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Der er stadig mange af vores kunder, som  
ønsker en trykt udgave af Leuzes produkt-
brochure, så de hurtigt kan få et overblik over 
vores portefølje. Men skal sensorenes tekniske 
detaljer sammenlignes, det passende tilbehør 
findes eller skal 3D-CAD modeller downloades, 

er www.leuze.dk den rigtige adresse. Her får du 
også et godt overblik over alle deltaljerede infor-
mationer om produkterne, i samme omfang 
som i denne brochure. Du vælger ganske enkelt 
den passende sensor med produktvælgeren  
og sender en forespørgsel herom til vores  

DET BEDSTE FRA VORTES TRYKTE OG ON-LINE 
PRODUKTDATABASE

 Produktvælger Side med produktdetaljer

�� Overblik over de tekniske egenskaber

��  Visning af passende/nødvendigt tilbehør

��  3D-CAD modeller, datablade, tekniske beskrivelser, software, 

drivere, o.m.a.

��  Produktvælger til udvælgelse af tekniske egenskaber

��  Nem produktsammenligning, da forskelle i egenskaberne 

markeres

��  Forespørg om et produkt med et enkelt klik

NEMT OG HURTIGT TIL DEN RIGTIGE SENSOR,  
PASSENDE TILBEHØR OG PRODUKTNYHEDER

44
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DET BEDSTE FRA VORTES TRYKTE OG ON-LINE 
PRODUKTDATABASE

eksperter. Ved du allerede, hvad du har brug for, 
kan du indtaste artikelnummeret i søgefeltet på  
www.leuze.dk og få vist det mulige tilbehør på 
siden med produktets detaljer. Alternativt har du 
også mulighed for at finde det rigtige produkt 
via et brancheområde eller via vores løsnings-

område. I alle tilfælde vil vores guide lede dig 
trin-for-trin til valg af den rette sensor. Kataloger, 
reklameinformationer, lister over godkendelser, 
vores produktarkiv eller særlig software er  
tilgængeligt i vores download-område uden 
login eller angivelse af personlige data.

��  Brancheområde med opgaver og egnede produkter

��  Løsningsområde med applikationer fra virksomheder og  

passende produkter

Branche- og løsningsområde 

Brancheområde med opgaver og egnede produkter

Løsningsområde med applikationer fra virksomheder og 

��  Produktkataloger og informations- og reklamemateriale i overblik

��  Fabrikantspecifikke lister til udvælgelse af godkendte produkter

��  Software til effektiv sikkerhedsengineering samt til konfigurering 

og parametrering af enkelte produkter 

Downloadområde

5
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DET ER NEMT AT BESTILLE ONLINE – DET ER OGSÅ 
NEMT AT FINDE DET PASS ENDE PRODUKT!

VORES WEBBUTIK VIL OVERBEVISE DIG

I dag er det hurtigere og nemmere at bestille.  
I vores nye web-butik på www.leuze-shop.com 
kan du døgnet rundt med et par enkle klik  
vælge det rigtige produkt i Leuze electronics 
produktprogram. Vores komfortable online  

produktvælger hjælper dig desuden med at  
finde det produkt, der passer optimalt til dit  
behov. Aldrig før har det været så let at købe 
sensorer!vælge det rigtige produkt i Leuze electronics 

produktprogram. Vores komfortable online 
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DET ER NEMT AT BESTILLE ONLINE – DET ER OGSÅ 
NEMT AT FINDE DET PASS ENDE PRODUKT!

Vha. tekniske parametre findes 

nemt og hurtigt frem til det  

rigtige produkt – med vores 

komfortable produktvælger

Nem og hurtig  

betaling med kreditkort

 Overskuelige produkt-sammen- 

ligninger med visning af produkt-

forskelle gør det lettere at vælge 

det rette produkt

Mange produkter fås allerede  

direkte fra vores lager i 

Tyskland

 Alle tekniske informationer og 

passende tilbehør blot ved at 

trykke på en knap

Det komplette produkt- 

sortiment fås online

 Download af datablade 

3D-CAD-tegninger m.m.

 Drag nytte af regel-mæssige, 

specielle salgsfremstød i vores 

web-butik

Vi har fået tildelt  

det tyske kvalitetsstempel 

Trusted Shops, der står for 

sikkert online-indkøb

DET KAN LEUZE ELECTRONIC WEBBUTIK TILBYDE DIG

www.leuze-shop.com

Vha. tekniske parametre findes 

nemt og hurtigt frem til det 

rigtige produkt – med vores 

komfortable produktvælger

Overskuelige produkt-sammen-

ligninger med visning af produkt

forskelle gør det lettere at vælge 

Alle tekniske informationer og 

passende tilbehør blot ved at 

trykke på en knap

Download af datablade 

3D-CAD-tegninger m.m.

www.leuze-shop.com

komfortable produktvælger

Overskuelige produkt-sammen-

ligninger med visning af produkt

forskelle gør det lettere at vælge 

det rette produkt

Alle tekniske informationer og 

passende tilbehør blot ved at 

trykke på en knap

Download af datablade 

3D-CAD-tegninger m.m.

www.leuze-shop.com
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I mere end 50 år har Leuze electronic over  
hele verden stået for innovative og effektive 
sensorløsninger inden for factory automation. 
Vores udvalg rækker lige fra koblende og  
målende sensorer, over identifikations- og  
dataoverførselssystemer til intelligente billedbe-
handlingssystemer og løsninger til arbejdssik-
kerhed. Vores sensorer arbejder optisk, induk-
tivt, med ultralyd eller RFID, alt efter hvilken 
teknologi der er egnet til din applikation.

Vores kunder kan hurtigt og nemt komme i  
kontakt med os over hele verden takket være 
vores 18 datterselskaber og 42 salgspartnere. 
Sensorerne produceres på fire kontinenter og 
er dermed til rådighed til enhver tid. 
 
Uanset hvor og hvornår “the sensor peoples” 
viden netop er påkrævet. Vi er den helt rigtige 
partner inden for både standardapplikationer og 
individuelle high-end løsninger. Takket være  

VI ER THE  
SENSOR PEOPLE

18 datterselskaber og 42 salgspartnere sørger for, at produkterne er disponible over hele verden.



   

vores store salgs- og servicenetværk, vores 
kompetente rådgivning og effektive kunde-
service, kan du stole på at vi er ved din side  
over hele verden.

VI ER THE  
SENSOR PEOPLE

Datterselskaber
�� Australien

�� Belgien

�� Brasilien

�� Danmark/Sverige

�� Frankrig

�� Hongkong

�� Indien

�� Italien

�� Kina

�� Nederlandene

�� Schweiz

�� Singapore

�� Spanien

�� Storbritannien

�� Sydkorea

�� Tyrkiet

�� Tyskland

�� USA/Canada

Dr. Albrecht Pfeil, 
head of product center  
binary switching sensors

 Yderligere salgspartnere findes  

på www.leuze.com/dk/worldwide
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VORES  
LØFTE  
TIL DIG

DIN SENSOR FORRETNING – MERE ENKEL 
OG MERE EFFEKTIV

Mange har kundeønsker som devise –  
vi fra Leuze electronic går et skridt videre.

Vi tilbyder en konkret og målbar merværdi inden for områderne 
USABILITY, APPLICATION KNOW-HOW og SERVICE og hjælper 
vores kunder til succes. Disse områder er vores målestok for nye 
produktudviklinger, innovative servicetilbud samt gennemgriben-
de markedskompetence.

10



SMARTER PRODUCT USABILITY
Vi fokuserer konsekvent på en utrolig nem håndtering, eller sagt med andre ord,  

på sensorenes usability under produktudviklingen. Dette omfatter både monteringen 

og justeringen samt en ukompliceret sensorimplementering i eksisterende fieldbus-

systemer samt en enkel parametrering, f.eks. med en webbrowser.

SMARTER APPLICATION KNOWHOW 
Den som kan alt, kan intet perfekt. Af den grund lægger vi primært vægt på udvalgte 

særlige brancher og applikationer. Inden for dette område er vi specialister og 

kender området indgående. Her optimerer vi vores løsninger og har et omfattende 

produktsortiment, som gør det muligt for vores kunder, at få den bedste løsning fra 

ét sted.

SMARTER CUSTOMER SERVICE 
Vores faglige og personlige kontakt til kunderne og den kompetente, ukomplicerede 

omgang med forespørgsler og problemer er og bliver vores stærke side.  

Derfor udbygger vi konstant vores servicetilbud og går også gerne nye veje for 

at opbygge den bedst mulige kundeservice. Uanset om det sker telefonisk, via 

internettet eller hos kunden – uanset hvornår og hvor der netop er brug for kompe-

tencen fra “the sensor people”.

Katrin Rieker,  
sales methods, processes, tools

Informationer på: www.leuze.dk

Vi fokuserer konsekvent på en utrolig nem håndtering, eller sagt med andre ord, 

på sensorenes usability under produktudviklingen. Dette omfatter både monteringen 

og justeringen samt en ukompliceret sensorimplementering i eksisterende fieldbus-

APPLICATION KNOWHOW 
Den som kan alt, kan intet perfekt. Af den grund lægger vi primært vægt på udvalgte 

kender området indgående. Her optimerer vi vores løsninger og har et omfattende 

produktsortiment, som gør det muligt for vores kunder, at få den bedste løsning fra 

Vores faglige og personlige kontakt til kunderne og den kompetente, ukomplicerede 

Derfor udbygger vi konstant vores servicetilbud og går også gerne nye veje for 

at opbygge den bedst mulige kundeservice. Uanset om det sker telefonisk, via 

internettet eller hos kunden – uanset hvornår og hvor der netop er brug for kompe-
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thinkmodular.
Ønsker du et udstyr, der er tilpasset dine krav så individuelt som muligt? 

Du kan selv sammensætte funktionerne med thinkmodular konceptet 

mellem valgte udstyr med forskellige egenskaber.

easyhandling.
Vores produkter udstyres med denne egenskab; disse produkter fungerer 

overbevisende med intelligente ideer til montering og justering eller har 

gennemtænkte løsninger som sikrer en pålidelig drift og nem betjening. 

Herunder hører f.eks. teknologier såsom det intelligente omnimount 

betjeningskoncept, den meget store og lyse brightvision lysplet som 

sikrer en nem justering, eller den aktive fremmedlys-undertrykkelse A²LS.

gennemtænkte løsninger som sikrer en pålidelig drift og nem betjening. 

Herunder hører f.eks. teknologier såsom det intelligente omnimount 

betjeningskoncept, den meget store og lyse brightvision lysplet som brightvision lysplet som bright
sikrer en nem justering, eller den aktive fremmedlys-undertrykkelse 

powerreserve.
Hvilken nytte har man af den bedste sensor, hvis selv minimale afvigelser  

i afstanden eller urenheder medfører, at sensoren ikke fungerer korrekt.  

Alt efter sensortype bruger vi forskellige teknologier for at have en så stor 

funktionsreserve som muligt i sensorene. Dermed er du mere fleksibel,  

og dine processer kører mere stabilt.

Ønsker du et udstyr, der er tilpasset dine krav så individuelt som muligt? 

