Wykrywanie obecności
Maksymalna elastyczność, niezawodność i najlepsze parametry

Wybierz z jednej z najszerszych w branży
ofert czujników
Rockwell Automation oferuje wysokiej jakości komponenty Allen-Bradley®
o niezawodności i trwałości potwierdzonych przez ponad 110 lat działalności.
Jeśli chodzi o czujniki, oferujemy jedną z najszerszych linii w branży, obejmującą
wyłączniki krańcowe, czujniki zbliżeniowe, fotoelektryczne, pojemnościowe
i ultradźwiękowe Allen-Bradley. Czujniki Allen-Bradley wyznaczają standard
wytrzymałości, niezawodności i elastyczności zastosowań.

Czy jest to
zastosowanie związane
z bezpieczeństwem?

Tak

W jaki sposób dobrać
rozwiązanie odpowiednie do
konkretnego zastosowania
przy tak szerokiej gamie
technologii i modeli czujników?
Ten schemat sekwencji działań
prowadzi użytkownika przez
proces przeglądu aplikacji
i wyboru najlepszego czujnika.

Rozwiązania bezpieczeństwa

Nie

Czy kontakt z obiektem
jest dopuszczalny?

Tak

Wyłączniki krańcowe

Nie
Czy odległość
wykrywania jest
mniejsza niż
65 mm?

Tak

Czy obiekt jest metalem?

Tak

Czujniki indukcyjne

Nie
Czujnik pojemnościowy lub
fotoelektryczny

Nie

Czy obiekt jest
przezroczysty?

Nie
Przejdź do strony 3
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Tak

Czy cel jest folią?

Tak

Nie
Czujnik fotoelektryczny

Czujnik ultradźwiękowy lub
fotoelektryczny

Ciąg dalszy z poprzedniej
strony

Czy obiekt jest
materiałem stałym?

Tak

Nie

Czy odległość
wykrywania przekracza
6 m?

Tak

Czujnik fotoelektryczny

Nie
Czy czujnik
będzie stosowany
w wilgotnym
środowisku?

Tak

Czujnik fotoelektryczny

Nie
Czujnik fotoelektryczny

lub
Czujnik ultradźwiękowy

Czy obiekt jest
materiałem ciekłym?

Tak

Czy
materiał
widać od góry
zbiornika?

Tak

Czujnik ultradźwiękowy

Nie
Czujnik pojemnościowy

lub
Czujnik widełkowy 840E
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Rozwiązania do zastosowań w
najtrudniejszych warunkach
Zaprojektowane do niezawodnego działania czujniki Allen-Bradley mają cechy
i funkcje przydatne do zastosowań w wielu branżach, takich jak przenoszenie
materiałów, pakowanie, przetwarzanie żywności i transport. Niezależnie czy
aplikacja wymaga czujnika ogólnego przeznaczenia, modelu o maksymalnej
funkcjonalności czy specjalnego rozwiązania, zawsze znajdzie się czujnik
Allen‑Bradley spełniający wymagania.
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Czujniki fotoelektryczne

Czujniki indukcyjne

Czujniki pojemnościowe

Wykrywanie butelek – czujnik
przezroczystych obiektów 42JT
niezawodnie wykrywa butelki dzięki
wyspecjalizowanej optyce.

Przemysł motoryzacyjny – czujnik 871TM
wykrywa obecność skidu zj blokiem silnika

Kontrola poziomu granulek – czujnik
875CP wykrywa poziom plastikowych
granulek przez ściankę szklanego
pojemnika

Żadna inna firma nie oferuje
bardziej kompletnej linii czujników
fotoelektrycznych niż Rockwell
Automation.
• Uniwersalne i do trudnych warunków
• Tłumienie tła
• Czujniki laserowe
• Rejestracja koloru
• Wykrywanie przezroczystych
obiektów
• Czujniki widełkowe, etykiet
i luminescencyjne
• Światłowody
• Bariery świetlne

Od modeli miniaturowych po
modele ze stali nierdzewnej do
trudnych warunków – oferujemy
jeden z największych asortymentów
czujników zbliżeniowych w branży.
• Uniwersalne i do trudnych
warunków
• Cylindryczne
• Prostokątne i sześcienne
• Miniaturowe
• Odporne na pole magnetyczne
zgrzewarek
• Pozycja siłownika
• Pierścieniowe i szczelinowe

Strony 6–9

Strony 10–11

Nasze modele pojemnościowe
wykrywają metale, a także
niemetaliczne ciała stałe, co
czyni je idealnym wyborem
w zastosowaniach, w których inne
technologie po prostu się nie
działają.
• Cylindryczne
• Modele metalowe i plastikowe
• Z regulacją odległości
wykrywania

Strony 10–11

Czym jest

Wyłączniki krańcowe

Czujniki ultradźwiękowe

Branża motoryzacyjna – wyłącznik
krańcowy 802T wykrywający pozycję
skidu w montowni nadwozi

Wykrywanie pozycji folii – czujnik
ultradźwiękowy 873M sprawdza ciągłość
przezroczystej folii i jednocześnie monitoruje
jej naprężenie

W zastosowaniach, w których
dopuszczalny jest kontakt
z obiektem, nasze wyłączniki
krańcowe zapewniają niezawodne
i pewne wykrywanie w prostym i
ekonomicznym rozwiązaniu.
• Typy NEMA i IEC
• Łączniki do trudnych warunków
i zanurzania w wodzie
• Modele bezpieczeństwa
• Wersje do stref zagrożonych
wybuchem

W wielu zastosowaniach, takich jak
monitorowanie naprężenia wstęgi,
nasze czujniki ultradźwiękowe
mogą wykonywać zadania, które
byłyby zbyt wymagające dla innych
technologii.
• Wykrywanie obiektów stałych
i ciekłych
• Wykrywanie obiektów
przezroczystych
• Wyjścia analogowe i cyfrowe
• Programowalne

Strony 12–13

Strona 14

?

Jeśli zachodzi potrzeba podłączenia
urządzeń końcowych w hali
produkcyjnej do systemu The
Connected Enterprise, firma
Rockwell Automation oferuje
szeroką gamę inteligentnych
czujników z protokołem IO-Link,
który zapewnia dostęp do danych,
zaawansowaną funkcjonalność
i elastyczność. Wszystko to przy
jednoczesnym zwiększeniu
wydajności maszyn i całego
zakładu. Poprzez IO-Link można
uzyskać dostęp do wszystkich
parametrów konfiguracji
czujnika, przetwarzać dane oraz
przeprowadzać diagnostykę,
a jednocześnie monitorować stan
maszyny w trakcie pracy. Ponadto
IO-Link upraszcza konfigurację
i uruchomienie, zapewniając
jednocześnie podwyższoną
elastyczność dla obecnych
i przyszlych procesów.
Ten symbol
oznacza czujniki
z IO-Link

Dodatkowe produkty
Strona 15
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Czujniki fotoelektryczne
Czujniki fotoelektryczne Allen-Bradley są uznawane na rynku automatyki
przemysłowej za solidny sprzęt na najwyższym poziomie. Od modeli ogólnego
przeznaczenia po rozwiązania laserowe i modele specjalne do najtrudniejszych
zastosowań.

