproefde betrouwbaarheid en duurzaamheid. We
hebben een van de breedste lijnen van sensoren in de industrie, met onder
andere Allen-Bradley-eindschakelaars, benaderingssensoren en optische,
capacitieve en ultrasone sensoren. De sensoren en schakelaars van Allen-Bradley
bepalen de norm voor robuustheid, betrouwbaarheid en toepassingsflexibiliteit.

Is dit een
veiligheidstoepassing?

Ja

Hoe weet u met dit brede scala
aan detectietechnologieën
en -modellen welke sensor de
juiste is voor uw toepassing?
Dit stroomdiagram begeleidt
u stap voor stap door
de beoordeling van uw
toepassingen en het selecteren
van de beste sensor.

Veiligheidsoplossingen

Nee
Is contact
met het doel
aanvaardbaar?

Ja

Eindschakelaar

Nee
Is de vereiste
detectieafstand kleiner
dan 65 mm?

Ja

Ja

Is het doel
van metaal?

Inductieve sensor

Nee
Capacitieve of
optische sensor

Nee

Is het doel
transparant?

Nee
Ga naar pagina 3
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Ja

Is het doel folie?

Ja

Nee
Optische sensor

Ultrasone of
optische sensor

Vervolg van vorige pagina

Is het doel
een vast object?

Ja

Nee

Is de
detectieafstand
groter dan 6 m?

Ja

Optische sensor

Nee
Bevindt de
toepassing zich
in een vochtige
omgeving?

Ja

Optische sensor

Nee
Optische sensor

of
Ultrasone sensor

Is het doel
een vloeibaar
materiaal?

Ja

Kan het
materiaal worden
waargenomen vanaf de
bovenzijde van
de tank?

Ja

Ultrasone sensor

Nee
Capacitieve sensor

of
840E Vorksensor
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Oplossingen voor uw meest veeleisende
toepassingen
Allen-Bradley-sensoren zijn ontworpen voor een betrouwbare werking en
beschikken over kenmerken en functies die zijn gericht op toepassingen die
we binnen veel industrieën vinden, zoals materiaalverwerking, verpakking,
voedselverwerking en transport. Of uw toepassing nu een sensor voor
algemene doeleinden vereist, een volledig uitgerust model of een bijzondere
oplossing; er is altijd een Allen-Bradley-sensor die aansluit op uw behoeften.
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Optische sensoren

Inductieve sensoren

Capacitieve sensoren

Flesdetectie - De 42JT-sensor voor detectie
van transparante objecten detecteert op
betrouwbare wijze transparante flessen
dankzij gespecialiseerde optiek

Automobiele toepassingen – Een 871TM
detecteert de aanwezigheid van een
motorblokplateau

Niveaudetectie van korrels – Een 875CP
detecteert het niveau van kunststof korrels
via een glasvezel

Niemand biedt een uitgebreidere lijn
van optische sensoren dan Rockwell
Automation.
• Algemene doeleinden en modellen
voor zware belasting
• Achtergrondonderdrukking
• Lasersensoren
• Kleurregistratie
• Detectie van clear (transparant)
object
• Vork-, etiket- en
luminescentiesensoren
• Glasvezel
• Lichtlijnen

Van miniatuurmodellen tot
roestvaststalen modellen voor
zware omstandigheden; we bieden
een van de grootste collecties
benaderingssensoren in de branche.
• Algemene doeleinden en zware
belasting
• Buisvormig
• Rechthoekig en kubusvormig
• Miniatuur
• Ongevoelig voor lasvelden
• Cilinderstand
• Ring en sleuf

Pagina 6-9

Pagina 10-11

Onze capacitieve modellen
detecteren metalen en nietmetalen vaste stoffen, waardoor
ze de ideale keuze zijn voor
toepassingen waarbij andere
technologieën eenvoudigweg niet
werken.
• Buisvormig
• Modellen van kunststof en
metaal
• Instelbare detectieafstand

Pagina 10-11

Wat is

Eindschakelaars

Ultrasone sensoren

Automobiele toepassing – Een
802T-eindschakelaar detecteert de
plateaupositie op een carrosserieafdeling

Detectie van positie van folie – Een 873M
ultrasone sensor controleert de continue
toevoer van een transparante wikkel terwijl
hij de spanning bewaakt

Voor toepassingen waar contact
met het doel aanvaardbaar is,
bieden onze eindschakelaars
een robuuste, betrouwbare
detectie in een eenvoudige,
kostenbesparende oplossing.
• NEMA- en IEC-stijlen
• Schakelaars voor veeleisende
omstandigheden en
onderdompelbare schakelaars
• Veiligheidsmodellen
• Versies voor gevaarlijke locaties

Pagina 12-13

Voor veel toepassingen, zoals
het bewaken van baanspanning,
kunnen onze ultrasone sensoren
klussen aan die voor andere
technologieën een uitdaging
zouden vormen.
• Detectie van vaste of vloeibare
doelen
• Detectie van clear (transparant)
object
• Analoge of discrete uitgangen
• Programmeerbaar

Pagina 14

?

Bij het koppelen van
eindpuntapparaten aan The
Connected Enterprise op de
fabrieksvloer, biedt Rockwell
Automation een breed scala aan
slimme sensoren met IO-Link
die informatie, geavanceerde
functionaliteit en flexibiliteit
bieden. En dat allemaal terwijl de
efficiëntie van alle machines en de
gehele fabriek wordt verhoogd.
Via IO-link heeft u toegang tot
alle parameters voor configuratie
van sensoren, procesgegevens
en diagnostiek terwijl u de
status van uw ingeschakelde
machine bewaakt. Bovendien
vereenvoudigt IO-Link de installatie
en inbedrijfstelling terwijl het meer
flexibiliteit biedt voor uw huidige
en toekomstige processen.
Let op dit
symbool voor
sensoren met
IO-Link

Aanvullende producten
Pagina 15
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Optische sensoren
De optische sensoren van Allen-Bradley worden erkend als de meest robuuste
op de industriële automatiseringsmarkt. Van modellen voor algemene
doeleinden tot oplossingen voor het detecteren van lasers en speciale
modellen die geschikt zijn voor uw meest uitdagende toepassingen.