Du kan selv sammensætte funktionerne med thinkmodular konceptet thinkmodular konceptet think
mellem valgte udstyr med forskellige egenskaber.

thinkmodular.
Ønsker du et udstyr, der er tilpasset dine krav så individuelt som muligt? 

i afstanden eller urenheder medfører, at sensoren ikke fungerer korrekt. i afstanden eller urenheder medfører, at sensoren ikke fungerer korrekt. 

Alt efter sensortype bruger vi forskellige teknologier for at have en så stor Alt efter sensortype bruger vi forskellige teknologier for at have en så stor Alt efter sensortype bruger vi forskellige teknologier for at have en så stor Alt efter sensortype bruger vi forskellige teknologier for at have en så stor 

funktionsreserve som muligt i sensorene. Dermed er du mere fleksibel, funktionsreserve som muligt i sensorene. Dermed er du mere fleksibel, 

og dine processer kører mere stabilt.og dine processer kører mere stabilt.

Ønsker du et udstyr, der er tilpasset dine krav så individuelt som muligt? 

availabilitycontrol.
Anlægsstilstande pga. tilsmudsede sensorer tilhører fortiden. Sensorer 

med denne funktion afgiver allerede tidligt et advarselssignal, før 

funktionen f.eks. påvirkes og sensorerne svigter pga. snavs. Dermed 

kan systemerne rengøres rettidigt og dyre anlægsstilstande undgås.

SMARTER PRODUCT USABILITY

VI SKABER ÆGTE  
MERVÆRDI

12

FEM GANGE TYPISK LEUZE ELECTRONIC

Alle Leuze electronic produkter overholder  
vores “smarter product usability” princip og  
byder derfor på ægte merværdier ved brugen i 

dine applikationer. Vi har opdelt merværdien i 
fem håndgribelige områder, så fordelene ses 
endnu mere tydeligt.



   

integratedconnectivity.
En sensor, uanset hvordan den fungerer, er altid 

kun en lille del af et komplekst system. Derfor er 

den størst mulige kompabilitet med gængse  

fieldbusomgivelser et grundlæggende krav i alle 

udviklinger. Med integratedconnectivity eller 

med “i” i kursiv i produktnavnet markeres alle 

apparater, der er udstyret med omfattende 

indbyggede interfaces, som gør implementeringen 

utroligt nem.

 Matthias Göhner,  
product launches & sales coordination

VI SKABER ÆGTE  
MERVÆRDI
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SMARTER APPLICATION KNOWHOW 
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VI KAN IKKE LEVERE ALT,  MEN DET VI  
PRODUCERER,  GØR VI  RIGTIGT

SKRÆDDERSYET TIL UDVALGTE BRANCHER

Man kommer ikke uden om sensorer til fabriks-
automation. Robotter kan ikke orientere sig, et 
højreollager kan ikke transportere varer, og  
flasker bliver ikke fyldt uden brugen af de raffine-
rede hjælpere. Kravene til de forskellige applika-
tioner og brancher er så forskellige, at der er 
brug for megen erfaring for at kunne udvikle de 
mest effektive løsninger. 

Leuze koncentrerer sig derfor under produkt-
udviklingen om selve løsningen af konkrete  
opgaver til udvalgte brancher. Her kender vi de 
nøjagtige betingelser og kan udvikle sensorer, 
som passer nøjagtigt til vores kunders krav.



   

VI KAN IKKE LEVERE ALT,  MEN DET VI  
PRODUCERER,  GØR VI  RIGTIGT

�� Transport- / lagerteknik

�� Bilindustri

�� Pakkeindustri

�� Robotter/håndtering

�� Værktøjsmaskiner

�� Laboratorieanalyse

 Thomas Merk,  
head of application support +  
servicemanagement
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SMARTER CUSTOMER SERVICE 

16

VORES VIGTIGSTE PROD UKT ER EN  
PROFESSIONEL KUNDE SERVICE

VI ER “THE SENSOR PEOPLE”

Det er ikke uden grund, at vi omtales som “the 
sensor people” i branchen. Vi har altid vidst, at  
et teknisk krævende forretningsområde som 
sensorbusiness kun fungerer, hvis vi bliver en 
pålidelig partner for vores kunder. Det drejer sig 
nemlig om meget mere end bare høj teknisk 
ydelse i produkterne – det drejer sig mere om 
viden om applikationer og tekniske sammen-

hænge samt ønsket om, til enhver tid, at være 
partner for vores kunder når de har brug for os. 
Herunder hører også en teknisk højt kvalficeret 
support og tilstedeværelsen af kompetente 
kontaktpersoner over hele verden samt at  
vores customer help desk er til rådighed hele 
døgnet 7 dage om ugen.



   

VORES VIGTIGSTE PROD UKT ER EN  
PROFESSIONEL KUNDE SERVICE

Claudia Honold,  
order management international

Training & Support
�� Produkt- og norminstruktion

�� Applikationsrådgivning

�� Sikkerhedsrådgivning

�� Sikkerhedsteknik

After Sales Services
�� 24h helpline (i udvalgte lande)

�� Inspektionsdatabase

�� Reparations- og reservedelsservice

�� Service hos kunden

Fieldservices
�� Teknisk ekstern salgsmedarbejder

�� Understøttelse ved idriftsættelsen

��  Sikkerhedsinspektioner

�� Efterløbstidsmåling

Online services
�� Produktvælger på internettet

�� Download services

�� Webbutik

order management international
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“Netop inden for koblende sensorer, hvor det teknisk 
set er svært at skelne mellem de forskellige udstyr på 
markedet, er faktorer såsom montering, justering, 
idriftsættelse og udskiftning meget ofte de mest 
vigtige effektivitetskriterier for valget af udbyderen. 
Vores udviklingsdevice er “smarter product usability”, 
hvilket ses tydeligt af de mange tekniske detaljer.” 

Oliver Bunz,  
technical head of product center  
binary switching sensors

“Netop inden for koblende sensorer, hvor det teknisk 
set er svært at skelne mellem de forskellige udstyr på 
markedet, er faktorer såsom montering, justering, 
idriftsættelse og udskiftning meget ofte de mest 
vigtige effektivitetskriterier for valget af udbyderen. 
Vores udviklingsdevice er “smarter product usability”, 
hvilket ses tydeligt af de mange tekniske detaljer.”

Oliver Bunz, 
technical head of product center 
binary switching sensors

18

I dette område findes sensorløsninger, som  
detekterer et objekt enten optoelektronisk,  
med ultralyd eller induktivt og som udsender et 
tydeligt styresignal. Vælg mellem et utal af for-
skellige funktioner og konstruktive varianter.  
Vores·sensorer·er·overbevisende·ud·over·den 
praktiske·funktion·også·med·en·gennemgriben-
de·fokusering·på·en·optimeret håndtering. 

Vores mangeårige arbejde inden for koblende 
sensorer er grundlaget for de mange tekniske 
highlights som f.eks. …
  Justeringshjælpen brightvis ion.® med en 
særlig lys, meget synlig lysplet og signal-
dioder der kan ses fra alle sider.

  Vores aktive fremmedlys-undertrykkelse 
A2LS. (active ambient light suppression)  
som tilnærmelsesvist forhindrer svigt pga. 
omgivende lys.

  Et standardinterface til det laveste feltniveau, 
så sensorerne nemt og hurtigt kan para-
metreres og kontrolleres af styringen.

KOBLENDE  
SENSORER

ALT I OVERBLIK TIL KORREKTE 
FORBINDELSER



   

Skal sensoren arbejde pålideligt  

til –40 °C?

Det nye hus af kunststof samt den ekstra optiske 

opvarmning tillader også en anvendelse ved 

ekstreme temperaturer, som f.eks. udendørs.

Ønsker du, at anvende dine sensorer 

fleksibelt og med stor afstand til 

styringen?

Sensoren arbejder inden for et spændingsområde 

på 20–250 V AC/DC – en potentialfri relæudgang 

med stor koblingseffekt muliggør sikker signalover-

førsel på lang afstand.

Skal sensoren skal  

være let at tilslutte foran?

Med det nye klemmerum foran på sensoren  

er monteringen helt nem selv ved  

snævre pladsforhold eller i hjørner.

Ønsker du, at dine sensorer 

fungerer pålideligt – også ved 

tilsmudsning? 

Med den enorme funktionsreserve i hele 

registreringsområdet er dette også muligt, 

uden at anlægget svigter. 

Ønsker du, at dine sensorer 

VERDENSNYHED

EN SENSOR FRA 20 V TIL 250 V – DEN NYE 49C-SERIE

Der blev lagt stor vægt på fleksibilitet og  
pålidelighed under udviklingen af SR 49C. 
Husets helt nye design med klemmerum  
samt mange tekniske detaljer gør monteringen, 

justeringen og driften utroligt nem og er  
ensbetydende med vores easyhandlingkrav til 
alle apparater.

Oplev 49C på internettet: www.leuze.com/dk/sr49c

Det nye hus af kunststof samt den ekstra optiske 

opvarmning tillader også en anvendelse ved 

ekstreme temperaturer, som f.eks. udendørs.

Ønsker du, at anvende dine sensorer 

fleksibelt og med stor afstand til 

styringen?

Sensoren arbejder inden for et spændingsområde 

på 20–250 V AC/DC – en potentialfri relæudgang 

med stor koblingseffekt muliggør sikker signalover

førsel på lang afstand.

Med det nye klemmerum foran på sensoren 

Ønsker du, at dine sensorer 

fungerer pålideligt – også ved 

tilsmudsning? 

Med den enorme funktionsreserve i hele 

registreringsområdet er dette også muligt, 

uden at anlægget svigter. 

Ønsker du, at dine sensorer 

VERDENSNYHED
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Serie 3B
Universal, mini

* Typisk maks. rækkevidde

Tekniske data
Dimensioner uden stik, B × H × D 8 × 23 × 12 mm 11 × 32 × 17 mm

Driftsspænding 10 – 30 V DC 10 – 30 V DC

Skifteudgange PNP, NPN PNP, NPN, Push/Pull

Tilslutning Kabel, kabel+M8 / M12 M8, kabel, kabel+M8 / M12

Kapsling IP 67 IP 67

Godkendelser     CDRH  C  US

Hus Termoelastisk elastomer Kunststof

Envejsfotoceller
Rækkevidde* 0 – 2 m 0 – 10 m

Lyskilde Rødt lys Rødt lys

Kobling Lys, mørk Lys, antivalent

Skiftefrekvens 385 Hz 1.000 Hz

Refleksionsfotoceller
Rækkevidde* 0,07 – 4 m 0 – 7 / 0,02 – 5,5 / 0 – 3 m

Lyskilde Rødt lys Rødt lys/infrarød/laser (klasse 1)

Kobling Lys, mørk Lys, mørk, antivalent

Skiftefrekvens 700 Hz 1.000 / 1.000 / 2.000 Hz

Direkte aftastere energetisk
Rækkevidde* 0 – 750 mm

Lyskilde Rødt lys

Kobling Lys, mørk, antivalent

Skiftefrekvens 1.000 Hz

Direkte aftastere med 
baggrundsudtoning
Rækkevidde* Fast 15 mm, 30 mm, 50 mm 5 – 600 mm

Lyskilde Rødt lys Rødt lys/infrarød/laser (klasse 1)

Kobling Lys, mørk Lys, antivalent

Skiftefrekvens 700 Hz 1.000 / 2.000 Hz

Ekstra funktioner
Transparente medier X

Sikkerhedsfotoceller kategori 2

Alarmudgang X

Aktiveringsindgang X

Aktiv fremmedlys-undertrykkelse A2LS X

Features
Pin-point LED. Effektiv fejlunder-
trykkelse. 2 indlagte metalindkaps-
linger. Aftaster med laserlignende 
lysplet. Polariseret refleksionsfoto-
celle med glasoptik.