O czym pamiętać, dokonując wyboru...
Margines: definiowany jako zmierzona natężenie światła wyemitowanego przez źródło i wykrytego przez odbiornik,
wyrażona jako wielokrotność natężenia potrzebnego do przełączenia wyjścia czujnika. Margines o wartości 2X zostaje
osiągnięty, gdy natężenie odbieranego światła jest dwukrotnie
Wymagania aplikacji
wyższe niż natężenie powodujące przełączenie wyjścia.
Aby zapewnić niezawodne działanie, czujnik powinien
pracować z marginesem większym niż 2X. Wykrywanie
w zanieczyszczonym środowisku (lub obiektów o niskim
współczynniku odbicia) wymaga zastosowania czujników
o wyższym marginesie.
Wyjście aktywowane na jasno (LO): wyjście jest załączone,
gdy odbiornik widzi wystarczającą ilość światła z nadajnika.
Wyjście aktywowane na ciemno (DO): wyjście jest załączone,
gdy odbiornik nie widzi światła z nadajnika.
Standardowe tryby wykrywania
Odbicie od
obiektu

Refleksyjny

Bariera

Obiekt

Środowisko

Elektryczne

Instalacja

Zasięg
wykrywania
Obiekt
• kształt
• rozmiar
• przezroczystość
• współczynnik
odbicia
• prędkość

Temperatura
• wysoka
• niska
Warunki
• wilgotno lub sucho
• czysto lub brudno
• wilgotność
Substancje chemiczne
Mycie wysokociśnieniowe

Napięcie zasilania
• DC lub AC
Typ wyjścia
• PNP, NPN
• przekaźnik C/O,
MOSFET
Czas reakcji
Wyjścia analogowe
Komunikacja

Przestrzeń montażowa
Połączenia kablowe
• kabel 2 m
• Micro M12 QD
• Pico M8 QD
Wstrząsy/drgania
Zakłócenia
• EMC
• światło słoneczne

Zalety

Uwagi

• Idealny do aplikacji o krótkim zasięgu
• Nie jest potrzebny reflektor
• Łatwy montaż / wyrównanie

• Zasięg zależy od charakterystyki obiektu
(kolor, współczynnik odbicia itp.)
• Tło o wysokim współczynniku odbicia może błędnie wyzwalać czujnik
• Stosunkowo mała odległość wykrywania

• Średnie odległości wykrywania
• Łatwe ustawianie
• Wymagany montaż i okablowanie tylko jednego
modułu nadajnika/odbiornika

• Mniejsza odległość wykrywania niż dla bariery
• Może wykrywać odbicia od obiektów błyszczących (patrz refleksyjny
polaryzowany)
• Wymagany reflektor

• Wysoki margines wykrywania do środowisk zanieczyszczonych • Wymagane jest prawidłowe wyrównanie
• Większy zasięg wykrywania niż w przypadku innych
• Metoda nie jest polecana do wykrywania obiektów przezroczystych
technologii
miejsce do montażu i podłączenia oddzielnego nadajnika
• Najbardziej niezawodny tryb wykrywania do obiektów bardzo • Wymagane
i
odbiornika
błyszczących
Specjalne tryby wykrywania
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Odbicie
szerokokątne

Rekleksyjny
polaryzowany

Odbicie z ostrym
odcięciem

Odbicie
z tłumieniem tła

• Światło spolaryzowane do
zignorowania pierwszego
odbicia od powierzchni
błyszczących obiektów
• LED emitująca czerwone
światło widzialne, ułatwia
ustawienie czujnika

• Tryb odbicia

• Ignoruje tło poza
• Idealne do wykrywania
znamionowym zasięgiem
obiektów niedokładnie
wykrywania, niezależnie od
ustawionych, pasów lub
współczynnika odbicia
na szerokim obszarze
• Przeznaczone do
• Dobrze ignoruje odbicia
wykrywania obiektów
od tła
z określonej odległości,
niezależnie od koloru

• zapewniający pewien
stopień zabezpieczenia
przed wykryciem bliskiego
tła. Oferuje większy zasięg
niż czujniki z tłumieniem
tła

Odbicie ze stałą
ogniskową
• Dokładne wykrywanie
małych obiektów
w określonej odległości od
czujnika
• Wykrywanie kolorowych
znaczników o wysokim
kontraście

Technika światłowodowa
• Umożliwia wykrywanie bardzo
małych elementów
• Światłowody można instalować
w bardzo ciasnych przestrzeniach
• Światłowody szklane do zastosowań
wysokotemperaturowych (maks.
482°C)
• Światłowody plastikowe do aplikacji
z ciągłym zginaniem
• Odporne na wstrząsy, zakłócenia
i drgania

Rozwiązania ogólnego
przeznaczenia
Zasięg wykrywania

Czujniki ogólnego przeznaczenia

MiniSight™

• Kompaktowa, prostokątna obudowa 18 mm do montażu przedniego lub za pomocą
otworów przelotowych
• Obudowa odporna ma mycie wysokociśnieniowe (1200 psi)
• Modele o krótkim czasie reakcji (300 µs)
• Wybór trybu LO lub DO
• Wyjścia półprzewodnikowe DC i AC/DC

42CA

•
•
•
•
•

42CS

• Wytrzymała obudowa ze stali 316L
• Wersja o gładkiej obudowie cylindycznej ogranicza gromadzenie się zanieczyszczeń
i ułatwia mycie (dostępna również wersja gwintowana)
• Obudowa IP69K z certyfikatem ECOLAB jest idealna do zastosowań w trudnych warunkach
• Standardowa przemysłowa średnica 18 mm
• Poszerzony zakres temperatur roboczych
• Uczenie ferromagnetyczne zapewnia regulację bez pogorszenia szczelności obudowy
• Dwa tryby uczenia: standardowy i precyzyjny
• Standardowa przemysłowa obudowa 18 mm
• Metalowa obudowa odpowiednia do zastosowań w trudnych warunkach
• Komplementarne wyjścia LO i DO
• Obudowa IP67

42CM

Standardowa przemysłowa obudowa 18 mm
Obudowa plastikowa do środowisk korozyjnych
Komplementarne wyjścia LO i DO
Modele o krótkim czasie reakcji (0,5 ms)
Obudowa IP67