Let voor uw selectie op het volgende...
Marge: gedefinieerd als de meting van de hoeveelheid licht van de lichtbron die door de ontvanger wordt gedetecteerd,
uitgedrukt als veelvoud van de minimale hoeveelheid lichtniveau die vereist is om de uitgang van de sensor te veranderen.
Een marge van 2X wordt bereikt als het ontvangen lichtniveau het dubbele is van het minimum dat nodig is om de
uitgang te veranderen.
Om het onderhoud te minimaliseren moet de sensor worden
gebruikt bij een marge van meer dan 2X. Detectie in vuile
omgevingen (of van een doel met een lage reflectiviteit)
vereist sensoren met een hogere marge.
Light Operate-uitgang(LO): uitgang staat op ON (geactiveerd)
wanneer de ontvanger voldoende licht van de lichtbron kan
zien.
Dark Operate-uitgang(DO): uitgang staat op ON (geactiveerd)
wanneer de ontvanger geen licht van de lichtbron kan zien.

Standaarddetectiemodi
Diffuus

Retroreflecterend

Verzonden
lichtbundel

Toepassingsoverwegingen

Doel

Omgeving

Elektrisch

Installatie

Detectiebereik

Temperatuur
• Hoog
• Laag
Voorwaarden
• Nat of droog
• Schoon of vuil
• Vochtigheid
Chemische stoffen
Reinigen onder hoge druk

Voedingsspanning
• DC of AC
Uitgangstype
• PNP, NPN
• SPDT-relais,
MOSFET
Reactietijd
Analoge uitgangen
Communicatie

Montageruimte
Kabelaansluitingen
• 2 m kabel
• Micro M12 QD
• Pico M8 QD
Schok/trilling
Interferentie
• Elektrische ruis
• Zonlicht

Object
• Vorm
• Grootte
• Ondoorzichtigheid
• Reflectiviteit
• Snelheid

Voordelen

Veiligheidsmaatregelen

• Ideaal voor toepassingen met korte afstand
• Geen reflector nodig
• Eenvoudige installatie/uitlijning

• Detectiebereik is afhankelijk van de kenmerken van het doel
(kleur, reflectiviteit enzovoort)
• Sterk reflecterende achtergronden kunnen valse signalen afgeven aan de
sensor
• Relatief korte detectieafstand

• Gematigde detectieafstanden
• Eenvoudige uitlijning
• Vereist montage en bedrading voor slechts één
zender/ontvanger

• Kortere detectieafstand dan verzonden lichtbundel
• Kan reflecties van glimmende objecten detecteren (zie gepolariseerd
retroreflecterend)
• Reflector vereist

• Hoge marge voor verontreinigde omgevingen
• Groter detectiebereik dan andere technologieën
• Meest betrouwbare detectie-modus voor sterk reflecterende
objecten

• Vereist een juiste uitlijning
• Niet aanbevolen voor het detecteren van transparante objecten
• Vereist ruimte voor het monteren en bedraden van aparte zender en
ontvanger

Speciale detectiemodi
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Gepolariseerd
Scherpe cutoff
retroreflecterend diffuus

Diffuse achtergrondonderdrukking

• Gepolariseerd
licht om eerste
oppervlakreflectie van
glimmende objecten
weg te nemen
• Zichtbare rode led
vereenvoudigt het
uitlijnen van sensoren

• Negeert achtergronden
buiten nominale
detectieafstand, ongeacht
de reflectiviteit
• Ontworpen om objecten
te detecteren ongeacht de
kleur of de gespecificeerde
afstand

• Diffuse detectie die
een zekere mate
van bescherming
biedt tegen het
detecteren van nabije
achtergronden
• Biedt een groter bereik
dan sensoren met
achtergrondonderdrukking

Diffuse brede hoek
• Ideaal voor het detecteren
van objecten die
niet nauwkeurig zijn
gepositioneerd, zijn
voorzien van schroefdraad
of voor detectie op een
breed terrein
• Goed in het negeren van
achtergrondreflecties

Diffuse vaste
focus
• Nauwkeurige detectie
van kleine objecten
op de gespecificeerde
afstand van de sensor
• Kleurmerkdetectie voor
toepassingen met een
hoog contrast

Glasvezel
• Staat detectie van hele kleine onderdelen toe
• Vezelkabels kunnen in zeer krappe ruimtes
worden geïnstalleerd
• Glasvezels voor toepassingen met zeer hoge
temperaturen tot maximaal 482 °C (899 °F)
• Kunststofvezels kunnen worden gebruikt voor
voor continu buigende toepassingen
• Goed bestand tegen schokken, geluiden en
trillingen

Oplossingen voor
algemene doeleinden
Detectiebereik

Sensoren voor algemene doeleinden

Onze kleinste rechthoekige optische sensor
Bereiken tot 3 m
IP67-behuizingskwalificatie
Auto PNP/NPN
Drukknop inleren
Montage doorlopend tapgat of zwaluwstaartklem
Zichtbaar rood

•
•
•
•
•

Compact rechthoekig formaat met neus van 18 mm en doorlopend montagegat
Behuizing (1200 PSI) voor reinigen onder hoge druk
Modellen met snelle reactietijd (300 µs)
Selecteerbare LO en DO
DC en AC/DC halfgeleider-uitgangen

42CA

•
•
•
•
•

18 mm behuizing die voldoet aan de industriestandaard
Kunststof behuizing die geschikt is voor corrosieve omgevingen
Aanvullende LO en DO
Modellen met snelle reactietijd (0,5 ms)
IP67-behuizing

42CS

• Robuust 316L behuizingsmateriaal
• Gladde cilinderversie die opbouw minimaliseert en eenvoudig schoon te maken is
(ook beschikbaar in schroefdraaduitvoering)
• IP69K-behuizingskwalificatie en ECOLAB-certificering maken deze sensor ideaal voor
veeleisende omstandigheden
• 18 mm cilinderdiameter die voldoet aan de industriestandaard
• Uitgebreid temperatuurbereik
• Ferromagnetisch inleren biedt verstelbaarheid zonder afbreuk te doen aan de integriteit
• Twee inleringsmodi: standaard en precisie
• 18 mm behuizing die voldoet aan de industriestandaard
• Metalen behuizing die geschikt is voor veeleisende omstandigheden
• Aanvullende LO en DO
• IP67-behuizing

Minisight™

42CM

> 30 m

•
•
•
•
•
•
•

20 m

42KD

8m

Universele voet van 18 mm, neus en doorlopend montagegat
Behuizing (IP69K en 1200 PSI) voor reinigen onder hoge druk
Vaste, in te leren en instelbare gevoeligheid
Dubbele (PNP en NPN) uitgangen of aanvullende modellen (LO en DO)
DC en AC/DC halfgeleider-uitgangen