Stabile metalindkapslinger. 
Aftaster med forskellig lysplet-
geometri og V-placering. 
Laservarianter. Teach-in. 
Folieregistrering < 20 μm. 
Flaskeregistrering. ECOLAB. 
Kontrastaftaster.

Serie 2
Universal, micro

Fotoceller/ 
aftastere,  
kubiske
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14 × 33 × 20 mm 25 × 65 × 55 mm 15 × 39 × 29 mm 15 × 47 × 32 mm

10 – 30 V DC 18 – 30 V DC 10 – 30 V DC 10 – 30 V DC

PNP, NPN Push/pull, IO-link PNP, NPN, Push/Pull PNP, NPN

Kabel+M8 / M12 Kabel+M12, kabel,  
drejeligt M12-stik

M8/M8+snap/M12, kabel,  
kabel+M8/M12

M12, kabel, kabel+M12

IP 67 IP 67 IP 66, IP 67 IP 67

  C  US       CDRH  CDRH C  US   C  US

Kunststof Kunststof Kunststof Kunststof

0 – 15 m 0 – 24 m 0 – 15 m

Rødt lys Rødt lys Rødt lys

Antivalent Lys, antivalent Antivalent

500 Hz 500 Hz 500 Hz

0,02 – 6 m 0 – 10 / 0,05 – 15 m 0,02 – 6 m

Rødt lys Rødt lys/laser Rødt lys

Antivalent Lys, mørk, antivalent Antivalent

500 Hz 500 / 2.000 Hz 500 Hz

0 – 1 m 0 – 650 mm 0 – 0,85 m

Rødt lys/infrarød Rødt lys Rødt lys

Antivalent Lys, mørk, antivalent Antivalent

500 Hz 500 Hz 500 Hz

 

50 – 8.000 mm / 25.000 mm 0 – 1.000 mm

Rødlys-laser (klasse 1) Rødt lys/infrarød

Lys Lys, mørk, antivalent

40 Hz 250 / 1.000 Hz

X X

X

X X

X X X X

X X X X

Enkelt montering med indbyggede 
gevindbøsninger. Fleksibel 
kabeludgang bagtil eller nedefter. 
Hurtig justering med brightvision. 
Detektering af næsten helt 
transparente medier. Teach-vari-
anter er til rådighed.

Drejeligt M12-stik. Alle sensorer er 
med IO-link-interface. Lys/mørke 
omskifter via teach-knap. 
Vinduesfunktion. Tilpasning til 
programmet vha. filter, der kan 
parametreres, og styrkeværdier.

Mekanisk indstillelig tasteafstand. 
Følsomhedsjustering. Aftaster 
til horisontal positionering / til 
registrering af gennembrudt  
bundt / med fokuserende lys-
plet / forgrundsudtoning.  
Refleksionsfotocelle med høj 
funktionsreserve / til folieindpakke-
de bundter.

Universel front- og stiksidet 
M18-hulmonteringsmulighed. 
Enkelt gennemgangshulmontering 
med vridningsbeskyttet montering 
af monteringsmøtrikker på huset. 
Hurtig justering med brightvision.
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Serie 28
Standard, multimount

Serie 5
Standard

Serie 25B
Universal
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Serie 10
Standard
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* Typisk maks. rækkevidde

Tekniske data
Dimensioner uden stik, B × H × D 18 × 75 × 43 mm 19 × 75 × 43 mm

Driftsspænding 10 – 30 V DC 10 – 30 V DC

Skifteudgange PNP, Push/Pull, relæ PNP, NPN, Push/Pull

Tilslutning M12, kabel+M12, kabel M12, kabel+M12, kabel

Kapsling IP 67, IP 69 K IP 67, IP 69 K

Godkendelser
 CDRH C  US  CDRH C  US

Hus Kunststof Kunststof

Envejsfotoceller
Rækkevidde* 0 – 60 m 0 – 150 m

Lyskilde Rødt lys Rødt lys/infrarød

Kobling Lys, antivalent Lys, mørk, antivalent

Skiftefrekvens 100 / 500 Hz 500 Hz

Refleksionsfotoceller
Rækkevidde* 0,05 – 18 m 0,15 – 30 m

Lyskilde Rødt lys Rødt lys / rødlys-laser (klasse 1)

Kobling Lys, mørk, antivalent Lys, mørk, antivalent

Skiftefrekvens 20 / 500 Hz 500 Hz

Direkte aftastere energetisk
Rækkevidde*

Lyskilde

Kobling

Skiftefrekvens

Direkte aftastere med 
baggrundsudtoning
Rækkevidde* 5 – 1.800 / 0 – 2.500 /  

50 – 1.200 mm
5 – 3.000 mm

Lyskilde Rødt lys/infrarød/laser (klasse 1) Rødt lys/infrarød/laser (klasse 1) 

Kobling Lys, mørk, antivalent Lys, mørk, antivalent

Skiftefrekvens 1.000 Hz 250 Hz

Ekstra funktioner
Transparente medier X

Sikkerhedsfotoceller kategori 2 / 4 2 2 / 4

Alarmudgang X X

Aktiveringsindgang X X

Aktiv fremmedlys-undertrykkelse A2LS X X

Features
Føler med forbedret lysplet til 
rullebaneområdet. 
Aftaster med teach-in og 
specialfunktioner. Refleksionsfoto-
celle til folieindpakkede bundter. 
Versioner til EX-zone 2 og 22. 
ECOLAB. IO-link.

Aftaster med teach-in og 
specialfunktioner. Refleksionsfoto-
celle med lystæppe til gennem-
brudte objekter samt objekter med 
uregelmæssig kontur. Kan 
anvendes som muting-sensor. 
Rullebaneaftaster. Antistøvsensor. 
Paralleldrift fotocelle. Ekstrem 
baggrundsafblænding.

Serie 46B
Universal, long range

Serie 46C
Universal, long range

Fotoceller/ 
aftastere,  
kubiske
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31 × 110 × 56 mm 15 × 48 × 38 mm 17 × 66 × 35 mm 30 × 90 × 70 mm

10 – 30 V DC / 20 – 250 V AC/DC 10 – 30 V DC 10 – 30 V DC / 18 – 30 V DC 18 – 30 V DC / 20 – 230 V AC/DC

PNP, NPN, relæ, MOSFET PNP, NPN, Push/Pull PNP, NPN PNP, NPN, Push/Pull, relæ

Kabel, klemmer M12, kabel M12 M12, klemmer

IP 67, IP 69 K IP 67, IP 69 K IP 67, IP 69 K IP 67, IP 69 K

      CDRH  CDRH C  US  C  US  CDRH C  US

Kunststof Metal, glas Metal Metal

0 – 150 m 0 – 20 / 0 – 100 m 0 – 18 / 0 – 20 m 0 – 39 / 0 – 150 m

Rødt lys/infrarød Rødt lys/laser (klasse 2) Rødt lys/infrarød Rødt lys/infrarød

Lys, mørk, antivalent Lys, mørk, antivalent Antivalent Lys, mørk, antivalent

25 / 150 / 500 Hz 1.500 / 2.800 Hz 1.000 Hz 500 Hz

0,05 – 30 m 0 – 8 / 0 – 21 m 0 – 9 m 0 – 28 / 0,1 – 18 m

Rødt lys/infrarød Rødt lys/infrarød/laser (klasse 1) Rødt lys Rødt lys/infrarød

Lys, mørk, antivalent Lys, mørk, antivalent Lys, antivalent Lys, mørk, antivalent

25 / 150 / 500 Hz 1.500 / 2.800 Hz 1.000 Hz 1.000 Hz

5 – 800 mm 10 – 900 / 10 – 400 mm 30 – 700 / 20 – 1.200 mm

Rødt lys Rødt lys/infrarød Rødt lys/infrarød

Antivalent Antivalent Lys, antivalent

1.500 Hz 1.000 Hz 1.000 Hz / 20 Hz

 

5 – 3.000 mm 5 – 400 mm 20 – 500 mm 100 – 1.200 / 10 – 2.500 /  
50 – 6.500  / 12.000 / 25.000 mm

Rødt lys/infrarød Rødt lys/infrarød/laser  
(klasse 1 og 2)

Rødt lys/infrarød Rødt lys/infrarød/laser rødt lys  
(klasse 1/2) / laser infrarød (klasse 1)

Lys, mørk, antivalent Lys, antivalent Antivalent Lys, mørk, antivalent

25 / 150 Hz 1.000 / 1.000 / 2.000 Hz 1.000 Hz 300 / 10 Hz

X X X

X

X X X X

X X X

X X X X

Fotoceller med meget høj 
funktionsreserve. Optionel 
tidsfunktion og optikopvarmning. 
Klemmerum tilgængeligt foran. 
Fjederklemmer.

Luminiscensaftaster. Forgrundsud-
toning. Drejeligt stik. Folieregistre-
ring. Flaskeregistrering. ECOLAB. 
 
 

Operatørføring til transparente 
medier. Flaskeregistrering. 
Folieregistrering.

Optikopvarmning. Trinnummer.  
Op til 3 indstillingspunkter.  
Deaktivering. L/M-omskiftning. 
Mekanisk indstillelig tasteafstand. 
Teach-in. Versioner til EX-zone 
2 og 22/med vinduesfunktion/
til tilkørselssikring/gennemskub-
ningsovervågning.

Serie 49C
Universal, outdoor

Serie 8
Metal

Serie 95
Metal

Serie 96
Metal, long range
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Fotoceller /  
direkte aftastere,  
kubiske + cylindriske

Tekniske data
Dimensioner uden stik, B × H × D 15 × 47 × 32,5 mm 14 × 54 × 20 mm

Driftsspænding 10 – 30 V DC 10 – 30 V DC

Skifteudgange PNP, NPN, analog Push/Pull

Tilslutning M12, kabel M8, kabel

Kapsling IP 67, IP 69 K IP 67, IP 69 K

Godkendelser  C  US  CDRH C  US

Hus Metal Rustfrit stål 316L

Envejsfotoceller
Rækkevidde* 0 – 10 m

Lyskilde Rødt lys

Kobling Antivalent

Skiftefrekvens 1.000 Hz

Refleksionsfotoceller
Rækkevidde* 0 – 6 m 0 – 5 / 0 – 3 m

Lyskilde Rødt lys Rødt lys/infrarød/laser (klasse 1)

Kobling Lys, mørk, antivalent Antivalent

Skiftefrekvens 5.000 Hz 1.000 / 2.000 Hz

Direkte aftastere energetisk
Rækkevidde*  

Lyskilde

Kobling

Skiftefrekvens

Direkte aftastere med 
baggrundsudtoning
Rækkevidde* 5 – 600 mm

Lyskilde Rødt lys/infrarød/laser (klasse 1)

Kobling Antivalent

Skiftefrekvens 1.000 / 2.000 Hz

Ekstra funktioner
Transparente medier X X

Sikkerhedsfotoceller kategori 2

Alarmudgang X

Aktiveringsindgang X

Aktiv fremmedlys-undertrykkelse A2LS X X

Features
Flaskeregistrering. Folieregistrering 
<20 µm. Målrettet detektering. 
Justeret optik. Tracking. EasyTune. 
Operatørstyring. Triggerfunktion 
med nedsat signaljitter.  
IO-link interface.