>30 m

Nasz najmniejszy prostokątny czujnik fotoelektryczny
Zasięg do 3 m
Obudowa IP67
Auto PNP/NPN
Uczenie przyciskiem
Montaż za pomocą otworów przelotowych lub na zatrzasku tylnym
Widzialne czerwone

20 m

•
•
•
•
•
•
•

8m

42KD

10 m

Uniwersalna podstawa 18 mm, montaż przedni, z przelotowymi otworami montażowymi
Obudowa odporna ma mycie ciśnieniowe (IP69K, 1200 psi)
Czułość stała, regulowana lub tryb uczenia
Modele z dwoma wyjściami (PNP i NPN) lub komplementarnymi (LO i DO)
Wyjścia półprzewodnikowe DC i AC/DC

6m

•
•
•
•
•

4m

RightSight™

2m

Seria 9000™

1m

• Typowa przemysłowa mała obudowa prostokątna (20 mm (dł.) × 12 mm (szer.) ×
34 mm (wys.)
• Przycisk uczenia do łatwej konfiguracji
• LED emitująca czerwone światło widzialne lub laser Klasy 1 we wszystkich modelach do
ułatwienia ustawiania
• Automatyczna detekcja podłączenia monitoruje i konfiguruje wyjścia jako PNP lub NPN
• Konfigurowalne wyjście LO lub DO w każdym modelu
• Obudowa IP69K, odpowiednia do zastosowań w trudnych warunkach
• Uniwersalna podstawa 30 mm, z przelotowymi otworami montażowymi
• Obudowa odporna ma mycie ciśnieniowe (IP69K, 1200 psi)
• Standardowe modele On/Off, z opóźnieniem czasowym i diagnostyką
• Dwa wyjścia (PNP i NPN) z wyborem LO lub DO
• Wyjście przekaźnikowe DC i AC/DC

800 mm

VisiSight 42JT

600 mm

• Typowa przemysłowa mała obudowa prostokątna
(20 mm (dł.) × 14 mm (szer.) × 33 mm (wys.)
• LED emitująca czerwone światło widzialne we wszystkich modelach w celu ułatwienia
ustawiania
• Komplementarne wyjścia LO i DO
• Obudowa IP67

400 mm

42JS VisiSight™

200 mm

Właściwości produktów

100 mm

Produkt

Odbicie (250 mm, 800 mm)
Tłumienie tła (55 mm, 130 mm)
Refleks polaryzowany (3,5 m)
Bariera (10 m)

Odbicie (250 mm, 800 mm)
Refleks polaryzowany (6 m, 13 m)
Tłumienie tła (120 mm, 200 mm, 400 mm)
Bariera (13 m, 18 m)
Wykrywanie obiektów przezroczystych (2 m)
Wykrywanie znaczników barwnych (12 mm)
Odbicie (1,5 m, 3 m, 4,2 m)
Odbicie (9,1 m)
Refleks polaryzowany (4,9 m)
Bariera (61 m, 152 m)
Światłowód (maks.: odbicie 175 mm, bariera 400 mm)
Odbicie (500 mm, 700 mm)
Odbicie z ostrym odcięciem (130 mm)
Odbicie ze stałą ogniskową (43 mm)
Tłumienie tła (50 mm, 100 mm)
Odbicie (4,5 m)
Refleks polaryzowany (3 m)
Bariera (4 m, 8 m, 20 m)
Światłowód (maks.: odbicie 275 mm, bariera 1,5 mm)

Stałe tłumienie tła (15 mm, 30 mm, 50 mm)
Regulowane tłumienie tła (70 mm)
Refleks polaryzowany (1,6 m)

Odbicie (190 mm, 380 mm)
Odbicie ze stałą ogniskową (16 mm, 43 mm)
Odbicie szerokokątne (180 mm)
Odbicie (5 m)
Refleks polaryzowany (2 m)
Bariera (30 m)
Światłowód (maks.: odbicie 200 mm, bariera 550 mm)
Odbicie (100 mm, 400 mm, 1 m)
Tłumienie tła (50 mm, 100 mm)
Odbicie (4,8 m, 7,2 m)
Refleks polaryzowany (3,8 m)
Bariera (16 m)
Odbicie (800 mm)
Wykrywanie obiektów przezroczystych (1 m)
Regulowane tłumienie tła (100 mm)
Refleks polaryzowan (4 m)
Bariera (20 m)

Odbicie (100 mm, 400 mm)
Tłumienie tła (50 mm, 100 mm)
Odbicie (4 m)
Refleks polaryzowany (3 m)
Bariera (20 m)
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Cyfrowe czujniki laserowe

Czujniki laserowe
Właściwości produktów

Produkt

Właściwości produktów

VisiSight 42JT

• Typowa przemysłowa mała obudowa prostokątna
(20 mm (dł.) × 12 mm (szer.) × 34 mm (wys.)
• Dostępne są wersje odbiciowe (250 mm), refleksyjne
polaryzowane (15 m), bariera (18 m) i z regulowanym
tłumieniem tła (120 mm)
• Automatyczna detekcja podłączenia monitoruje i konfiguruje
wyjścia jako PNP lub NPN wyjścia jako PNP lub NPN
• Laser Klasy 1
• Obudowa IP69K, odpowiednia do zastosowań w trudnych
warunkach

45LMS

• Zasięg dla modelu odbiciowego: 8 m (laser Klasy 1), 15 m
(laser Klasy 2)
• Zasięg modelu refleksyjnego: 50 m
• Wyjścia cyfrowe i analogowe
• Obudowa IP65

LaserSight™
RightSight

• Uniwersalna podstawa 18 mm, montaż przedni,
z przelotowymi otworami montażowymi
• Wykrywanie małych części w środowiskach o łatwych
warunkach
• Dostępne wersje odbiciowe (300 mm), refleksyjne
polaryzowane (15 m) i bariera (40 m)
• Podwójne wyjścia (PNP i NPN)
• Obudowa IP54

LaserSight 42CM

LaserSight 9000

Pomiar laserowy

Produkt

45BPD/45BRD

• Laser widzialnyy Klasy 2
• Obudowa IP67
45BPD
• Zasięg wykrywania 300 mm lub 100 mm
• Jedno wyjście analogowe (4–20 mA) i jedno cyfrowe
• Wejście wyłączania lasera
• Blokada przycisku uczenia
45BRD
• Zasięg wykrywania 45–85 mm
• Jedno wyjście analogowe (0–10 V)