10 m

•
•
•
•
•

6m

RightSight™

4m

Universele voet van 30 mm en doorlopend montagegat
Behuizing (IP69K en 1200 PSI) voor reinigen onder hoge druk
Standaard AAN/UIT, timing en diagnostiek uitgangsmodellen
Dubbel (PNP en NPN) met LO- of DO-selectie
DC- en AC/DC-relaisuitgang

2m

•
•
•
•
•

1m

Series 9000™

800 mm

• Kleine rechthoekige (20 mm L x 12 mm W x 34 mm H) behuizing die voldoet aan de
industriestandaard
• Drukknop inleren voor eenvoudige installatie
• Alle modellen zijn voorzien van een zichtbare rode led of laser (klasse 1) voor eenvoudig uitlijnen
• Autodetectie bewaakt voortdurend de uitgangen naar PNP of NPN en configureert deze automatisch
• LO of DO is configureerbaar op elk model
• IP69K-behuizingskwalificatie is geschikt voor veeleisende omstandigheden

600 mm

42JT VisiSight

400 mm

• Kleine rechthoekige (20 mm L x 14 mm W x 33 mm H) behuizing die voldoet aan de
industriestandaard
• Alle modellen zijn voorzien van een zichtbare rode led voor eenvoudig uitlijnen
• Aanvullende LO en DO
• IP67-behuizing

200 mm

42JS VisiSight™

Producteigenschappen

100 mm

Product

Diffuus (250 mm, 800 mm)
Achtergrondonderdrukking (55 mm, 130 mm)
Gepolariseerd retroreflecterend (3,5 m)
Verzonden lichtbundel (10 m)

Diffuus (250 mm, 800 mm)
Gepolariseerd retroreflecterend (6 m, 13 m)
Achtergrondonderdrukking (120 mm, 200 mm, 400 mm)
Verzonden lichtbundel (13 m, 18 m)
Detectie van clear (transparant) object (2 m)
Kleurmerk (12 mm)
Diffuus (1,5 m, 3 m, 4,2 m)
Retroreflecterend (9,1 m)
Gepolariseerd retroreflecterend (4,9 m)
Verzonden lichtbundel (61 m, 152 m)
Glasvezel (Max: diffuus 175 mm, verzonden lichtbundel 400 mm)
Diffuus (500 mm, 700 mm)
Diffuse scherpe cutoff (130 mm)
Diffuse vaste focus (43 mm)
Achtergrondonderdrukking (50 mm, 100 mm)
Retroreflecterend (4,5 m)
Gepolariseerd retroreflecterend (3 m)
Verzonden lichtbundel (4 m, 8 m, 20 m)
Glasvezel (Max: diffuus 275 mm, verzonden lichtbundel 1,5 m)

Vaste achtergrondonderdrukking (15 mm, 30 mm, 50 mm)
Instelbare achtergrondonderdrukking (70 mm)
Gepolariseerd retroreflecterend (1,6 m)

Diffuus (190 mm, 380 mm)
Diffuse vaste focus (16 mm, 43 mm)
Diffuse brede hoek (180 mm)
Retroreflecterend (5 m)
Gepolariseerd retroreflecterend (2 m)
Verzonden lichtbundel (30 m)
Glasvezel (Max: diffuus 200 mm, verzonden lichtbundel 550 mm)
Diffuus (100 mm, 400 mm,1 m)
Achtergrondonderdrukking (50 mm, 100 mm)
Retroreflecterend (4,8 m, 7,2 m)
Gepolariseerd retroreflecterend (3,8 m)
Verzonden lichtbundel (16 m)

Diffuus (800 mm)
Detectie van clear (transparant) object (1 m)
Instelbare achtergrondonderdrukking (100 mm)
Gepolariseerd retroreflecterend (4 m)
Verzonden lichtbundel (20 m)

Diffuus (100 mm, 400 mm)
Achtergrondonderdrukking (50 mm, 100 mm)
Retroreflecterend (4 m)
Gepolariseerd retroreflecterend (3 m)
Verzonden lichtbundel (20 m)

Discrete lasersensoren

Lasersensoren
Producteigenschappen

Product

42JT VisiSight

• Kleine rechthoekige (20 mm L x 12 mm W x 34 mm H)
behuizing die voldoet aan de industriestandaard
• Beschikbaar in diffuus (250 mm), gepolariseerd
retroreflecterend (15 m), verzonden lichtbundel (18 m), en
instelbare achtergrondonderdrukking (120 mm)
• Autodetectie bewaakt voortdurend de uitgangen naar PNP of
NPN en configureert deze automatisch
• Klasse 1-laser
• IP69K-behuizingskwalificatie is geschikt voor veeleisende
omstandigheden

45LMS

LaserSight™
RightSight

• Universele voet van 18 mm, neus en doorlopend montagegat
• Detectie van kleine onderdelen in ongecompliceerde
omstandigheden
• Beschikbaar in diffuus (300 mm), gepolariseerd
retroreflecterend (15 m) en verzonden lichtbundel (40 m)
• Dubbele PNP- en NPN-uitgangen
• IP54-behuizing

LaserSight 42CM

LaserSight 9000

Lasermeting

Product

45BPD/45BRD

Producteigenschappen
•
•
•
•

Diffuus bereik: 8 m (klasse 1-laser), 15 m (klasse 2-laser)
Bereik van retroreflecterend model: 50 m
Discrete en analoge uitgangen
IP65-behuizing

• Zichtbare klasse 2-laser
• IP67-behuizing
45BPD
• Detectiebereik van 300 mm of 100 mm
• Eén analoge (4-20 mA) en één discrete uitgang
• Ingang laser uitschakelen
• Knopvergrendeling inleren
45BRD
• Detectiebereik van 45-85 mm
• Eén analoge (0 -10V) uitgang

• 18 mm metalen behuizing die voldoet aan de
industriestandaard
• Metalen behuizing die geschikt is voor veeleisende
omstandigheden
• Beschikbaar in diffuus (300 mm), gepolariseerd
retroreflecterend (30 m) en verzonden lichtbundel (50 m)
• Kleine spotgrootte van bundel (0,1 mm @ 100 mm) op
diffuus voor klein object of contrastdetectie
• Aanvullende LO en DO
• IP67-behuizing
• Universele voet van 30 mm en doorlopend montagegat
• Reinigen onder hoge druk (IP69K en 1200 PSI)
• Voor toepassingen met een lang detectiebereik
(gepolariseerd retroreflecterend 40 m, verzonden
lichtbundel 300 m)
• Dubbel (PNP en NPN) met LO- of DO-selectie
• Behuizing voor DC- en AC/DC-relaisuitgang