HYGIEJNE-design. CleanProof+. 
ECOLAB. EHEDG.  
Folieregistrering < 20 μm.  
Flaskeregistrering. Kontrastaftaster. 

Serie 18B
Metal, detektering af 
gennemsigtige objekter

Serie 53
Rustfrit stål

* Typisk maks. rækkevidde 

*1 kun serie 318(B) og 328
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14 × 36 × 25 mm M12 × 55 mm M18 × 46 mm, M18 × 60 mm

10 – 30 V DC 10 – 30 V DC 10 – 30 V DC 10 – 30 V DC

Push/Pull PNP PNP, NPN, Push/Pull PNP, NPN, relæ

M8, kabel+M12, kabel M12, kabel M12, kabel M12, kabel

IP 67, IP 69 K IP 67 IP 67 IP 65

 CDRH C  US   C  US*1
 CDRH  

Rustfrit stål 316L Metal Massivt metal, rustfrit stål, kunststof Metal, rustfrit stål, kunststof

0 – 10 m 0 – 8 m 0 – 15 / 0 – 45 / 0 – 120 m 0 – 35 m

Rødt lys Rødt lys Rødt lys/infrarød/laser (klasse 1) Infrarød

Antivalent Lys, mørk Lys, mørk, antivalent Lys, mørk

1.000 Hz 500 Hz 500 / 1.000 / 5.000 Hz 70 / 1.000 Hz

0 – 6 / 0 – 3 m 0,05 – 1,6 m 0 – 7 / 0,02 – 6 / 0,1 – 15 m 0 – 1,5 m

Rødt lys/infrarød/laser (klasse 1) Rødt lys Rødt lys/infrarød/laser (klasse 1) Infrarød

Antivalent Lys, mørk Lys, mørk, antivalent Lys, mørk

1.000 / 2.000 Hz 700 Hz 500 / 5.000 Hz 70 / 1.000 Hz

0 – 400 mm 0 – 140 / 0 – 1.000 / 0 – 300 /  
0 – 280 mm

0 – 50 mm

Rødt lys Rødt lys/infrarød / laser Infrarød

Lys, mørk Lys, mørk, antivalent Lys, mørk

700 Hz 500 / 1.000 / 5.000 Hz 70 / 1.000 Hz

 

5 – 600 mm 1 – 140 mm

Rødt lys/infrarød/laser (klasse 1) Rødt lys

Antivalent Antivalent

1.000 / 2.000 Hz 1.000 Hz

X X

X

X X X

X X

WASH DOWN-design. CleanProof+. 
ECOLAB. Folieregistrering 
< 20 μm. Flaskeregistrering. 
Kontrastaftaster. Versioner til 
EX-zone 2 og 22.

 
 
 
 
 
 

Vinkelversioner. Enkel justering med 
omnimount. Samlet monterings-
option. Varianter med M18 bøsning 
af rustfrit stål og i en version med 
massivt metal. Variant med 
forindstillet tasteafstand og som 
labelsensor.

Serie 55
Rustfrit stål

Serie 412
Cylindrisk

Serie 318(B)
Serie 328
Serie 618
Cylindrisk

Mini- 
fotoceller
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Fiberoptiske sensorer
Ultralydssensorer

Tekniske data
Dimensioner uden stik, B × H × D

Driftsspænding

Skifteudgange

Tilslutning

Kapsling

Godkendelser

Hus 

Envejs-sensorer
Rækkevidde*

Sender

Kobling

Skiftefrekvens

Refleksionssensorer
Rækkevidde*

Sender

Kobling

Skiftefrekvens

Aftaster energetisk
Rækkevidde*

Sender

Kobling

Skiftefrekvens

Aftaster med baggrundsudtoning
Rækkevidde* 

Sender

Kobling

Skiftefrekvens

Ekstra funktioner
Transparente medier

Sikkerhedsfotoceller kategori 2

Alarmudgang

Aktiveringsindgang

Aktiv fremmedlys-undertrykkelse A2LS

Features

* Typisk maks. rækkevidde 
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USS
Ultralydssensorer, 
kubiske

LVS
Lyslederforstærker

Glas Kunststof

10 – 30 V DC 10 – 30 V DC / 12 – 30 V DC 10 – 30 V DC / 12 – 30 V DC 

PNP, NPN, IO-link PNP, NPN PNP, NPN

M8, kabel, kabel+M8, kabel+M12 M8, M12 M8, M12, kabel

IP 65

   C  US

Kunststof Silikone, messing, 
rustfrit stål

Kunststof Metal, kunststof Metal, kunststof

0 – 450 mm 0 – 1.700 mm 0 – 650 mm 0 – 6.000 mm

Rødt lys Ultralyd (300 kHz) Ultralyd (200 / 310 kHz)

Lys, mørk NO/NC (objekt registreret)

500 / 2.500 / 50 Hz 100 Hz 7 / 8 Hz

0 – 450 mm

Ultralyd (290 kHz)

NC (objekt registreret)

20 Hz

0 – 80 mm 0 – 270 mm

Rødt lys

Lys, mørk

500 / 2.500 / 50 Hz

10 – 200 (100 – 1.000) mm 10 – 200, 40 – 400, 25 – 400, 
150 – 1.300, 300 – 3.000 mm

Ultralyd (240 – 400 kHz) Ultralyd (200 / 310 kHz)

NO/NC (objekt registreret) NO/NC (objekt registreret)

10 / 50 Hz 7 / 8 / 20 / 50 Hz

X

X

For glasfiber- og kunststoffiberlys-
leder. Teach-in. Følsomhedsjuste-
ring. Tidsfunktioner. Aktiverings-
indgang. Fås med IO-link og high 
speed forstærker.

Glas og kunststof: Lige lysudgang 
eller lysudgang fra siden; 
forskellige supplerende linser.  
Kun kunststof: sæt, V-placering, 
forskellig fiberopbygning, f.eks. 
højfleksibel, koax, høj præcision 
eller varmeresistent.

Kan parametreres på pc.  
Forskellig åbningsvinkel og 
lydstråler. 1 eller 2 skifteudgange.

Kan parametreres på pc. Teach-in. 
Udførelse med vinkelhoved.  
1 eller 2 skifteudgange. Strøm/
spændings -udgang. IO-link 
interface.

GF/KF
Lysleder

USS
Ultralydssensorer, 
cylindriske
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Induktive sensorer

28

IS 255
IS 288
Kompakt

Tekniske data
Dimensioner 5 × 5 × 25 mm

8 × 8 × 35 mm
40 × 12 × 26 mm

Driftsspænding 10 – 30 V DC 10 – 30 V DC

Rækkevidde Op til 1,5 mm
Op til 3 mm

Op til 8 mm

Skifteudgange PNP, NPN
NO (slutter), NC (bryder)

PNP, NPN 
NO (slutter), NC (bryder)

Skiftefrekvens Op til 3.000 Hz
Op til 5.000 Hz

Op til 1.400 Hz

Tilslutning M8, kabel, kabel+M8 M8, kabel

Kapsling IP 67 IP 67

Godkendelser  C  US  C  US

Hus Metal, kunststof Kunststof

Features
Kubisk miniaturehus. LED statusvisning.

Antivalent skifteudgang (NO+NC).

IS 240
Standard



2929

IS 212
IS 218
IS 230
Rundt hus rustfrit stål

IS 208
IS 212
IS 218
IS 230
Rundt hus

40 × 40 × 67 mm
40 × 40 × 120 mm
 

Ø 4,0 × 25 mm
   M5 × 25 mm
Ø 6,5 × 35 mm

M8 × 45 mm
M12 × 45 mm
M18 × 64 mm
M30 × 64 mm

M12 × 60 mm
M18 × 64 mm
M30 × 64 mm

10 – 30 V DC 10 – 30 V DC 10 – 30 V DC 10 – 30 V DC

Op til 40 mm Op til 1,5 mm
Op til 1,5 mm
Op til 3,0 mm

Op til 4 mm
Op til 10 mm
Op til 20 mm
Op til 40 mm

Op til 10 mm
Op til 20 mm
Op til 40 mm

PNP, NPN
NO (slutter), NC (bryder)

PNP, NPN
NO (slutter), NC (bryder)

PNP, NPN
NO (slutter), NC (bryder)

PNP, NPN
NO (slutter), NC (bryder)

Op til 150 Hz Op til 3.000 Hz
Op til 3.000 Hz
Op til 5.000 Hz

Op til 5.000 Hz
Op til 3.000 Hz
Op til 2.000 Hz
Op til 1.200 Hz

Op til 600 Hz
Op til 300 Hz
Op til 100 Hz

M12, klemmer M8, kabel+M8, kabel M8, M12, kabel+M8, kabel M12

IP 67, IP 69 K IP 67 IP 67 IP 67, IP 68, IP 69 K

 C  US  C  US  C  US

Kunststof Metal, kunststof Metal, kunststof Rustfrit stål (V4A)

5-vejs-sensorhoved.
Øget tastebredde.
Klemmetilslutning.
Antivalent skifteudgang (NO+NC).

Miniaturehus.
Øget tastebredde.

Korte versioner.
Øget tastebredde.
Rustfrit stål til fødevareområdet.
AD/DC-modeller.
Materialeuafhængighed 
(korrektionsfaktor 1).
Analog og I/O-link-interface.

Hygiejnisk pga. rustfri stål 316L 
(ECOLAB).
Massivt V4A-metalhus.
Trykbrudstyrke.
Analog og I/O-link-interface.
Korte versioner.

IS 204
IS 205
IS 206
Rundt hus

IS 244
Standard, fleksibel
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Tekniske data
Dimensioner uden stik,  
B × H × D

Driftsspænding 10 – 30 V DC / 12 – 30 V DC 10 – 30 V DC / 24 V DC 10 – 30 V DC

Skifteudgange PNP, NPN, Push/Pull PNP, Push/Pull PNP, NPN

Tilslutning M8, M12, kabel M8, kabel, kabel+M12 M8

Kapsling IP 62 / IP 65 IP 65 IP 65

Godkendelser  C  US*1

 C  US*2

  CDRH  C  US

Hus Metal Metal, kunststof Metal

Envejs-sensorer
Gaffelbredde 0,9 – 4 mm 3 – 8 mm 20 / 30 / 50 / 80 / 120 / 220 mm

Lyskilde Ultralyd/kapacitiv Infrarød Rødt lys/infrarød/laser (klasse 1)

Kobling Lys, mørk, antivalent Lys, mørk, antivalent Lys, mørk

Skiftefrekvens Op til 5.000 Hz 1.000 / 10.000 Hz 1.500 / 5.000 Hz

Ekstra funktioner
Betjening Teach Teach / potentiometer Potentiometer

Alarmudgang X X

Features
Registrering af transparente 
etiketter og papiretiketter.
Flersporet etiketdetektering via 
VSU 15. Variant med mekanisk 
båndstyring.