• Standardowa przemysłowa obudowa metalowa 18 mm
• Metalowa obudowa odpowiednia do zastosowań w trudnych
warunkach
• Dostępne są wersje odbiciowe (300 mm), refleksyjne
polaryzowane (30 m) i bariera (50 m)
• Mały rozmiar plamki (0,1 mm przy 100 mm) dla modelu
odbiciowego do wykrywania małych obiektów lub detekcji
kontrastu
• Komplementarne wyjścia LO i DO
• Obudowa IP67
• Uniwersalna podstawa 30 mm, z przelotowymi otworami
montażowymi
• Mycie wysokociśnieniowe (IP69K i 1200 psi)
• Do zastosowań o dużej odległości wykrywania (refleks
polaryzowany 40 m, bariera 300 m)
• Dwa wyjścia (PNP i NPN) z wyborem LO lub DO
• Wyjście przekaźnikowe DC i AC/DC

Obsługa protokołu I/O-Link

Wykrywanie rolki – czujnik RightSight LaserSight 42EF
monitoruje rolkę folii i informuje, kiedy folia dobiega do końca.
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Rozwiązania specjalne

• Duży wybór zasięgów wykrywania (30 mm, 50 mm,
100 mm, 200 mm)
• Wyjście diagnostyczne
• Wybór trybu LO lub DO
• Krótki czas reakcji (350 µs)
• Kompaktowa obudowa NEMA 4, 6P, IP67

42BT

• Duży zasięg tłumienia tła (modele 1 m i 2 m)
• Wąska obudowa prostokątna
• LED na podczerwień lub światło czerwone w zależności
od zasięgu
• Wybór trybu LO lub DO
• Podwójne wyjścia (PNP i NPN)
• Czas reakcji 2 ms
• Obudowa IP65
• Wytrzymała obudowa ze stali 316L
• Wersja z gładkim bębnem minimalizująca gromadzenie się
zanieczyszczeń i ułatwiająca czyszczenie (dostępna również
wersja gwintowana)
• Dostępny tryb odbiciowy (800 mm), refleks polaryzowany
(4 m), bariera (20 m), wykrywanie przezroczystych
obiektów (1 m) i regulowane tłumienie tła (100 mm)
• Obudowa IP69K z certyfikatem ECOLAB jest idealna do
zastosowań w trudnych warunkach
• Standardowa przemysłowa średnica 18 mm
• Poszerzony zakres temperatur roboczych
• Uczenie ferromagnetyczne umożliwia regulację bez
pogorszenia szczelności
• Dwa tryby uczenia: standardowy i precyzyjny
• Czujnik odbiowy rejestrujący znaczniki nadrukowane
• Uczenie statyczne i dynamiczne
• Czas reakcji 50 µs, odpowiedni do bardzo szybkich procesów
skanowania
• Zasięg wykrywania: 11 mm ±2 mm
• 0,7 mm (efektywna średnica plamki świetlnej)
• Komplementarne wyjścia LO i DO

45CRM

ColorSight™ 45CLR

•
•
•
•

Szeroka tolerancja zasięgu wykrywania
Trzykanałowa detekcja kolorów (3 wyjścia)
Zasięg wykrywania 12–32 mm
Modele z RS-485 mogą dopasować się wewnętrznie do
pięciu kolorów i podawać rzeczywistą wartość RGB
• Obudowa IP67

42JT VisiSight™ znaki
barwne

• Zasięg wykrywania 12 mm z tolerancją ±2,5 mm
• Wielkość plamki 1 × 4 mm przy 12 mm
• LED emitująca białe światło umożliwia wykrywanie
szerokiej gamy kolorowych znaków na tle o różnej barwie
• Źródło światła zapewnia wizualne wskazania ustawień
uczenia
• Wyjście push-pull (PNP lub NPN)
• Krótki czas reakcji (50 μs)
• Wejście zdalnego uczenia i blokady
• Obudowa IP67, IP69K

Wykrywanie przezroczystych obiektów

42BA

42CS

Czujniki koloru i kontrastu

• Zasięg wykrywania 120 mm
• Funkcja automatycznego wykrywania w sposób ciągły
monitoruje i konfiguruje automatycznie wyjścia jako PNP
lub NPN
• Krótki czas reakcji (500 µs)
• Wybór trybu LO lub DO
• Obudowa IP69K, odpowiednia do zastosowań w trudnych
warunkach

Światłowód

Regulowane tłumienie tła

42JT VisiSight™

Produkt

Właściwości produktów

42JT VisiSight, obiekty
przezroczyste

Właściwości produktów
• Zasięg wykrywania 2 m z reflektorem 92–118
• Optyka koncentryczna dla najlepszego wykrywania
przezroczystych obiektów
• Automatyczne wyjścia PNP i NPN pomagają uprościć
zarządzanie częściami
• Obudowa IP69K

ClearSight™ RightSight

• Rozwiązanie uniwersalne do wykrywania folii przezroczystej
i termokurczliwej
• Zasięg wykrywania 1 m
• Dostępne modele DC i AC/DC
• Czas reakcji 1 ms
• Obudowa NEMA 3,4X, 6P, 12, 13, IP69K i 8,27 MPa

45FPL

• Detekcja kontrastu ogólnego przeznaczenia
• Zasięg wykrywania dwukrotnie większy niż typiwe modele
światłowodowe na szynę DIN
• Duży wyświetlacz stanu
• Wielokierunkowy przycisk konfiguracyjny
• Wskaźnik stanu wyświetla poziom światła, tryb pracy oraz
informacje diagnostyczne
• Dwustopniowy tryb uczenia statycznego lub uczenia
dynamicznego
• Dwa programowalne tryby wykrywania: duży zasięg (1,8 ms)
i wysoka szybkość (190 µs)
• Wyświetlanie wartości progowej i aktualnej
• Detekcja kontrastu ogólnego przeznaczenia
• Źródło widzialnego światła czerwonego, niebieskiego,
zielonego lub białego
• Automatyczna lub ręczna nastawa czułości (45FVL)
• Czas reakcji 30 µs (45FSL)
• Obudowa IP40

45FVL/45FSL

RightSight™

Czujniki widełkowe

Produkt

• Światłowodowe aplikacje ogólnego przeznaczenia o dużym
zasięgu (do 1,5 m)
• Oddzielne kable światłowodowe wiązki przepuszczanej i kabel
rozwidlony do zastosowań ze światłem rozproszonym
• Swiatłowód o dużej średnicy 4,6 mm jest idealny dla
środowisk, w których występuje wysoka temperatura
• Modele DC i AC/DC

45LSP

• Wielkość szczeliny 30, 50, 80 i 120 mm
• Wykrywanie małych obiektów o rozmiarach nawet 0,2 mm
• Doskonale widoczne wskaźniki LED stanu zasilania i wyjścia
(wskaźnik wyjścia widoczny po obu stronach widełek)
• Wybór trybu LO lub DO
• Modele z 3- i 4-pinowym złączem QD pico (M8)
• Czas reakcji 250 µs
• Obudowa IP67 z poliwęglanu

45LST

•
•
•
•
•

Wielkość szczeliny 2, 15, 30, 50, 80, 120, 225 mm
Wzmocniona obudowa przemysłowa z aluminium
Możliwość wyboru wyjść LO/DO
Czas reakcji 1 ms (30 µs w modelu ze szczeliną 2 mm)
Obudowa IP65

Obsługa protokołu I/O-Link
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Czujniki zbliżeniowe
Czujniki zbliżeniowe Allen-Bradley wyznaczają standard wytrzymałości i
wszechstronności. Wybierz jedną z najszerszych w branży ofert czujników
zbliżeniowych. Ta różnorodna oferta pokrywa pełny zakres potrzeb – od lekkich
aplikacji pakujących, po wyjątkowo trudne warunki spawania w przemyśle
samochodowym i wysokociśnieniowego mycia w przetwórstwie żywnościi.