Met I/O-Link

Roldetectie – A 42EF RightSight LaserSight bewaakt een
fimrolletje om laag filmniveau aan te geven.
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Producteigenschappen

Product

Producteigenschappen

42JT VisiSight™

• Detectiebereik van 120 mm
• Autodetectie bewaakt voortdurend de uitgangen naar PNP
of NPN en configureert deze automatisch
• Snelle reactietijd (500 µs)
• Selecteerbare LO en DO
• IP69K-behuizingskwalificatie is geschikt voor veeleisende
omstandigheden

42JT VisiSight clear
(transparant) object

• Detectiebereik van 2 m met 92-118-reflector.
• Coaxiale optiek voor uitstekende detectie van transparant
object
• Auto PNP en NPN helpen bij het stroomlijnen van de inventaris
• IP69K-behuizing

• Grote verscheidenheid in detectiebereik van modellen
(30 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm)
• Diagnose-uitgang
• Selecteerbare LO en DO
• Snelle reactietijd (350 µs)
• Behuizing voor compacte NEMA 4, 6P en IP67

42BT

• Achtergrondonderdrukking met groot bereik (modellen van
1 m en 2 m)
• Slank ontwerp van ongemonteerde behuizing
• Infrarood led of rode led afhankelijk van het bereik
• Selecteerbare LO en DO
• Dubbele (PNP- en NPN)-uitgangen
• Reactietijd van 2 ms
• IP65-behuizing
• Robuust 316L behuizingsmateriaal
• Gladde cilinderversie die de opbouw minimaliseert
en eenvoudig schoon te maken is (ook beschikbaar in
schroefdraaduitvoering)
• Beschikbaar in diffuus (800 mm), gepolariseerd
retroreflecterend (4 m), verzonden lichtbundel (20 m),
detectie van clear (transparant) object (1 m), en instelbare
achtergrondonderdrukking (100 mm)
• IP69K-behuizingskwalificatie en ECOLAB-certificering maken
deze sensor ideaal voor veeleisende omstandigheden
• 18 mm cilinderdiameter die voldoet aan de industriestandaard
• Uitgebreid temperatuurbereik
• Ferromagnetisch inleren biedt verstelbaarheid, zonder
afbreuk te doen aan de integriteit
• Twee inleringsmodi: standaard en precisie
• Sensor met diffuse modus voor het registreren van
eventuele drukmerken
• Leerfunctieprogrammering, statisch en dynamisch
• Reactietijd van 50 µs, geschikt voor uiterst snelle scanprocessen
• Detectiebereik: 11 mm ± 2 mm
• 0,7 mm (effectieve lichtvlekdiameter)
• Aanvullende LO en DO

42CS

Kleur- en contrastsensoren

45CRM

ColorSight™ 45CLR

•
•
•
•

•
42JT VisiSight™ Kleurmerk •
•
•
•
•
•
•
•

Met I/O-Link

Grote detectiebereiktolerantie
Driekanaals kleurvergelijking (3 uitgangen)
Detectiebereik van 12-32 mm
RS-485-modellen kunnen intern overeenkomen met
vijf kleurenconfiguraties en kunnen juiste RGB-waarden
communiceren
IP67-behuizing
Detectiebereik van 12 mm met tolerantie van +/- 2.5 mm
Spotgrootte van 1 x 4 mm bij 12 mm
Witte led-lichtbron zorgt voor detectie van een breed scala
aan kleurmerken op achtergronden van verschillende kleuren
Lichtbron geeft visuele feedback met vermelding van
instellingen van inleren
Duw-/trekuitgang (PNP of NPN)
Snelle 50 µs reactietijd
Op afstand inleren en ingang vergrendelen
Behuizing voor IP67en IP69K

ClearSight™ RightSight

45FPL

Glasvezel

42BA

Detectie van clear (transparant) object

Product

• Detectieoplossingen van kunststoffolie en krimpfolie voor
algemene doeleinden
• Detectiebereik van 1 m
• DC- en AC/DC-modellen beschikbaar
• Reactietijd van 1 ms
• Behuizing voor NEMA 3,4X, 6P, 12, 13, IP69K en 1200 psi

•
•
•
•
•

Contrastdetectie voor algemene doeleinden
Tweemaal het detectiebereik van de DIN-rail glasvezelcollectie
Grote displays voor statusindicator
Multidirectionele onetouch drukknoppen
Statusindicator toont lichtniveau, bedrijfsstanden en
diagnostische gegevens
• Functionaliteit voor statisch of dynamisch inleren in twee stappen
• Twee programmeerbare detectiemodi: groot bereik (1,8 ms)
en hoge snelheid (190 µs)
• Display voor drempelwaarde en actuele waarde

45FVL/45FSL

• Contrastdetectie voor algemene doeleinden
• Zichtbare rode, blauwe, groene of witte lichtbron
• Automatische of handmatige aanpassing van de gevoeligheid
(45FVL)
• Reactietijd van 30 µs (45FSL)
• IP40-behuizing

RightSight™

• Glasvezeltoepassingen met groot bereik voor algemene
doeleinden (tot 1,5 meter)
• Individuele vezelkabels voor verzonden lichtbundel en
vorkvormige kabel voor diffuse toepassingen
• Een glasvezelkabel van 4,6 mm met groot diafragma maakt
het een ideale oplossing voor omgevingen met hoge
temperaturen
• DC- en AC/DC-modellen
• 30, 50, 80 ,120 mm hiaatgrootte
• Detectie van objecten van 0,2 mm
• Goed zichtbare indicatie-leds met uitgangsindicatie aan beide
zijden van de vork
• Selecteerbare LO en DO
• 3-pins en 4-pins pico (M8) QD-modellen
• Reactietijd van 250 µs
• IP67-polycarbonaat behuizing

45LSP

Vorksensoren

Instelbare achtergrondonderdrukking

Speciale oplossingen

45LST

•
•
•
•
•

2, 15, 30, 50, 80, 120, 225 mm hiaatgrootte
Robuuste industriële aluminium behuizing
Selecteerbare LO- of DO-uitgangen
Reactietijd van 1 ms (30 µs op 2 mm hiaatmodel)
IP65-behuizing
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Benaderingssensoren
De benaderingssensoren van Allen-Bradley bepalen de norm voor
robuustheid en veelzijdigheid. Kies uit een van de breedste selecties
van benaderingssensoren van de industrie. Dit gevarieerde aanbod
voldoet aan al uw behoeften, van verpakkingstoepassingen onder lichte
omstandigheden tot de buitengewoon zware omstandigheden bij
lasapparatuur in de automobielindustrie of het reinigen onder hoge druk in de
levensmiddelenindustrie.