Registrering af papiretiketter.
ALC-funktion.
Lagring af op til 10 teachværdier i 
sensoren.
Betjeningsknappen kan tages af på 
potentiometer-versionen.

Registrering af mindre objekter.
Lys-/mørkeomstilling på apparatet.
Lasergaffel til transparente 
objekter.

Gaffel- 
sensorer

(I)GS 63B
GS 61
GS 21
Optisk

(I)GSU 14D
GSU 06
GK 14
Ultralyd/kapacitiv

GS (L) 04
Optisk

*1 kun (I)GSU 14D und GSU 06  

*2
 

kun (I)GS 63, GS 61
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Lysgitre

CSL 505
Koblende

Tekniske data
Funktion Envejs-princip Envejs-princip Refleksprincip

Dimensioner uden stik,  
B × H × D

10 × 27 × 150 … 3.180 mm
12 × 58 × 120 … 480 mm

29 × 35 × 168 … 2.968 mm 28,6 × 34,2 × 142,8 … 478,8 mm

Driftsspænding 24 V DC 18 – 30 V DC 18 – 30 V DC

Udgange 2x udgange / push/pull (push/pull) 4 I/Os (kan parametreres) + IO-link Push/pull (push/pull)

Tilslutning M8 M12 M12

Kapsling IP 65 IP 65 IP 65

Godkendelser  C  US  C  US   C  US  C  US

Rækkevidde* Op til 7.000 mm Op til 8.000 mm 700 mm

Lyskilde Infrarød Infrarød Infrarød

Cyklustid 1 ms for hver stråle 30 ms for hver stråle > 2 ms (afhængigt af målefeltets 
længde)

Målefeltlængde 35 – 3.100 mm 160 – 2.960 mm 96 / 432 mm

Opløsning 5, 12,5, 25, 50, 100 mm 5, 10, 20, 40 mm 1 mm

Antal stråler Maks. 160 Maks. 592

Betjening Autokalibrering, 
parametreringssoftware, 
konfiguration via tilslutning

Display på 5 sprog, 
parametreringssoftware

Statusmeldinger til detektering/
afbrydelse af 1. eller sidste stråle

Features
2 koblingsområder.
Smal profil.
Gennemgangshuller.
Blindhuller med gevind.
Egnet til frysehuse ned til –30 °C.

8 koblingsområder.
Nem områdeopdeling.
4 skifteudgange + 1 IO-link.
Robust metalhus.
Utrolig hurtig cyklustid.
Display til diagnose og justering.
Egnet til frysehuse ned til –30 °C.

Detektering af helt små objekter 
(1 mm).
Alarmudgang til visning af snavs.

Høj objekthastighed (< 3,5 m/sec 
ved 1 × 10 × 10 mm).
Robust metalhus.
Optimal indstilling vha. reference- 
indlæring, LED-visning.
Refleksfolie som reflektor.

* Typisk maks. rækkevidde

CSL 710
Koblende

CSR 780
Koblende
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3232

Special-
sensorer

CRT 20B
CRT 448
Farveaftaster

KRT 20
KRT 21
KRT 55
KRT 18B
KRT 3B
Kontrastaftaster

LRT 8
Luminiscensaftaster

Tekniske data
Funktion Kontrastforskel Farveregistrering Luminscensregistrering

Dimensioner uden stik,  
B × H × D

31 × 53 × 80 mm
15 × 47 × 33 mm
14 × 36 × 25 mm
11 × 32 × 17 mm

30 × 82 × 53 mm
17 × 46 × 50 mm

15 × 48 × 38 mm

Driftsspænding 10 – 30 V DC / 12 – 30 V DC 10 – 30 V DC / 24 V DC /  
12 – 28 V DC 

10 – 30 V DC

Udgange PNP, NPN, Push/Pull
Analog, IO-link

1 × PNP / 4 × PNP eller 
1 × NPN / 4 × NPN eller 
3 × PNP / 3 × NPN

PNP, NPN

Tilslutning M12, M8, kabel+M8, kabel, 
kabel+M12

M12 M12

Kapsling IP 67, IP 69 K IP 67 IP 67

Godkendelser  C  US  C  US

Rækkevidde* 13 – 80 mm 12 mm
60 mm
32 mm

0 – 400 mm

Lyskilde LED, laser (klasse 1) LED LED

Skiftefrekvens 2.500 – 50.000 Hz 6.000 / 1.500 / 500 Hz 1.500 Hz

Senderfarve RGB / hvid / laser rød RGB / hvid UV/blå

Lysudgang Endeflade eller front Endeflade eller front Front

Lyspletgeometri Rund/firkantet Rund/firkantet Rund

Lyspletposition Langsgående, tværgående Langsgående

Betjening Teach-in, EasyTune, IO-link, 
potentiometer

Teach-in Potentiometer

Features
Sporingsfunktion til utydelige 
mærker.
Display til optimal tilpasning af 
programmet.
Automatisk glansnedtoning.
Temperaturkompensation.
Impulsforlængelse.
Lys-/mørkeomstilling.
Vendbar grænseværdi.
ECOLAB.
IO-link procesdata.
IO-link parametrering.
IO-link diagnose.

Lille form.
Glasoptik.
Drejekontakt.
ECOLAB.

Lille form.
Følsomhedsjustering.
ECOLAB. 

Detektering af alle luminescens-
niveauer. 
Detektering af hvidt papir.
Registrering af trykte luminescens-
mærker.
Registrering af luminescensmær-
ker på træ.

* Typisk maks. rækkevidde
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Beskrivelse
Dobbeltark-kontrolsensorene forhindrer effektivt indtræk af flere ark på 
samme tid. Dermed forhindres makulering og ødelæggelse på maskiner,  
der bearbejder stabler af papir og karton. Systemerne, der arbejder efter 
forskellige fysiske principper, dækker næsten enhver anvendelse.

Typiske opgaver
Registrering af dobbelte lag

 Papirark

 Kartonark

 Folier

Splejsekontrol, f.eks. på

 Papirruller

Tekniske informationer
Fysiske principper:

 Kapacitiv

 Ultralyd ( 12 mm eller 18 mm, kort udførelse)

Arbejdsområder:

 Fra 20 g/m2 til 1.200 g/m2 (kartontykkelse 2 mm)

 Detektering af 1/2- eller 2/3-lag

 Udgange til enkelt- eller dobbeltark

 Mulighed for parametrering

Versioner:

 Individuelle komponenter (M12, M18)

 Kompakt gaffelformet konstruktion

 

Dobbeltarkkontrol
Splejsekontrol

DB 12B / 112B / 14B, GSU 710 / 712
Dobbeltarkkontrol
VSU 12, IGSU 14C / 14D
Splejsekontrol
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“Der kan i dag løses mange komplekse detekteringsopgaver 
med intelligent målende sensorer.  
Før i tiden skulle man bruge meget komplekse systemer. 
Vores mål er at videreudbygge disse muligheder og udvikle 
udstyr, som dækker en branches særlige behov, og som 
samtidigt er nemme at montere, justere og betjene. Det er 
devisen hos Leuze electronic, hvilket bevises dagligt med 
vores udstyr.”

Ingo Baumgardt,  
Head of Product Center  
Measuring Sensors

34

Målende sensorer kontrollerer aktivt afstande, 
positionerer anlæggets dele og overvåger  
øvrige parametre for selv at kunne igangsætte 
aktioner intelligent og selvstændigt og f.eks. 
gribe regulerende ind i processerne. Her finder 
du et stort udvalg af teknologier og former til en 
så effektiv og fejlfri anlægsdrift som muligt.

Vores mål, at være en de førende teknologidri-
vere inden for koblende sensorer, er baseret på 
en række fremragende produktfeatures som 
f.eks. …
  Et utal af indbyggede interfaces med hvilke 
vores udstyr nemt kan kommunikere med alle 
gængse fieldbussystemer.

  Absolut, millimeterpræcis positionering af  
mobile objekter takket være det innovative 
stregkode-positioneringssystem med række-
vidder op til 10.000 m.

  En laserafstandsmåling, som måler millimeter-
præcist op til 300 m med PTB-kalibrerings-
standard.

MÅLENDE  
SENSORER

INTELLIGENT OVERVÅGNING OG  
REGULERING MED MÅLENDE SENSORER

“Der kan i dag løses mange komplekse detekteringsopgaver 



   

Din sensor skal ikke kunne alt, 

men kun det, som du har brug 

for?

Målende eller koblende? Der er frit valg. 

Funktionsomfanget, der er modulop-

bygget og præcist tilpasset dine krav, 

giver nøjagtig detektering og nem 

betjening til en attraktiv pris.

Skal din afstandssensor være  

nem at betjene og overvåge?

Display oven på huset, store betjeningstaster, 

og statusdioder (LED), der er synlige på lang 

afstand, muliggør nem og ukompliceret 

håndtering og overvågning af sensorerne.

Skal din sensor også være 

egnet til steder med ringe 

pladsforhold? 

Et meget kompakt hus, de integrerede 

udsparinger til skruerne samt fleksible 

tilslutninger gør dem nemme at 

anvende også med lidt plads.

Ønsker du sikker detektion af 

mørke eller lyse overflader uden 

at skulle efterjustere?

De nye afstandssensorer ODS 10  

er ekstremt tolerante over for forskellige 

overflader og detektionsvinkler. 

SÅ TOLERANT KAN EN AFSTANDSSENSOR VÆRE –  
DEN NYE SERIE 10

ODS 10 er en optisk afstandssensor, der måler 
afstanden til et emne med ujævn overflade og 
opgiver informationen som måleværdi. Senso-
rens rækkevidde er op til 8.000 mm. Der kan 
opnås en nøjagtighed i millimeter. I forhold til en 

reflektor fås en rækkevidde på op til 25.000 mm. 
Nøjagtigheden er samtidig næsten fuldstændig 
uafhængig af materiale og vinkel.

Find den passende serie 10 her: www.leuze.com/dk/sr10

VERDENSNYHED

Display oven på huset, store betjeningstaster, 

og statusdioder (LED), der er synlige på lang 

håndtering og overvågning af sensorerne.

Ønsker du sikker detektion af 

mørke eller lyse overflader uden 

er ekstremt tolerante over for forskellige 

Din sensor skal ikke kunne alt, 

men kun det, som du har brug 

for?

Målende eller koblende? Der er frit valg. 

Funktionsomfanget, der er modulop

bygget og præcist tilpasset dine krav, 

giver nøjagtig detektering og nem 

betjening til en attraktiv pris.