Przemysł
spożywczy

871TS

Rozwiązania
specjalistyczne

Produkt
871D WorldClamp™

2-przewodowy AC

2-przewodowy AC/
DC

6,5
8
12
18
30

3
3, 4, 6
4, 8, 10
8, 12, 20
15, 20, 40

IP67

4

4

4

4

4

30

2i3
2i3
3, 4, 6
5, 8, 12
10, 15, 22
2,5
(metalowe)
1–5
(metalowe)
2–10
(metalowe)

34

nd.

8
12
18

3
2i6
5 i 10

12
•
•
•
•

Obudowy plastikowe i mosiężne niklowane
Dostępne są modele AC i DC
Dostępne z kablem, złączami Micro QD i Pico QD
W wersjach plastikowych korpusy gwintowane lub gładkie

• Odporny korpus i czoło czułości ze stali nierdzewnej 304
• Dostępne są wersje ze zwiększonym zasaięgiem
wykrywania (wersje 3-przewodowe DC)
• Dostępna jest szeroka gama typów wykrywania (wersje
indukcyjne standardowe, niewrażliwe na pola spawalnicze,
niskoenergetyczne AC/DC i iskrobezpieczne)
• Korpus ze stali nierdzewnej 316L i powierzchnia
wykrywania z polisulfidu fenylu (PPS) z certyfikatem FDA
• Certyfikacja ECOLAB
• Rozszerzony zakres temperatur znamionowych:
od -40° do 100°C
• Numery części grawerowane laserowo
• Korpus gwintowany lub gładki
Właściwości produktów
• Zaprojektowane do użytku w zaciskach i chwytakach do
wykrywania pozycji otwartej i zamkniętej
• Niewrażliwe na pola spawalnicze
• 2 różne rodzaje głowic czujnika
• Wersje 3-przewodowe DC i 2-przewodowe AC/DC

Obsługa protokołu I/O-Link
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4-przewodowy DC

871TM

3-przewodowy DC

875C/875CP
Pojemnościowe

2-przewodowy DC

• Niklowany korpus mosiężny z plastikową powierzchnią czołową
• Wersje z korpusami standardowymi i krótkimi
(3-przewodowe wersje DC)
• Dostępne wersje o zwiększonym i dużym zasięgu
wykrywania (3-przewodowe DC i 2-przewodowe AC)
• Szeroka oferta opcji kabli i złącz

Klasyfikacja
obudowy

872C WorldProx™

Zakres wykrywania
nieekranowanych
(mm)

Właściwości produktów

Zakres wykrywania
ekranowanych (mm)

Produkt

Średnica / wymiary
obudowy (mm)

Trudne warunki

Ogólne przeznaczenie

Indukcyjne czujniki zbliżeniowe umożliwiają bezkontaktowe wykrywanie metalowych obiektów w stosunkowo niewielkiej
odległości (do 65 mm). Modele pojemnościowe mogą wykrywać obiekty niemetalowe i ciecze (a także obiekty metalowe).
Mogą również wykrywać obecność niektórych obiektów poprzez
inne materiały, co czyni z nich idealny wybór w tych
zastosowaniach, w których nie można użyć innych technologii.

18

30

10 i 20

12

4

nd.
2–8
(plastikowe)
IP67
5–20
(plastikowe)
7–30
(plastikowe)
6
Wszystkie modele
4 i 10
ze stopniem
ochrony IP67 i
8 i 20
1200 psi do mycia
ciśnieniowego
15 i 40 (wybrane modele
zgodne z IP69K)

8

4

4

4

4

8
IP67, IP68 i IP69K

18

4

4

4

12

Produkt

Właściwości produktów

871D wskaźnik
pozycji siłownika

• Przeznaczone do wykrywania wysunięcia lub schowania siłownika
hydraulicznego lub pneumatycznego
• Niewrażliwe na pola spawalnicze
• Różne długości sondy umożliwiają dopasowanie do siłowników o
różnych średnicach
• Wersje 3-przewodowe DC i 2-przewodowe AC/DC

18

5

8

30

10

15

• Niewrażliwe na pola spawalnicze
• Obudowa mosiężna pokryta teflonem (PTFE)
• Równy zasięg (wykrywają wszystkie metale w tej samej
odległości)
• Wersje bez ekranowania oferują zwiększony zasięg wykrywania

12

3

8

18

5

12

30

10

20

40x40

20

40

871ZT

Miejsca
niebezpieczne

Automatyczny montaż i robotyka

Przenoszenie materiałów i spawanie

871P VersaCube™

40x40 WFI

15 i 20

25 i 40

80x80

50

65

80x80 WFI

40

50

• Głowica może być obracana w 17 różnych kierunkach
• Rozmiar montażowy zgodny ze standardem NEMA dla
wyłączników krańcowych
40x40x120
• W modelu 871L wyjścia NO lub NC wybierane przełącznikiem
• W modelu 872L wyjścia NO lub NC programowane (za pomocą
zworki)

20

40

0,6 i 1

nd.

871F w płaskiej
obudowie

871L i 872L

871C miniaturowy
cylindryczny

• Duże czujniki w płaskich obudowach do zastosowań
wymagających szczególnie wydłużonego zakresu wykrywania
• Wersje z wykrywaniem standardowym i odporne na pola
spawania

• Kompaktowa obudowa idealna dla wykrywania małych części
i aplikacji chwytaków robotów
• Korpus ze stali nierdzewnej z plastikowym czołem czułości
• W pełni zintegrowana elektronika
• Wysoka częstotliwość przełączania (≥3 kHz)

3 - korpus
gładki
4 - korpus
gładki
4

0,8 i 1

nd.

0,8 i 1,5

nd.

5

1 i 1,5

nd.

0,8 i 1,5

nd.

2

3

2

nd.

5

8

nd.