875C/875CP
Capacitief

871TM

871TS

•
•
•
•

Behuizingen van kunststof of vernikkeld messing
AC- of DC-modellen beschikbaar
Beschikbaar in kabel, micro QD of pico QD
Gladde vaten of vaten met schroefdraad in kunststof
versies

• Roestvaststalen 316L-vat en FDA-goedgekeurde PPS
kunststof detectievlak
• ECOLAB-gecertificeerd
• Uitgebreide temperatuurbereiken -40 tot 100 °C
(-40 tot 212 °F)
• Onderdeelnummers met laser gegraveerd
• Gladde vaten of vaten met schroefdraad

871D WorldClamp™

• Ontworpen voor gebruik bij toepassingen met
stroomklem en griptang om de posities open en
dicht aan te geven
• Ongevoelig voor lasvelden
• 2 verschillende stijlen sensorkop
• 3-draads DC- en 2-draads AC/DC-versies

30
34
8
12
18
30
12

4

3-draads DC

4-draads DC

2-draads AC

2-draads AC/DC

3
3, 4, 6
4, 8, 10
IP67
8, 12, 20
15, 20, 40
n.v.t
2...8
(kunststof)
IP67
5...20
(kunststof)
7...30
n.v.t
(kunststof)
Alle eenheden IP67
3
6
en
1200 psi kunnen
2 en 6
4 en 10
worden gereinigd
5 en 10
8 en 20
(geselecteerde
eenheden
voldoen
10 en 20 15 en 40
aan IP69K)

2-draads DC

Behuizingskwalificaties

2 en 3
2 en 3
3, 4, 6
5, 8, 12
10, 15, 22
2,5 (metaal)
1...5
(metaal)
2...10
(metaal)

Detectiebereik niet
afgeschermd (mm)

6,5
8
12
18
30
12
18

• Robuust roestvaststalen 304-vat en detectievlak
• Eenheden met uitgebreid bereik beschikbaar (3-draads
DC-versies)
• Breed scala aan detectietypes beschikbaar (standaard
inductieve AC/DC-eenheden die ongevoelig zijn voor lasvelden
en weinig energie verbruiken en intrinsiek veilige versies)

Producteigenschappen

Met I/O-Link
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• Vernikkeld koperen vat met kunststof vlak
• Standaardlengte en korte cilinderversies
(3-draads DC-versies)
• Uitgebreide versies en versies met groot bereik
verkrijgbaar (3-draads DC en 2-draads AC)
• Grote verscheidenheid aan kabel- en connectoropties

Product
Speciale
oplossingen

Levensmiddelen

Zware
omstandigheden

Algemene doeleinden

872C WorldProx™

Producteigenschappen

Detectiebereik
afgeschermd (mm)

Product

Diameter
behuizing/
afmetingen (mm)

Inductieve benaderingssensoren bieden contactloze detectie van metalen objecten op relatief korte afstanden
(tot 2,5 inch of 65 mm). Capacitieve modellen kunnen niet-metalen vaste stoffen en vloeistoffen detecteren naast
de standaard metalen doelen. Ze detecteren zelfs de aanwezigheid van sommige doelen door middel van bepaalde
andere materialen, waardoor ze de ideale keuze zijn voor
deze toepassingen waarvoor geen andere technologieën
kunnen worden gebruikt.

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8
IP67, IP68 en IP69K

18

Product

8

4

4

12

Producteigenschappen

871D-indicator voor • Ontworpen voor het detecteren van de uitgeschoven of ingetrokken positie
cilinderstand
van een hydraulische of pneumatische cilinder
• Ongevoelig voor lasvelden
• Verschillende sondelengtes die passen bij de verschillende groottes van de
cilinders
• 3-draads DC- en 2-draads AC/DC-versies

5

8

30

10

15

871ZT

• Ongevoelig voor lasvelden
• Met PTFE gecoate koperen behuizing
• Gelijke detectie (detecteert alle metalen op dezelfde
detectieafstand)
• Niet-afgeschermde versies bieden een uitgebreid bereik

12

3

8

18

5

12

30

10

20

Materiaalbewerking en lassen

871P VersaCube™

871F Bouwpakket

871L en 872L

• Kop kan in 5 verschillende detectieposities worden gedraaid
• Standaarddetectie en versies die ongevoelig zijn voor
lasvelden
• Optionele Toughcoat™ coating die bestand is tegen
slak, is verkrijgbaar voor specifieke modellen
• Grote ongemonteerde sensor voor toepassingen die
een extreem groot detectiebereik vereisen
• Standaarddetectie en versies die ongevoelig zijn voor
lasvelden
•
•
•
•

Geautomatiseerde
assemblage en robotica

871C Mini buisvormig •
•
•
•
871FM Mini
bouwpakket

•
•
•

Gevaarlijke
locaties

• Voldoet aan de NAMUR-specificaties (DIN 19 234)
• Sensoren zijn geschikt voor intrinsiek veilige
toepassingen wanneer deze in combinatie met
NAMUR-stijl isolators/versterkers worden gebruikt.

Speciale
oplossingen

871C analoog

40 x 40 WFI

Producteigenschappen
• Verschaft een 0-10V-uitgang die evenredig is aan de
afstand vanaf het sensorvlak
• Beschikbaar in behuizingen van 12, 18 en 30 mm
• 2 m kabelconnectie

4

IP67

4

Alle eenheden IP67 en
1200 psi kunnen worden
gereinigd (Geselecteerde
15 en 20 25 en 40 eenheden voldoen aan
IP69K)
20

50

65

80 x 80 WFI

40

50

20

40

0,6 en 1

n.v.t.

0,8 en 1

n.v.t.

0,8 en 1,5

n.v.t.

1 en 1,5

n.v.t.

0,8 en 1,5

n.v.t.

2

3

2

n.v.t.

5

8

n.v.t.