Display oven på huset, store betjeningstaster, 

og statusdioder (LED), der er synlige på lang 

håndtering og overvågning af sensorerne.

mørke eller lyse overflader uden 

er ekstremt tolerante over for forskellige 

mørke eller lyse overflader uden 

VERDENSNYHED
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Afstandssensorer

ODSL 8
Optiske afstandssensorer

ODSL 9
Optiske afstandssensorer

Tekniske data
Funktion Afstandsmåling, 

optisk
Afstandsmåling, 
optisk

Dimensioner uden stik, 
B × H × D

15 × 48 × 38 mm 21 × 50 × 50 mm

Driftsspænding 18 – 30 V DC 18 – 30 V DC (analog, IO-link)

Udgange 4 – 20 mA
1 – 10 V
2 × push/pull

4 – 20 mA
1 – 10 V, 0 – 10 V
RS 232 / RS 485
Push/Pull
IO-link

Tilslutning M12 M12

Kapsling IP 67, IP 69 K IP 67

Godkendelser  CDRH  CDRH C  US

Måleområde 20 – 500 mm 50 – 650 mm

Måleprincip Optisk/LED/laser (klasse 2) Optisk/laser (klasse 1, 2)

Måletid 2 – 7 ms 2 ms

Ultralydfrekvens

Opløsning 0,03 – 0,5 mm 0,01 – 0,5 mm

Betjening Teach-in Teach-in
Parametreringssoftware
Display

Features
Kompakt metalhus.
Drejeligt M12-stik.

Display til visning af målte værdier 
og konfiguration.
Drejeligt M12-stik.

* Typisk maks. rækkevidde
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ODSL 30
Optiske afstandssensorer

Serie 418B
Målende  
ultralydssensorer

Serie 430
Målende  
ultralydssensorer

Afstandsmåling, 
optisk

Afstandsmåling, 
optisk

Afstandsmåling, 
ultralyd

Afstandsmåling, 
ultralyd

25 × 65 × 55 mm 79 × 69 × 149 mm M18 × 90 mm M30 × 90 mm

18 – 30 V DC (analog, IO-link) 10 – 30 V DC
18 – 30 V DC (analog)

15 – 30 V DC 15 – 30 V DC

4 – 20 mA
1 – 10 V, 0 – 10 V
Push/Pull
IO-link

4 – 20 mA
1 – 10 V
RS 232/RS 485
1 × PNP, 2 × PNP, 3 × PNP

4 – 20 mA
1 – 10 V
PNP (NPN)
IO-link

4 – 20 mA
1 – 10 V
PNP (NPN)
IO-link

M12 M12, kabel M12 M12

IP 67 IP 67 IP 67, IP 65 IP 67, IP 65

 CDRH  CDRH C  US  C  US  C  US

50 – 8.000 mm 
100 – 25.000 mm (mod fefleksfolie) 

200 – 65.000 mm 25 – 400 mm / 150 – 1.300 mm 300 – 3.000 mm

Optisk/laser (klasse 1) Optisk/laser (klasse 2) Ultralyd Ultralyd

3,4 – 1.020 ms (justerbar) 30 – 100 ms 8 Hz / 7 Hz 4 Hz

310 kHz / 200 kHz 200 kHz

1 mm 1 mm 1 mm 1 mm

Knapper pådisplay eller  
SensorStudio 

Teach-in
Display

Teach-in
IO-link

Teach-in
Som option: IO-link

Display til visning af målte værdier 
og konfiguration.
Drejeligt M12-stik.
Alle sensorer er med IO-link- 
interface

Metalhus.
Display til visning af målte værdier 
og konfiguration.
M12-stik.
Får også i EX-version.

Med tasten kan begge udgange
indlæres.
Stabil helmetalsudførelse.
Procesdata og parametrering via 
IO-link interface.
5 modi: tast-, synkron-, multiplex-, 
aktiverings- og envejdsdrift.
Temperaturkompenseret 
aftastningsrækkevidde og 
måleområde.
Stort set overfladeuafhængig 
funktion, ideel til detektering af 
væsker, grovvarer, gennemsigtige 
medier, etc.
Ingen blindzone ved stor 
tasteafstand.

Med tasten kan begge udgange
indlæres.
Stabil helmetalsudførelse.
Procesdata og parametrering via 
IO-link interface.
5 modi: tast-, synkron-, multiplex-, 
aktiverings- og envejsdrift.
Temperaturkompenseret 
aftastningsrækkevidde og 
måleområde.
Stort set overfladeuafhængig 
funktion, ideel til detektering af 
væsker, grovvarer, gennemsigtige 
medier, etc.
Ingen blindzone ved stor 
tasteafstand.

ODS 10
Optiske afstandssensorer
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Sensorer til positionering
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BPS 300i
Stregkode  
positioneringssystemer

BPS 8
Stregkode  
positioneringssystemer

Tekniske data
Funktion Afstandsmåling, optisk Positionsdetektering, optisk Positionsdetektering, optisk

Rækkevidde 40 / 120 / 200 / 300 m 10.000 m 10.000 m

Arbejdsområde 60 … 120 mm, 80 … 140 mm 50 … 170 mm

Interfaces Integreret:
PROFIBUS og SSI
PROFINET
PROFINET og SSI
DeviceNet
EtherNet/IP
CANopen
EtherCAT
Ethernet TCP/IP, UDP
Interbus-S
RS 232, RS 422, RS 485

Integreret:
RS 232
 

Integreret:
PROFINET
PROFIBUS
SSI
RS 422
RS 232
RS 485

Netværksforbindelse

 
 
 

Med styringsenhed 
MA 8-01
RS 485

Med styringsenhed 
MA 200i
PROFINET IO/RT, PROFIBUS,
Ethernet TCP/IP, UDP, IP,
EtherCAT, DeviceNet, CANopen

Princip Mod reflektor Mod stregkodebånd Mod stregkodebånd

Måleværdioutput 1,6 ms 3,3 ms 1 ms

Reproducerbarhed ±0,9 / 1,5 / 2,1 / 3 mm (3 sigma) ±1 mm (3 sigma) ±0,15 mm (3 sigma)

Præcision ±2 / 2 / 3 / 5 mm

Kapsling IP 65 IP 67 IP 65

Lyskilde Rødlys-laser (klasse 2) Rødlys-laser (klasse 2) Rødlys-laser (klasse 2)

Forsyningsspænding 18 – 30 V DC 5 V DC
(24 V DC via MA 8-01)

18 – 30 V DC

Driftstemperatur –5 °C til +50 °C
(–30 °C til +50 °C med varme)

0 °C til +40 °C –5 °C til +50 °C
(–35 °C til +50 °C med varme)

Ekstra funktioner Hastighedsmåling og -overvågning Kan konfigureres kundespecifikt Hastighedsmåling og -overvågning

Godkendelser  CDRH C  US  CDRH C  US  CDRH C  US

Features
Absolut målesystem med meget 
stor præcision, testet af 
“Physikalisch Technische 
Bundesanstalt”. Samtidig brug af 
PROFIBUS og SSI, alternativt 
PROFINET og SSI grænseflade. 
Praktisk programmering med stor 
konfigureringsfil. Option med 
opvarmning. Flersproget, 
menustyret display.

Afstandsmålinger op til 10.000 m, 
også til kurver, stigninger og 
båndseparationer. Klarer kurver, 
både horisontale og vertikale. 
Kompakt metalhus med kapsling 
IP 67. Drejeligt M12-stik. Stort 
udvalg af forskellige protokoller via 
eksterne tilkoblingsenheder.

Positionering i kurver, stigninger 
samt ved båndseparationer.  
Klarer kurver, både horisontale og 
vertikale. Metalhus med kapsling 
IP 65. 3 valgfrie tilslutningsmåder. 
Hurtig, sikker, positionsneutral 
montering med særlig monterings-
del. Omfangsrige diagnosemulighe-
der. Praktisk programmering med 
GSD-fil. Fås med varme eller 
display.

AMS 300i
Optiske  
laserafstandssensorer
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* Typisk maks. rækkevidde

LPS 36 / LPS 36 HI
LES 36 / LES 36 HI
LRS 36
Profilscanner

Tekniske data
Funktion Afstandsmåling,  

lyssnit, optisk
Afstandsmåling,  
scanner, optisk

Dimensioner uden stik, 
B × H × D

56 × 74 × 160 mm 140 × 148 × 133 mm
141 × 167 × 168 mm

Driftsspænding 18 – 30 V DC 24 V DC

Udgange 4 – 20 mA
1 – 10 V
Ethernet
4 × push/pull
PROFIBUS

Ethernet / RS 232 / RS 422
4 × PNP, 8 registreringsfeltpar  
kan omskiftes

Tilslutning M12 Sub-D, M12, M16

Kapsling IP 67 IP 65

Godkendelser  CDRH C  US  CDRH C  US

Rækkevidde* 200 – 800 / 200 – 600 mm 0 – 65.000 mm

Måleprincip Optisk/laser (klasse 2M) Optisk/laser (klasse 1)

Måletid 10 ms 20 – 40 ms/scanning

Målefeltbredde /
vinkelområde

maks. 600 mm / maks. 140 mm 190°

Opløsning 0,1 – 6 mm 5 mm

Gaffelbredde

Antal kontroller 16 7

Betjening Parametreringssoftware
Display

Parametreringssoftware

Features
LPS 36: Profilscanner til 
2D-/3D-objektudmåling.
LPS 36 HI: Utrolig præcis med en 
opløsning på 0,1 mm.
LES 36: Profilscanner til bredde-/
højde- og positionsudmåling.
LRS 36: Profilscanner til 
objektdetektering i op til 
16 registreringsfelter.
Justeringslampe med OLED-dis-
play.
Indgange: Aktivering, kaskadekob-
ling, trigger.
Option: Encodertilslutning.

ROD4: Laserscanner til objektde-
tektering.
ROD4 plus: Laserscanner til 
2D-/3D-objektmåling.
Option: Opvarmning.
Støvundertrykkelse.

3D-sensorer

ROD 4 (plus)
Universelle  
laser-afstandssensorer
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Lysgitre
Gaffelsensorer

Tekniske data
Funktion Detektering af størrelse/kontur, 

optisk
Detektering af størrelse/kontur, 
optisk

Måling af kant/diameter, 
optisk

Dimensioner uden stik,  
B × H × D

29 × 35 ×168 … 2.968 mm 29 × 35 ×168 … 2.968 mm 19,4 × 81,5 × 91 mm
20 × 155 × 91,5 mm

Driftsspænding 18 – 30 V DC 18 – 30 V DC 10 – 30 V DC (digital)
18 – 30 V DC (analog)

Udgange Analog, CANopen, IO-link, 
PROFIBUS 
RS 485 (MODBUS)

CANopen, IO-link,  
2 op til 4 I/Os (kan konfigureres)

2 × 4 – 20 mA
2 × 0 – 10 V
RS 232 / RS 422 / RS 485
1 × PNP, 2 × PNP

Tilslutning M12 M12 M12

Kapsling IP 65 IP 54 IP 67

Godkendelser  C  US   C  US

Rækkevidde* Op til 10.500 mm Op til 10.500 mm

Lyskilde/ 
Måleprincip

Infrarød Infrarød Optisk / LED

Cyklustid / 
Måletid

10 –  30 µs pr. stråle / 1 ms 30 µs pr. stråle / 1 ms min. 2,5 ms

Målefeltlængde / 
Vinkelområde

160 – 2.960 mm 130 – 2.870 mm 25 mm

Opløsning 5, 10, 20, 40 mm 5, 10, 20, 40 mm 14 μm

Antal stråler Maks. 592 Maks. 592

Gaffelbredde 27 mm / 98 mm

Gaffeldybde 42 mm

Betjening Display på 5 sprog
Parametreringssoftware

Display på 5 sprog
Parametreringssoftware

Terminalprogram

Features
Korte cyklustider på 30 μs pr. 
stråle.
CML 730i: Cyklustider på 10 μs pr. 
stråle, detektering af gennemsigti-
ge emner.
Display til diagnose og justering.
Standardprofil til nem fastgørelse.
Robust metalhus.
Egnet til frysehuse ned til –30 °C.