5

8

1

2

12

2

4

18

5

8

30

10

15

5x5
871FM miniaturowy
• Kompaktowa obudowa czujnika dla zastosowań w ograniczonej
płaski
8x8
przestrzeni montażowej
28x16x11
• Rozwiązania 5x5 i 8x8 posiadają obudowy metalowe;
w pozostałe mają obudowy plastikowe
25x50x10
• Wersje AC dostępne tylko dla rozmiarów
28x16x11 mm i 40x26x12 mm
31x18x10
871C NAMUR
• Zgodne ze specyfikacją NAMUR (DIN 19234)
• Czujniki odpowiednie dla zastosowań iskrobezpiecznych
z izolatorami/wzmacniaczami zgodnymi z NAMUR

Produkt
Rozwiązania
specjalistyczne

• Głowica wykrywająca może być obracana w 5 różnych
kierunkach
• Wersje z wykrywaniem standardowym i odporne na pola
spawania
• Niektóre modele dostępne są z odporną na żużel powłoką
Toughcoat™

871C analogowe

Właściwości produktów
• Zapewniają sygnał 0 - 10 V proporcjonalny
do odległości od czoła czujnika
• Dostępne w obudowach 12, 18 i 30 mm
• Kabel długości 2 m

Produkt
871R i 8721S
pierścieniowe i szczelinowe

IP67

4

IP67

4

Wszystkie modele
ze stopniem
ochrony IP67 1200
psi do mycia
ciśnieniowego
(wybrane modele
zgodne z IP69K)
Wszystkie modele
ze stopniem
ochrony IP67
i 1200 psi do mycia
ciśnieniowego
(wybrane modele
zgodne z IP69K)

4

4

4

IP67

4

IP67

4

IP67

4

4

IP67

2-przewodowy AC/DC

4

2-przewodowy AC

2

4-przewodowy DC

12

3-przewodowy DC

Zakres wykrywania
nieekranowanych
(mm)

• Niewrażliwe na pola spawalnicze
• Obudowa mosiężna pokryta teflonem (PTFE)
• Dostępne są wersje z kablem STOOW, zapewniające doskonałą
ochronę przed rozpryskami spawalniczymi

2-przewodowy DC

Zakres wykrywania
ekranowanych (mm)

871Z

Klasyfikacja obudowy

Właściwości produktów

Średnica / wymiary
obudowy (mm)

Spawanie

Produkt

4

4

4

4

Właściwości produktów
• Czujniki pierścieniowe dostępne są z otworami o średnicy 12, 20, 50 i
100 mm
• Czujniki szczelinowe dostępne są ze szczeliną 30 mm
• Wszystkie czujniki pierścieniowe i szczelinowe są 3-przewodowe DC
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Wyłączniki krańcowe

Dostępne ze
wskaźnikiem stanu

2-obwody:
NEMA A600
4-obwody:
NEMA A300

• Niska siła przestawiania
od -18 do 110˚C
• Trzpień górny i boczny
(0˚ to 230 ˚F)
(z rolką lub bez)
Opcjonalne
• Antenka
od -40 do 110°C
• Drążek uchylny
(-40˚ to 230 ˚F)
• Pozycja neutralna

NEMA 1,4,
6P (wybrane
wersje obrotowe
boczne), 13

4

4

Mycie ciśnieniowe

802M/MC

• Uszczelnione fabrycznie, spełniają wymagania
środowisk mokrych i suchych
• Polimerowe obudowy wysoce odporne na wilgoć
i lotne składniki środków czyszczących
• Odporny na korozję model 802MC jest fabrycznie
uszczelniony, a wszystkie odsłonięte metalowe
elementy wykonane są ze stali nierdzewnej 316
• Standardowe modele wyposażone są w fabryczny
kabel STO długości 1,52 m

2-obwody:
NEMA A600
4-obwody:
NEMA B300

• Dźwignia
• Dwustabilne
od 0 do 80°C • Trzpień górny i boczny
(32˚ to 180 ˚F)
(z rolką lub bez)
• Dźwignia odporna na
korozję 802MC

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

4

4

Lekkie
przenośniki

802G

• Wyłącznik wtykowy z powrotem grawitacyjnym,
przeznaczony do zastosowań transportu małych lub
lekkich obiektów
• Wymaga niskiego momentu roboczego
• Regulowany kierunek działania wyłącznika
(może być obracany o kąt od 10° do 180°)
• Dostępne trzy unikalne rodzaje dźwigni

NEMA B600

od 0 do 110°C
(32˚ to 230 ˚F)

Zagrożenie wybuchem

802X, 802XR, 802R

• Modele NEMA 7 i 9 odpowiednie do użycia w:
– klasie 1, grupy B, C lub D
– klasie II, grupy E, F lub G
– klasie III
• Wersje wodoszczelne NEMA 4 do użycia wnętrzowego
802XR i 802R
• Szczelny wyłącznik krańcowy z pojedynczym zestyk
hermetycznie zamknięty w szklanej obudowie
• Oferuje doskonałą niezawodność styku
w zanieczyszczonej atmosferze
• Odpowiednie do użytku w:
– klasie 1, dziale 2, grupach A, B, C i D

• Dźwignia
• Trzpień górny i boczny
802X
(z rolką lub bez)
802X
NEMA A600 od -46 do 121˚C • Drążek uchylny
NEMA P150
• Bistabilny (tylko 802X)
802XR i
802XR i 802R • Pozycja neutralna
802R
od -29 do 121˚C
(tylko 802X)
NEMA B600
•
Niska siła przełączania
NEMA P300
(tylko 802R)
• Antenka (tylko 802R)
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• Wyłącznik krańcowy ogólnego przeznaczenia do
szerokiego zakresu zastosowań
• Dostępne z różnymi konfiguracjami styków
(w tym ze stykami migowymi i zwłocznymi)
• Styki migowe zapewniają wysoką siłę przestawiania
•
•
•
•
•

Dźwignia widełkowa
Dźwignia rolkowa
Dwustabilne
Dźwignia prętowa/
łańcuchowa

• Regulowane dźwignie
prętowe (wymagają
dźwigni specyficznych
dla rodziny produktów
802G)

Stopień ochrony

Odporna konstrukcja typu NEMA 4 i 13 (olejoodporna)
Dostępne w wersji standardowej i w wersji wtykowej
Wersja wtykowa zapewnia szybką i łatwą instalację
Wersje z 2 lub 4 obwodami
Prosta zmiana trybu pracy głowicy ułatwia
konfigurację
• Dostępne wersje o niskiej energii przestawiania

Właściwości produktów

Typy aktywatorów

Dostępne ze
złączami QD

Ciężkie
warunki
NEMAogólnego
przeznaczenia

802T w wersji
wtykowej
i niewtykowej

Zakres temperatury
pracy

NEMA A600

•
•
od 0 do 40°C
•
(32˚ to 104 ˚F)
•

Produkt
801

Parametry zestyków

Rockwell Automation oferuje gamę wyłączników krańcowych o najwyższej
trwałości w branży. Wyłączniki krańcowe Allen-Bradley są używane
w różnorodnych zastosowaniach i środowiskach ze względu na ich
wytrzymałość, prostotę i przejrzystość działania, a także łatwość instalacji
i niezawodność.