5

8

1

2

12

2

4

18

5

8

30

10

15

Product
871R en 8721S
Ring en sleuf

4

40

80 x 80

Kop kan in 17 verschillende posities worden gedraaid
Standaard NEMA-montagepatroon van eindschakelaar
Met schakelaar selecteerbare N.O.- of N.C.-uitgangen op 871L 40 x 40 x 120
Programmeerbare N.O.- or N.C.-uitgangen (via
geleiderbrug) op 872L
Compacte behuizing die ideaal is voor het
3 glad vat
detecteren van kleine onderdelen en robot- en
grijpertoepassingen
4 glad vat
Roestvaststalen vat en kunststof detectievlak
4
Volledig geïntegreerde elektronica
5
Hoge schakelfrequentie (≥ 3 kHz)
5x5
Compacte sensorbehuizing voor toepassingen met een
8x8
beperkt montageoppervlak
28
x
16 x 11
5 x 5 en 8 x 8 oplossingen bieden metalen
behuizingen, terwijl andere oplossingen kunststof
25 x 50 x 10
behuizingen bieden
AC-versies alleen verkrijgbaar in de 28 x 16 x 11 en
31 x 18 x 10
40 x 26 x 12 mm verpakkingen

871C NAMUR

Product

40 x 40

IP67

2-draads AC/DC

18

2-draads AC

4

4-draads DC

2

3-draads DC

Detectiebereik niet
afgeschermd (mm)

12

2-draads DC

Detectiebereik
afgeschermd (mm)

Lassen

871Z

Producteigenschappen

Behuizingskwalificaties

Diameter behuizing/
afmetingen (mm)

• Ongevoelig voor lasvelden
• Met PTFE gecoate koperen behuizing
• Kabelversies verkrijgbaar met SOOW-kabel voor
uitstekende bescherming tegen lasspetters

Product

4

Alle eenheden IP67 en
1200 psi kunnen worden
gereinigd (Geselecteerde
eenheden voldoen aan
IP69K)

4

IP67

4

IP67

4

IP67

4

IP67

4

4

4

4

4

Producteigenschappen

• Ringsensoren beschikbaar in diametermaat 12, 20, 50, en 100 mm
• Sleufsensoren zijn beschikbaar met hiaat van 30 mm
• Alle ring- and sleufsensoren 3-draads DC
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Eindschakelaars

802T plug-in en
niet-plug-in

Transportband voor
ongecompliceerde
omstandigheden

Reinigen

802M/MC

Gevaarlijke locaties

•
•
•
•
•
•

Robuuste NEMA type 4 en 13 oliedichte constructie
-18 tot 110 ˚C
Beschikbaar in standaard plug-in-versie en niet-plug-in-versie
2 circuit:
(0 tot 230 ˚F)
Het plug-in ontwerp zorgt voor een snelle en eenvoudige installatie NEMA A600
Optioneel
4 circuit:
2- en 4-circuit-versies
-40 tot 110 ˚C
NEMA
A300
Eenvoudige modemverandering in de kop voor eenvoudige installatie
(-40 tot 230 ˚F)
Versies met laag energieverbruik beschikbaar

• Fabriek afgesloten om te voldoen aan de eisen voor zowel natte als
droge toepassingen
• Polymeer behuizingsmateriaal is zeer goed bestand tegen
vochtigheid en vluchtige reinigingsmiddelen
• 802MC corrosiebestendige versies worden in de fabriek verzegeld
en alle blootgestelde metalen onderdelen worden gemaakt van
roestvast staal 316
• Standaard eenheden zijn voorzien van een voorbedrade Safe
Torque-off-kabel van 1,52 m (5 ft)

2 circuit:
NEMA A600
4 circuit:
NEMA B300

Behuizingskwalificatie

Soorten actuators

Temperatuurbereik

• Vorkhefboom
0 tot 40 ˚C
• Rolhefboom
(32 tot 104 ˚F) • Gehandhaafd
• Hefstang-/kettinghefboom

• Lage bedieningskracht
• Drukknop aan boven- en
NEMA 1,4,
zijkant (met of zonder rollers) 6P (selecteer
• Kristaldetector
roterende stijlen
zijkant), 13
• Slingerstang
• Neutrale stand

• Hefboom
• Gehandhaafd
0 tot 80 ˚C
• Drukknop aan boven- en zi(32 tot 180 ˚F)
jkant (met of zonder rollers)
• 802MC corrosiebestendige
hefboom

4

4

4

4

NEMA 1, type 4 of
type 7 en 9

NEMA 1, 4, 4X, 6P,
13 en IP67

802G
• Plug-in graviteitsretourschakelaar, ontworpen voor toepassingen met
transportbanden voor kleine of lichte voorwerpen
• Vereist laag operationeel koppel
NEMA B600
• Instelbaar schakelpunt (kan worden ingesteld op rotatie van 10 tot 180˚)
• Drie unieke hefboomarmen beschikbaar
802X, 802XR, 802R
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• Eindschakelaars voor algemene doeleinden voor een grote
verscheidenheid aan toepassingen
• Verschillende contactconfiguraties beschikbaar
NEMA A600
(Inclusief tastschakeling en sprongschakeling)
• Contacten met sprongschakeling zorgen voor een hoge onderbreking
door geweld

Statusindicator
aangeboden

801

Producteigenschappen

QD aangeboden

NEMA Algemene
doeleinden

Voor zware
toepassingen

Product

Contactbelasting

Rockwell Automation biedt een van de meest duurzame lijnen van de
eindschakelaars in de branche. De eindschakelaars van Allen-Bradley
worden gebruikt in tal van toepassingen en omstandigheden vanwege hun
robuustheid, eenvoudige en toegankelijke bediening, gemakkelijke installatie
en betrouwbaarheid.