Certificeret til anvendelse i 
eksplosive områder i gruppe II, 
kategori 3, zone 2 (gas) og zone 
22 (støv).
Display til diagnose og justering.
Standardprofil til nem fastgørelse.
Robust metalhus.

Registrering af transparente 
medier.

Folieregistrering > 0,1 mm.
Drejekontakt.

* Typisk maks. rækkevidde

GS 754(B)
CCD-gaffelsensorer

CML 720i EX
Målende
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CML 700i
Målende
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“Ud over at være pålidelig er en implementering af 
løsningen så vidt mulig uden forstyrrelser vigtig. 
Vores produkter, service og rådgivning er målrettet 
hertil.” 

Rolf Brunner,  
technical head of product center safety

“Ud over at være pålidelig er en implementering af 

technical head of product center safety

42

Som én af de førende inden for optoelektroni-
ske sikkerhedssensorer til den automationsin-
dustrien tilbyder vi effektive personbeskyttel-
sesudstyr iht. internationale sikkerheds  - 
standarder. Takket være vores tilstedeværelse 
over hele verden kan vi tilbyde vores produkt-
program hurtigt og effektivt.

Ud over vores omfattende applikationsknow-
how og gennemgribende viden om tekniske 
normer og specifikationer inden for automatise-
ring og arbejdssikkerhed tilbyder vi først og 
fremmest kvalitetsprodukter med fremragende 
funktionsegenskaber…
  Integreret justeringshjælp, som hjælper med  
til at reducere indstillingstiderne meget.

  Ukompliceret indstilling af muting-driftsmodi 
direkte på udstyret uden ekstra hjælpemidler 
som pc eller software.

  Integreret AS-i interfaces til en effektiv imple-
mentering af udstyr i din sikkerhedsbus.

PRODUKTER TIL  
ARBEJDSSIKKERHED

SIKRING AF MASKINER VIL SIGE AT BESKYTTE 
MENNESKER



     

Skal laserscanneren overvåge  

et meget bredt og stort felt og 

det pålideligt?

Med en scanningsvinkel på 270° og  

8,25 m rækkevidde afsikres store felter  

selv ved hjørner. Og dermed er der ofte 

ikke brug for mere end én laserscanner.

Skal der afsikres to områder på 

samme tid og uafhængigt af 

hinanden?

Udstyret har to uafhængige beskyttel-

sesfunktioner og virker dermed som to  

enkeltstående laserscannere.  

Du sparer dermed et udstyr.

SÅ ENKEL OG EFFEKTIV HAR OMRÅDE-  
OG ADGANGSKONTROL ALDRIG VÆRET! – DEN NYE RSL 400

Med den nye RSL 400 sikkerhedslaserscanner 
har vi sat en ny standard for den vigtigste  
disciplin inden for sikkerhedssensorer. Med  
vores mangeårige erfaring har vi skaffet en  

udvikling, som takket være gennemtænkte  
detaljerede løsninger kan udføre to opgaver, 
hvor man før i tiden har skullet bruge to laser-
scannere.

Oplev den nye RSL 400 på internettet: www.leuze.com/dk/rsl400

Skal udstyret udskiftes 

eller opgraderes uden 

elektronisk og mekanisk 

ny justering? 

Den intelligente styringsenhed, 

der er nem at montere og justere, 

med indbygget kabelstyring 

forbliver fastgjort under udskift-

ningen. Dermed skal der ikke 

udføres en ny justering.

Udstyret har to uafhængige beskyttel-

sesfunktioner og virker dermed som to 
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RSL 420
Sikkerhedslaserscanner 
type 3

RSL 410
Sikkerhedslaserscanner 
type 3

RSL 430
Sikkerhedslaserscanner 
type 3

Sikkerheds-
laserscanner

Tekniske data
Type iht. EN IEC 61496 Type 3 Type 3 Type 3

SIL iht. IEC 61508 eller 
EN IEC 62061 (SILCL)

SIL 2 SIL 2 SIL 2

Performance level (PL) 
iht. EN ISO 13849-1

PL d PL d PL d

Opløsning (kan indstilles) 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 150 mm 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 150 mm 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 150 mm

Rækkevidde 3 / 4,5 / 6,25 / 8,25 m 3 / 4,5 / 6,25 / 8,25 m 3 / 4,5 / 6,25 / 8,25 m

Vinkelområde 270° 270° 270°

Antal feltpar / quads 1 10 10+10 / 10+10

Dimensioner, B × H × D 140 × 149 × 140 mm 140 × 149 × 140 mm 140 × 149 × 140 mm

Sikkerheds- 
skifteudgange (OSSD)

2 PNP transistorudgange 2 PNP transistorudgange 2 × 2 PNP-transistorudgange

Tilslutning M12, konfiguration via Ether-
net TCP/IP, Bluetooth 

Konfiguration via  
Ethernet TCP/IP, Bluetooth

Konfiguration via  
Ethernet TCP/IP, Bluetooth

Godkendelser    

Funktioner
Opløsningen kan frit vælges. 
Elektronisk dataovervågning (EDM) 
kan vælges. Firefeltsmodus

Opløsningen kan frit vælges. 
Elektronisk dataovervågning (EDM) 
kan vælges, firefeltsmodus. Mek. 
nødstopsammenkædning

Opløsningen kan frit vælges. 
Elektronisk dataovervågning (EDM) 
kan vælges. Firefeltmodus. 
Nødstopsammenkædning. Sikker 
intern tidsforsinkelse. Data-output 
kan parametreres 
 

Features
Vilkårlig beskyttelsesfelt-/
advarselsfeltkontur (1 fieldpar/
kvad).
Grundlæggende funktioner såsom 
automatisk opstart/genstart, start-/
genstartspærre (RES), elektronisk 
dataovervågning (EDM) kan 
vælges.
Optimal håndtering takket være 
separat, intelligent styringsenhed 
og stort klartekstdisplay med 
indbygget elektronisk vaterpas.
Ethernet-TCP/IP- og Bluetooth- 
interface til nem og komfortabel 
konfiguration og diagnose.

Vilkårlig beskyttelsesfelt-/
advarselsfeltkontur (10 fieldpar/
kvad).
Grundlæggende funktioner såsom 
automatisk opstart/genstart, start-/
genstartspærre (RES), elektronisk 
dataovervågning (EDM) kan 
vælges.
Optimal håndtering takket være 
separat, intelligent styringsenhed 
og stort klartekstdisplay med 
indbygget elektronisk vaterpas.
Ethernet-TCP/IP- og Bluetooth- 
interface til nem og komfortabel 
konfiguration og diagnose.
Overvåget omstilling fra 
10 fieldpar/kvad.
4 meldingsudgange, der kan 
parametreres.

Vilkårlig beskyttelsesfelt-/
advarselsfeltkontur (10 + 10 
fieldpar/kvad).
Grundlæggende funktioner såsom 
automatisk opstart/genstart, start-/
genstartspærre (RES), elektronisk 
dataovervågning (EDM) kan 
vælges.
Optimal håndtering takket være 
separat, intelligent styringsenhed 
og stort klartekstdisplay med 
indbygget elektronisk vaterpas.
Ethernet-TCP/IP- og Bluetooth- 
interface til nem og komfortabel 
konfiguration og diagnose.
To uafhængige beskyttende 
funktioner og OSSD-par med 
overvåget omstilling af hver især 
10 fieldpar/kvad.
9 meldingsudgange, der kan 
parametreres.
Sikker intern frakoblingsforsinkelse 
(stop 1).
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Type 3 Type 3 Type 3 Type 3

SIL 2 SIL 2 SIL 2 SIL 2

PL d PL d PL d PL d

30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 150 mm 30 / 40 / 50 / 70 / 150 mm 30 / 40 / 50 / 70 / 150 mm 70 / 150 mm

3 / 4,5 / 6,25 / 8,25 m 1,6 / 2,2 / 2,8 / 6,25 / 6,25 m 1,6 / 2,2 / 2,8 / 4,0 / 4,0 m 2,15 /2,15 m

270° 190° 190° 190°

100 / 50 8 8 4

140 × 149 × 140 mm 140 × 148 × 135 mm 140 × 148 × 135 mm 140 × 148 × 135 mm

2 × 2 PNP-transistorudgange 2 PNP transistorudgange 2 PNP transistorudgange 2 PNP transistorudgange

Konfiguration via  
Ethernet TCP/IP, Bluetooth

Sub-D15, Sub-D9 til konfiguration. 
Sikkerhedsbussystemer: M12, 
IR-interface til konfiguration

Sub-D15, sub-D9 til konfiguration. 
Sikkerhedsbussystemer: M12, 
IR-interface til konfiguration

Sub-D15, Sub-D9 til konfiguration.

       

Opløsningen kan frit vælges. 
Elektronisk dataovervågning (EDM) 
kan vælges. Firefeltmodus. 
Nødstopsammenkædning. Sikker 
intern tidsforsinkelse. Data-output 
kan parametreres

Start-/genstartspærre (RES) kan 
vælges. Overvåget beskyttelsesfel-
tomskiftning. Alarmfeltovervåg-
ning. Ekstra alarmudgang
Funktionsmodul 
MotionMonitoring
Bevægelseskontrol af transport-
vogne

Start-/genstartspærre (RES) kan 
vælges. Overvåget beskyttelsesfel-
tomskiftning. Alarmfeltovervåg-
ning. Ekstra alarmudgang
Funktionsmodul Extended
Vertikal adgangskontrol med 
referencekonturovervågning

Start-/genstartspærre (RES) kan 
vælges. Overvåget beskyttelsesfel-
tomskiftning. Alarmfeltovervåg-
ning. Ekstra alarmudgang
Funktionsmodul basic
Fareområdekontrol på mindre 
anlæg

Vilkårligt beskyttelsesfelt-/
advarselsfeltkontur (100 feltpar / 
50 quads).
Grundlæggende funktioner såsom 
automatisk opstart/genstart, start-/
genstartspærre (RES), elektronisk 
dataovervågning (EDM) kan 
vælges.
Optimal håndtering takket være 
separat, intelligent styringsenhed 
og stort klartekstdisplay med 
indbygget elektronisk vaterpas.
Ethernet-TCP/IP- og Bluetooth- 
interface til nem og komfortabel 
konfiguration og diagnose.
Op til 10 uafhængige sensorkonfi-
gurationer.
Ideel til mobile applikationer.
Data-output, der kan parametreres, 
med UDP.

Afsikring af større fareområder og 
adgange med større afstande.
Automatisk konfiguration under 
udskiftning af apparatet med den 
intelligente ConfigPlug.
Vilkårlige beskyttelsesfelt-/
alarmfeltkonturer og -konfiguratio-
ner. 
Feltparomstilling er muligt under 
driften.
Kompakt design samt en software, 
der er let at betjene.