NEMA 1 typ 4 lub
7 oraz 9

NEMA 1

802X
NEMA typ 7 i 9
NEMA 4 / miejsca
bez zagrożenia
wybuchem
802XR
NEMA typ 7 i 9
802R
NEMA 13

4

Kompaktowe i precyzyjne

802B, 802B precyzyjne /
małe precyzyjne
• Kompaktowa metalowa obudowa może być montowana
w obszarach zbyt ciasnych dla tradycyjnych wykonań NEMA
• Kabel 3 m
• 13 unikalnych konfiguracji głowicy
• LED DC lub AC
• Wersje z niskim natężeniem prądu
• Wersje z osłoną i montażem panelowym
Precyzyjne / małe precyzyjne
• Niski próg przełączania i resetowania, zwiększający precyzję
wykrywania
• 1/2" wejście kablowe
• Dostępne jest mocowanie boczne i kołnierzowe

Rozwiązania
IEC / ogólnego
przeznaczenia

802K-M

Rozwiązania IEC / rozwiązania bezpieczeństwa

440P-M

Rozwiązania
bezpieczeństwa NEMA

440P-C

440P-A

802T wymuszone
otwarcie

• Zgodna z międzynarodowymi normami aluminiowa
odlewana obudowa 30 mm do zastosowań bezpieczeństwa
i standardowych
• Dostępne z blokami zestyków migowych, zależnych
z zamknięciem przed otwarciem i otwarciem przed zamknięciem
• Duży wybór głowic roboczych i aktywatorów
• Zgodna z międzynarodowymi normami aluminiowa
odlewana obudowa 30 mm do zastosowań bezpieczeństwa
i standardowych
• Pozytywne działanie, wymuszone przełączenie zestyków
• Dostępne z blokami zestyków migowych, zależnych
z zamknięciem przed otwarciem i otwarciem przed zamknięciem
• Głowica aktywatora może być obracana co 90°
• Urządzenie kategorii 1 zgodnie z ISO 13849-1
• Odpowiednie do systemów kategorii 3 i 4
przy użyciu dwóch wyłączników
• Zgodna z międzynarodowymi normami plastikowa obudowa 22
mm do zastosowań bezpieczeństwa i standardowych
• Pozytywne działanie, wymuszone przełączenie zestyków
• Dostępne z blokami zestyków migowych, zależnych
z zamknięciem przed otwarciem i otwarciem przed zamknięciem
• Głowica aktywatora może być obracana co 90°
• Urządzenie kategorii 1 zgodnie z ISO 13849-1
• Odpowiednie do systemów kategorii 3 i 4 przy użyciu dwóch
wyłączników

• Ramię obrotowe
• Centralne ramię obrotowe
• Trzpień górny (z rolką
lub bez)
• Skośny trzpień górny
od -10 do 70˚C • Trzpień górny z rolką
NEMA A300
poprzeczną
Precyzyjne /
Precyzyjne / małe
• Drążek uchylny
małe
precyzyjne
Precyzyjne / małe
precyzyjne
od -10 do 80˚C precyzyjne
NEMA B300
• Trzpień z rolką
• Trzpień górny
• Trzpień górny z rolką
poprzeczną
• Dźwignia rolkowa
• Rolka jednokierunkowa

NEMA 1, 3, 4, 6,
12, 13 i IP67
Precyzyjne
NEMA 1, 3, 4,
IP60 i IP65
Małe
precyzyjne
NEMA 1, 3, 4, 6,
13 i IP67

802B 802B
4
4

NEMA A600
NEMA Q600

•
•
od -25 do 65˚C •
•
•

Trzpień rolkowy
Trzpień kopułkowy
Krótka dźwignia
Regulowana dźwignia
Metalowy pręt sprężysty

IP66

NEMA A600
NEMA Q600

•
•
•
od -25 do 65˚C •
•
•
•

Trzpień rolkowy
Trzpień kopułkowy
Krótka dźwignia
Regulowana dźwignia
Dźwignia prętowa
Pręt sprężysty
Ramię teleskopowe

IP66
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NEMA A600
NEMA Q600

•
•
•
od -25 do 80˚C •
•
•
•

Trzpień rolkowy
Trzpień kopułkowy
Dźwignia zawiasowa
Krótka dźwignia
Zawias offsetowy
Regulowana dźwignia
Rolka gumowa

IP66
IP69K
(wersja z
fabrycznym
kablem)

4

• Zgodna z międzynarodowymi normami kompaktowa, metalowa
obudowa 22 mm do aplikacji bezpieczeństwa i standardowych
• Pozytywne działanie, wymuszone przełączenie zestyków
• Dostępne z blokami styków migowych, zależnych z otwarciem
przez zamknięciem i zależnych z zamknięciem przed otwarciem
• Fabryczny kabel długości 2 m, wyjście dolne lub boczne
• Urządzenie kategorii 1 zgodnie z ISO 13849-1
• Odpowiednie do systemów kategorii 3 i 4 przy użyciu dwóch
wyłączników

NEMA B300
NEMA Q300

• Odporna metalowa obudowa i korpus typu wtykowego o takich
samych wymiarach montażowych jak inne wyłączniki krańcowe
NEMA
• Wymuszone otwarcie zestyków daje pewność, że zestyki
normalnie zamknięte (zestyki bezpieczeństwa) zostaną otwarte
nawet w przypadku ich sklejenia siłą o wartości do 10 N
• Wersje 2-obwodowe odpowiednie do systemów kategorii 1
zgodnie z ISO 13849-1
• Wersje 4-obwodowe odpowiednie dla systemów kategorii 3 i 4
zgodnie z ISO 13849-1

2-obwody:
NEMA A600
4-obwody:
NEMA A300
NEMA Q300

• Krótkie dźwignie
z szerokimi rolkami
• Trzpień rolkowy
od 2 do 70˚C • Trzpień kopułkowy
• Trzpień rolkowy
poprzeczny
• Krótka dźwignia

od -18 do
110˚C

• Dźwignia
• Trzpień z rolką
• Trzpień boczny z rolką
pionową
• Trzpień boczny
z rolką poziomą