• NEMA 7- en 9-eenheden zijn geschikt voor gebruik in:
– Klasse 1, Groepen B, C of D
– Klasse II, Groepen E, F of G
– Klasse III
• NEMA 4-waterbestendige versies zijn ontworpen voor gebruik
binnenshuis
802XR en 802R
• Verzegelde eindschakelaar is voorzien van een enkel contact dat
hermetisch is afgesloten in een glazen behuizing
• Biedt uitstekende contactbetrouwbaarheid in vervuilde omgevingen
• Geschikt voor gebruik in:
– Klasse 1, Afd. 2, Groepen A,B, C, en D

0 tot 110 ˚C
(32 tot 230 ˚F)

• Instelbare hefstangen (Vereist
hefboomarmen die speciaal
zijn ontworpen voor de
802G-productserie)

• Hefboom
• Drukknop aan boven- en
802X
802X
zijkant (met of zonder rollers)
NEMA A600 -46 tot 121 ˚C
NEMA P150 (-50 tot 250 ˚F) • Slingerstang
802XR en 802XR en 802R • Gehandhaafd (alleen 802X)
802R
• Neutrale stand (alleen 802X)
-29 tot 121 ˚C
NEMA B600 (-20 tot 250 ˚F) • Lage operationele kracht
NEMA P300
(alleen 802R)
• Kristaldetector (alleen 802R)

NEMA 1

802X
NEMA type 7
en 9,
NEMA 4/
ongevaarlijke
locaties,
802XR
NEMA type 7 en 9
802R
NEMA 13

4

IEC-stijl
oplossingen/Algemene
doeleinden

Compact en precies

802B, 802B Precisie/ • De compacte metalen behuizing kan worden
gemonteerd op plaatsen waar traditionele NEMA-stijl
kleine precisie
oplossingen niet passen
• 3 m voorbedrade kabel
• 13 unieke kopconfiguraties
• AC- of DC-led-versies
• Versies met laag stroomverbruik
• Geïnitialiseerd versies en inbouwversies
Precisie/kleine precisie

802K-M

IEC-stijl oplossingen/veiligheidsoplossingen

440P-M

NEMA-stijl veiligheid

440P-C

440P-A

802T Gedwongen
verbreking

• Lage omkeer- en resetpunten voor een meer
nauwkeurige detectie
• 1/2” kabelingang
• Zij- en flensmontage mogelijk
• Internationaal erkende gegoten aluminium
behuizing van 30 mm voor veiligheids- en
niet-veiligheidstoepassingen
• Verkrijgbaar met sprongschakeling en contactblokken met
'slow make before break' of 'slow break before make'
• Groot assortiment van aandrijvingen en actuators
• Internationaal erkende gegoten aluminium
behuizing van 30 mm voor veiligheids- en
niet-veiligheidstoepassingen
• Positieve werking, gedwongen uitschakeling van contacten
• Verkrijgbaar met sprongschakeling en contactblokken met
'slow make before break' of 'slow break before make'
• Kop van actuator kan in stappen van 90˚ worden geroteerd
• Categorie 1-apparaat per EN954-1
• Geschikt voor systemen van categorie 3 en 4 wanneer
deze zijn gecombineerd

• Draaiarm
• Draaiarm in het midden
• Drukknop aan bovenkant (met of
zonder rollers)
• Afkanting drukknop aan bovenkant
• Kruisroller bovenste drukknop
• Slingerstang

-10 tot 70 ˚C
NEMA A300 (14 tot 158 ˚F)
Precisie/ Precisie/
kleine
kleine precisie Precisie/kleine precisie
precisie
NEMA B300 -10 tot 80 ˚C
(14 tot 176 ˚F) • Roller drukknop aan bovenkant
• Drukknop aan bovenkant
• Kruisroller bovenste drukknop
• Rolhefboom
• Eenrichtingsroller

802B 802B
4
4

Rolzuiger
Koepelzuiger
Korte hefboom
Verstelbare hefboom
Metalen veerstang

IP66

•
•
•
NEMA A600 -25 tot 65 ˚C
•
NEMA Q600 (-18 tot 149 ˚F)
•
•
•

Rolzuiger
Koepelzuiger
Korte hefboom
Verstelbare hefboom
Hefstang
Veerstang
Telescooparm

IP66

4

Rolzuiger
Koepelzuiger
Scharnierhefboom
Korte hefboom
Offset scharnier
Verstelbare hefboom
Rubberen roller

IP66
IP69K
(voorbedrade
versie)

4

NEMA B300
NEMA Q300

2 circuit:
NEMA A600
4 circuit:
NEMA A300
NEMA Q300

•
•
•
•
•
•
•

• Korte hefboom
met brede roller
•
Rolzuiger
2 tot 70 ˚C
(36 tot 158 ˚F) • Koepelzuiger
• Kruisroller zuiger
• Korte hefboom

-18 tot 110 ˚C
(0 tot 230 ˚F)

• Hefboom
• Roller drukknop aan bovenkant
• Verticale roller drukknop aan
zijkant
• Drukknop aan zijkant
horizontale roller

Statusindicator
aangeboden

QD aangeboden

Behuizingskwalificatie

NEMA 1, 3, 4, 6,
12, 13 en IP67
Precisie
NEMA 1, 3, 4,
IP60 en IP65
Kleine precisie
NEMA 1, 3, 4, 6,
13 en IP67

•
•
NEMA A600 -25 tot 65 ˚C
•
NEMA Q600 (-18 tot 149 ˚F)
•
•

• Internationaal erkende kunststof behuizing van 22 mm
voor veiligheids- en niet-veiligheidstoepassingen
• Positieve werking, gedwongen uitschakeling van contacten
• Verkrijgbaar met sprongschakeling en contactblokken met
NEMA A600 -25 tot 80 ˚C
'slow make before break' of 'slow break before make'
NEMA Q600 (-18 tot 176 ˚F)
• Kop van actuator kan in stappen van 90˚ worden geroteerd
• Categorie 1-apparaat per EN954-1
• Geschikt voor systemen van categorie 3 en 4 wanneer
deze zijn gecombineerd
• Internationaal erkende compacte metalen
behuizing van 22 mm voor veiligheids- en
niet-veiligheidstoepassingen
• Positieve werking, gedwongen uitschakeling van contacten
• Verkrijgbaar met sprongschakeling en contactblokken met
'slow make before break' of 'slow break before make'
• Voorbedrade kabel van 2 m,uitgang aan onderkant of zijkant
• Categorie 1-apparaat per EN954-1
• Geschikt voor systemen van categorie 3 en 4 wanneer
deze zijn gecombineerd
• Robuuste metalen behuizing en plug-in lichaam-stijl
waarvoor dezelfde montageafmeting is gebruikt als bij
andere NEMA-stijl eindschakelaars
• Contacten met gedwongen verbreking zorgen ervoor
dat normaal gesloten contacten (veiligheidscontacten)
toegankelijk zijn, zelfs wanneer de contacten
vastkleven, tot maximaal 10 Newton
• 2-circuit-versies zijn geschikt voor systemen van
categorie 1 per EN954-1
• 4-circuit-versies zijn geschikt voor systemen van
categorie 3 en 4 per EN954-1