Dostępne ze
wskaźnikiem stanu

Dostępne ze
złączami QD

Stopień ochrony

Typy aktywatorów

Zakres temperatury
pracy

Właściwości produktów

Parametry zestyków

Produkt

IP66/IP67

NEMA 4, 6P, 12,
13 oraz IP67

4
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Czujniki ultradźwiękowe

873M
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• Mosiężne niklowane korpusy gwintowane 18 mm,
cylindryczne lub kątowe, zapewniają łatwy i szybki
montaż
• Klasa ochrony IP67
• Funkcja uczenia okna przełączania umożliwia
zdefiniowanie przez użytkownika obszaru wykrywania
– zarówno w modelach cyfrowych, jak i analogowych.
Użytkownik może uzyskać doskonałe tłumienie tła
• Programowanie przeprowadzane jest przez uczenie
zdalne lub opcjonalny kabel do programowania
• Jasne diody LED pozwalają na monitorowanie zasilania,
wyjścia i marginesu z każdego kierunku, co skraca czas
konfiguracji oraz wykrywania i usuwania usterek
• Wybierane wyjścia NO/NC

Wyjście analogowe 4…20 mA

Wyjście analogowe 0–10 V

4

4

4

4

Prosty

18

Prosty

18

Prosty

30

Prosty

30

Prosty

30

Prosty

18

Prosty

30–300
(1,18–11,8)

18

Kątowy
90°

30–300
(1,18–11,8)

18

Prosty

50–800
(1,97–31,5)

18

Kątowy
90°

50–800
(1,97–31,5)

4

4

4

Dwa cyfrowe (PNP) i jedno
analogowe (4–20 mA)

Dwa wyjścia cyfrowe (PNP)

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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Dwa wyjścia cyfrowe (PNP)
i jedno analogowe (0...10 V)

Jedno wyjście cyfrowe (PNP)

• Przycisk uczenia i wiele wskaźników LED upraszczają
programowanie wyjść czujników i punktów przełączania
• Zasięg wykrywania do 6 m
• Synchronizacja w wybranych modelach zapobiega
przesłuchom
• Plastikowe (PBT) korpusy gwintowane IP67 18 mm i 30
mm do trudnych warunków przemysłowych
• Funkcja okna przełączania lub pojedynczego progu
wyjścia
• Możliwość wyboru wyjść NO/NC w trybie okna

Zakres wykrywania [mm (in.)]

873P

Właściwości produktów

Kierunek wykrywania

Produkt

Średnica obudowy

(mm)

Czujniki ultradźwiękowe Allen-Bradley wykrywają obiekty stałe i ciekłe za
pomocą fal dźwiękowych. Są one idealne do wykrywania obiektów, takich jak
przezroczyste, błyszczące lub nieodblaskowe obiekty, które mogą stanowić
wyzwanie dla innych technologii wykrywania.

4
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Dodatkowe czujniki
Oprócz kompletnej gamy czujników do wykrywania obecności Rockwell
Automation oferuje pełną gamę komplementarnych technologii. Więcej
informacji na temat tych produktów oraz komponentów Allen-Bradley można
znaleźć na stronie: http://ab.rockwellautomation.com/allenbradley.

Pólprzewodnikowe czujniki pomiarowe
Rockwell Automation oferuje imponującą gamę półprzewodnikowych
czujników pomiarowych Allen-Bradley do praktycznie wszystkich
zastosowań. Dzięki modelom zdolnym do pomiaru ciśnienia, temperatury,
przepływu i poziomu czujniki i przetworniki Allen-Bradley® zapewniają
wyjątkową kontrolę automatycznym działaniem maszyn i procesów.

Enkodery
Współczesne systemy wysokowydajnych serwonapędów cyfrowych
wymagają enkoderów do odczytu pozycji absolutnej dla sterowania
pozycją oraz przyrostowego sprzężenia zwrotnego wysokiej rozdzielczości
do sterowania prędkością Rockwell Automation oferuje pełną gamę
przyrostowych enkoderów ogólnego przeznaczenia i absolutnych enkoderów
sinus/cosinus i EtherNet/IP kompatybilnych z różnymi produktami sterowania
silnikowe do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych.

RFID
Systemy przemysłowej identyfikacji na częstotliwości radiowych (RFID)
stanowią odporną i niezawodną metodę śledzenia i dokumentowania
produktów w czasie ich przechodzenia przez proces wytwórczy.
W odróżnieniu od systemów kodów kreskowych używanych w podobnych,
lecz mniej wymagających zastosowaniach, przemysłowe systemy RFID
Allen-Bradley są przeznaczone do bardzo trudnych warunków. Ponadto
znaczniki wielokrotnego użytku z możliwością odczytu / zapisu zapewniają
elastyczność zarówno informacyjną, jak i eksploatacyjną.

Bariery świetlne
Bariery świetlne Allen-Bradley tworzą pole wykrywania, a nie pojedynczą
wiązkę. Dzięki temu bariery świetlne mogą wykrywać lub mierzyć cele na
znacznie większym obszarze niż tradycyjne czujniki fotoelektryczne. To
sprawia, że bardzo dobrze nadają się do wykrywania części o nietypowych
kształtach, produktów ze szczelinami i otworami lub też nierównomiernie
umiejscowionych obiektów – za cenę, która stanowi ułamek kosztów użycia
wielu par czujników.
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Systemy połączeniowe i rozwiązania sieciowe
Rockwell Automation oferuje pełną gamę systemów połączeniowych i rozwiązań
sieciowych, które zapewniają bezproblemową łączność Integrated Architecture
i komponentów. Mamy jedną z najszerszych w branży ofert, więc dostępne są kable
zarówno o standardowej, jak i niestandardowej długości.
• Połączenia inne niż sieciowe
• Kable DeviceNet

• Kable Ethernet
• Bezpieczne połączenia

Lokalny dystrybutor
Odwiedź naszą stronę internetową, aby znaleźć lokalnego
dystrybutora.
www.rockwellautomation.com/distributor

The Connected Enterprise
Dowiedz się, jak Connected Enterprise przekształca dane w czasie
rzeczywistym, z przemyślanych zasobów i wielozadaniowej
technologii sterowania — z zakładu lub oddalonego obiektu — na
użyteczne informacje.
www.rockwellautomation.com/go/lit/ce

Product Selection Toolbox
Gama naszych wydajnych narzędzi wyboru produktów
i konfigurowania systemu wspomaga klientów w procesie
wybierania i stosowania produktów.
www.rockwellautomation.com/en/e-tools

Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), największa na świecie firma w branży automatyki przemysłowej, podnosząca poziom
produktywności swoich klientów i działająca na rzecz zrównoważonego rozwoju. Produkty marek Allen-Bradley® i Rockwell
Software® są cenione na całym świecie za innowacyjność i doskonałość.

Allen-Bradley, ClearSight, ColorSight, LaserSight, MiniSight, RightSight, Rockwell Automation, Series 9000, VersaCube, VisiSight, WorldClamp
i WorldProx są znakami towarowymi firmy Rockwell Automation, Inc.
Znaki towarowe nienależące do firmy Rockwell Automation są własnością odpowiednich firm.
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