Soorten actuators

Temperatuurbereik

Producteigenschappen

Contactbelasting

Product

IP66/IP67

NEMA 4, 6P, 12,
13 en IP67

4
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Ultrasone sensoren

873M

14

Analoge 0...10V

4

4

4

4

Recht

18

Recht

18

Recht

30

Recht

30

Recht

30

Recht

18

Recht

30…300
(1,18…11,8)

18

Haaks

30…300
(1,18…11,8)

18

Recht

50…800
(1,97…31,5)

18

Haaks

50…800
(1,97…31,5)

4

4

4

Dubbele discrete
(PNP) en één analoge
(4...20 mA)

Analoog 4…20 mA

50…400
(1,96…15,74)
100…900
(3,93…35,43)
200…2200
(7,87…86,61)
200…2500
(7,87…98,42)
250…3500
(9,84…137,79)
350…6000
(13,8…236,2)
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Dubbele discrete (PNP)
en één analoge (0...10V)

Dubbele discrete (PNP)

• Drukknop inleerproces en meerdere indicatie-leds
vereenvoudigen programmering van sensoruitgangen
en instelpunten
• Detectie tot maximaal 6 m (19,6 ft)
• Synchronisatie op bepaalde modellen voorkomt
overspraak
• IP67-gewaardeerde 18 mm en 30 mm PBT
kunststof vaten met schroefdraad voor zware industriële
toepassingen
• Window of One Set Point uitgangsfunctie
• Selecteerbare N.O.-/N.C.-uitgangen in de
Windows-modus
• Cilindrisch of rechthoekig schroefdraadvat van 18 mm
van vernikkeld messing biedt eenvoudige montage en
vermindert de installatietijd
• IP67-gewaardeerd
• Met Windows inleren kan detectiebereik worden
gedefinieerd binnen een door de gebruiker ingeleerd
detectiegebied voor zowel discrete als analoge
modellen. De gebruiker kan uitstekende achtergrondonderdrukking realiseren
• Programmering kan worden bewerkstelligd door inleren
op afstand of een optionele programmeerkabel
• Met heldere leds kan de gebruiker de stroom, uitgang
en marge vanuit elke richting bewaken - minder tijd
nodig voor installatie en probleemoplossing
• Selecteerbare N.O.-/N.C.-uitgang

Enkele discrete (PNP)

873P

Detectierichting

Producteigenschappen

Diameter behuizing
(mm)

Product

Detectiebereik
(mm [in.])

De ultrasone sensoren van Allen-Bradley detecteren vaste of vloeibare doelen
met behulp van geluidsgolven. Ze zijn ideaal voor het detecteren van doelen,
zoals transparante, glimmende of niet-reflecterende objecten die voor andere
detectietechnologieën lastig zouden zijn.

4

4

Aanvullende detectieproducten
In aanvulling op onze uitgebreide lijn van aanwezigheidssensoren en
-schakelaars, biedt Rockwell Automation een volledige lijn complementaire
technologieën. Ga naar: http://ab.rockwellautomation.com/allenbradley voor
meer informatie over deze producten en andere Allen-Bradley-componenten.

Halfgeleider-conditiesensoren
Rockwell Automation biedt een indrukwekkende lijn Allen-Bradley
halfgeleider-producten voor het detecteren van condities die voldoen
aan vrijwel alle vereisten van elke toepassing. De Allen-Bradley®
conditiesensoren en schakelaars omvatten modellen voor het detecteren
van druk, temperatuur, doorstroming en niveau, die een uitzonderlijke
controle bieden voor automatische bediening van machines en processen.

Encoders
De huidige digitale servo-aandrijfsystemen met hoge prestatie vereisen
encoders die voorzien in absolute feedback voor positieregeling en
stapsgewijze feedback van hoge resolutie voor snelheidsregeling. Rockwell
Automation biedt een volledige lijn van incrementele en absolute encoders
voor algemene doeleinden, evenals Sinus Cosinus en Ethernet-/IP-encoders
die compatibel zijn met een groot aantal motorbesturingsproducten voor
een breed scala aan industriële toepassingen.

Identificatie met behulp van radiogolven (RFID)
Industriële systemen voor identificatie met behulp van radiogolven (RFID)
zijn een robuuste en betrouwbare manier om producten te volgen en te
documenteren terwijl deze het productieproces doorlopen. In tegenstelling tot
de barcode-systemen die worden gebruikt voor soortgelijke, minder veeleisende
toepassingen, worden de industriële RFID-systemen van Allen-Bradley
ontworpen om veeleisende omstandigheden te weerstaan. Daarnaast zorgen de
herbruikbare rood/witte tags voor flexibiliteit in informatie en toepassing.

Lichtlijnen
Allen-Bradley-lichtlijnsensoren maken een detectieveld in plaats van een
enkele detectiestraal. Daarom kunnen lichtlijnen doelen detecteren en
meten binnen een groter gebied dan de traditionele optische sensoren.
Dat maakt deze sensoren ideaal voor het detecteren van vreemd gevormde
onderdelen, producten met sleuven of lege ruimten, en inconsistent
gepositioneerde doelen, voor een fractie van de prijs voor het gebruik van
meerdere sensorparen.
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Connectiviteit & Network Media-oplossingen
Rockwell Automation biedt een volledige collectie Allen-Bradley-verbindingssystemen
en Network Media-oplossingen die naadloze verbinding bieden voor uw Integrated
Architecture en componenten. Wij bieden een van de meest uitgebreide collecties in
de industrie, dus of u nu een standaardkabel of een kabel met een aangepaste lengte
nodig hebt; dit product is verkrijgbaar wanneer u het nodig hebt.
• Non-netwerkverbindingen
• DeviceNet Media

• Ethernet Media
• Veiligheidsverbindingen

Plaatselijke leverancier
Bezoek onze website om uw plaatselijke leverancier te vinden.
www.rockwellautomation.com/distributor

The Connected Enterprise
Lees meer over de Connected Enterprise die real-timegegevens, van
intelligente activa en multidisciplinaire controle van een fabriek of een
externe locatie omzet in bruikbare informatie.
www.rockwellautomation.com/go/lit/ce

Toolbox voor productselectie
Ons uitgebreide aanbod van productselectie- en systeemconfiguratietools
ondersteunt u bij het kiezen en gebruiken van onze producten.
www.rockwellautomation.com/en/e-tools

Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), ’s werelds grootste bedrijf voor de industriële automatisering maakt zijn klanten
productiever en de wereld duurzamer. Overal ter wereld zijn onze topmerken Allen-Bradley® en Rockwell Software® beroemd
om hun innovatie en uitmuntendheid.
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