Fareområdekontrol, farezonesik-
kerhed, adgangskontrol.
Automatisk konfiguration under 
udskiftning af apparatet med den 
intelligente ConfigPlug.
Vilkårlige beskyttelsesfelt-/
alarmfeltkonturer og -konfiguratio-
ner. 
Feltparomstilling er muligt under 
driften.
Kompakt design samt en software, 
der er let at betjene.

Horisontal fareområdekontrol.
Kompatibel med alle andre 
apparater i RS4-serien.
Automatisk konfiguration under 
udskiftning af apparatet med den 
intelligente ConfigPlug.
Vilkårlige beskyttelsesfelt-/
alarmfeltkonturer og -konfiguratio-
ner. 
Feltparomstilling er muligt under 
driften.
Kompakt design samt en software, 
der er let at betjene.

RSL 440
Sikkerhedslaserscanner 
type 3

RS4-4E
Sikkerhedslaserscanner 
type 3

RS4-6M
Sikkerhedslaserscanner 
type 3

RS4-2E
Sikkerhedslaserscanner 
type 3
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MLC 310
Sikkerhedslysgitre type 2

Sikkerhedslysgitre

Tekniske data
Type iht. EN IEC 61496 Type 2 Type 2

SIL iht. IEC 61508 eller 
EN IEC 62061 (SILCL)

SIL 1 SIL 1

Performance level (PL) 
iht. EN ISO 13849-1

PL c PL c

Opløsning 20 / 30 / 40 / 90 mm 20 / 30 / 40 / 90 mm

Rækkevidde 15 / 10 / 20 / 20 m 15 / 10 / 20 / 20 m

Beskyttelsesfelthøjde 
(afhængigt af typen)

150 … 3.000 mm 150 … 3.000 mm

Profiltværsnit 29 × 35 mm 29 × 35 mm

Sikkerheds-skifteudgange 
(OSSD)

2 PNP transistorudgange 2 PNP transistorudgange

Tilslutning M12 M12

Godkendelser       

Funktioner
Omstilling af overførselskanal. 
Reduktion af rækkevidde.

Omstilling af overførselskanal. 
Reduktion af rækkevidde.  
Start-/genstartspærre (RES).  
Elektronisk dataovervågning (EDM).  
7-segment display.
 
 
 
 

Features
Konfiguration via tilslutningen – 
automatisk overtagelse med 
reserveudstyr efter udskiftning.

Konfiguration via tilslutningen – 
automatisk overtagelse med 
reserveudstyr efter udskiftning.

MLC 320
Sikkerhedslysgitre type 2

46
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MLC 510
Sikkerhedslysgitre type 4

MLC 520
Sikkerhedslysgitre type 4

MLC 530
Sikkerhedslysgitre type 4

MLC 530 SPG
Sikkerhedslysgitre type 4

47

Type 4 Type 4 Type 4 Type 4

SIL 3 SIL 3 SIL 3 SIL 3 

PL e PL e PL e PL e 

14 / 20 / 30 / 40 / 90 mm 14 / 20 / 30 / 40 / 90 mm 14 / 20 / 30 / 40 / 90 mm 30 / 40 / 90 mm

6 / 15 / 10 / 20 / 20 m 6 / 15 / 10 / 20 / 20 m 6 / 15 / 10 / 20 / 20 m 10 / 20 / 20 m

150 … 3.000 mm 150 … 3.000 mm 150 … 3.000 mm 150 … 3.000 mm

29 × 35 mm 29 × 35 mm 29 × 35 mm 29 × 35 mm

2 PNP transistorudgange
AS-i Safety interface

2 PNP transistorudgange
AS-i Safety interface

2 PNP transistorudgange
AS-i Safety interface

2 PNP transistorudgange

M12 M12 M12 M12

            

Omstilling af overførselskanal. 
Reduktion af rækkevidde.

Omstilling af overførselskanal. 
Reduktion af rækkevidde.  
Start-/genstartspærre (RES).  
Elektronisk dataovervågning (EDM).  
7-segment display.

Omstilling af overførselskanal. 
Reduktion af rækkevidde.  
Start-/genstartspærre (RES).  
Elektronisk dataovervågning (EDM).  
7-segment display, sammenkæd-
ning fast og mobil nedblænding. 
Reduceret opløsning. Tidsstyret 
2-sensor-muting. Muting 
timeout-forlængelse. Delvis 
muting.

Omstilling af overførselskanal. 
Reduktion af rækkevidde. Start-/
genstartspærre (RES). 7-segment 
display. Fast udtoning. Integreret 
muting-funktion med styring via 
PLC-signal (ikke nødvendigt med 
muting-sensorer).

Konfiguration via tilslutningen – 
automatisk overtagelse med 
reserveudstyr efter udskiftning. 
Der fås ekstra stødabsorberende 
versioner.

Konfiguration via tilslutningen – 
automatisk overtagelse med 
reserveudstyr efter udskiftning. 
Der fås ekstra stødabsorberende 
versioner.

Konfiguration via tilslutningen – 
automatisk overtagelse med 
reserveudstyr efter udskiftning. 
Sammenkædning med sikkerheds-
apparater via kontakt- eller 
OSSD-udgang sparer arbejde i det 
efterfølgende analysekredsløb, 
multiaftastning og nedsat 
opløsning sikrer fejlfri drift. 
Integreret muting- og blanking-
funktion kan aktiveres under 
driften. 
Der fås ekstra stødabsorberende 
versioner.

Konfiguration via tilslutningen – 
automatisk overtagelse med 
reserveudstyr efter udskiftning. 
Konfiguration via tilslutningen – 
automatisk overtagelse med 
reserveudstyr efter udskiftning. 
Effektiv adgangskontrol uden 
muting-sensor: høj manipulations-
sikkerhed og tilgængelighed ved 
kompakt konstrueret anlæg. 
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Sikkerhedslysgitre

Tekniske data
Type iht. EN IEC 61496

SIL iht. IEC 61508 eller 
EN IEC 62061 (SILCL)

Performance level (PL) 
iht. EN ISO 13849-1

Opløsning

Rækkevidde

Beskyttelsesfelthøjde 
(afhængigt af typen)

Profiltværsnit

Sikkerheds-skifteudgange 
(OSSD)

Tilslutning

Godkendelser

Funktioner

Features

Den eksterne MLC-justeringshjælp er et praktisk værktøj,  
hvormed en nøjagtig justering af senderen kan udføres 
hurtigere.

48

Den eksterne MLC-justeringshjælp er et praktisk værktøj, 
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MLC 510 
IP 67/69K
Sikkerhedslysgitre type 4

MLC 520 EX2
Sikkerhedslysgitre type 4

MLC 520 
Host-Guest
Sikkerhedslysgitre type 4

49

MLC 511 AIDA
Sikkerhedslysgitre type 4

Type 4 Type 4 Type 4 Type 4

SIL 3 SIL 3 SIL 3 SIL 3

PL e PL e PL e PL e

14 / 30 mm 14 / 20 / 30 / 40 / 90 mm 20 / 30 mm 14 / 30 mm

6 / 10 m 6 / 15 / 10 / 20 / 20 m 15 / 10 m 4,8 / 8 m

300 … 1.800 mm 300 … 1.800 mm 600 … 1.500 mm 300 … 1.200 mm

29 × 35 mm 29 × 35 mm 29 × 35 mm  52,5 mm

2 PNP transistorudgange 2 PNP transistorudgange
AS-i Safety interface

2 PNP transistorudgange 2 PNP transistorudgange

M12 M12 M12 Kabel, 15 m

            

Omstilling af overførselskanal. 
Reduktion af rækkevidde. 
Automatisk start/genstart.

Omstilling af overførselskanal. 
Reduktion af rækkevidde.  
Start-/genstartspærre (RES). 
Elektronisk dataovervågning (EDM). 
7-segment display.

Omstilling af overførselskanal. 
Reduktion af rækkevidde.  
Start-/genstartspærre (RES). 
Elektronisk dataovervågning (EDM). 
7-segment display.

Omstilling af overførselskanal. 
Reduktion af rækkevidde.

Stiktilslutning med AIDA-konform 
M12 PIN-belægning (4 poler) 
(automatiseringsinitiativ fra 
“Deutsche Automobilisten”).
Konfiguration via tilslutningen – 
automatisk overtagelse med 
reserveudstyr efter udskiftning.

Host-, middle-guest- og 
guest-apparater kombinerer 
afsikringen af farezoner med en 
områdesikring.
Konfiguration via tilslutningen 
– automatisk overtagelse med 
reserveudstyr efter udskiftning.

Certificeret til anvendelse i 
eksplosive områder i gruppe II, 
kategori 3, zone 2 (gas) og zone 
22 (støv).
Konfiguration via tilslutningen – 
automatisk overtagelse med 
reserveudstyr efter udskiftning.

Konfiguration via tilslutningen. 
Forhåndsmonteret i transparente, 
indkapslede rør.
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MLD 300
Multistråle-sikkerheds-
fotoceller type 2

MLD 500
Multistråle-sikkerheds-
fotoceller type 4

Flerstrålede 
sikkerhedsfotoceller

Tekniske data
Type iht. EN IEC 61496 Type 4 Type 2

SIL iht. IEC 61508 eller 
EN IEC 62061 (SILCL)

SIL 3 SIL 2

Performance level (PL) 
iht. EN ISO 13849-1

PL e PL c

Antal stråler 2 / 3 / 4 2 / 3 / 4

Stråleafstand 500 / 400 / 300 mm 500 / 400 / 300 mm

Rækkevidde
(afhængigt af type)

0,5 … 50 m  
(sender-modtager-system)
20 … 70 m  
(sender-modtager-system)
0,5 … 8 m  
(transceiver-system)

0,5 … 50 m  
(sender-modtager-system)
20 … 70 m  
(sender-modtager-system)
0,5 … 8 m  
(transceiver-system)

Profiltværsnit 52 × 65 mm 52 × 65 mm

Sikkerheds- 
skifteudgange (OSSD)

2 PNP transistorudgange
AS-i Safety interface

2 PNP transistorudgange
AS-i Safety interface

Tilslutning M12 M12

Godkendelser       

Funktioner
Automatisk start/genstart. Start-/
genstartspærre  
(RES) kan vælges. Elektronisk 
dataovervågning (EDM) kan 
vælges. Tidsstyret 2- eller 
4-sensor-muting. Sekvensstyret 
2-sensor-muting. Muting 
timeout-forlængelse. Konfigurerba-
re driftsindstillinger. 7-segment 
display.

Automatisk start/genstart. Start-/
genstartspærre  
(RES) kan vælges. Elektronisk 
dataovervågning (EDM) kan 
vælges. Tidsstyret 2- eller 
4-sensor-muting. Sekvensstyret 
2-sensor-muting. Muting 
timeout-forlængelse. Konfigurerba-
re driftsindstillinger. 7-segment 
display.

Features
Versionen kan fås som 3 strålet 
transceiver.
Integreret muting funktion, der 
kræves intet ekstra muting modul.
Parametreringen sker enkelt via en 
fortrådning, dvs. der kræves 
hverken software, pc eller 
dip-omskifter.
Kan anvendes ved lave omgivelse-
stemperaturer til –30° C.
Optioner: Indbygget laserjuste-
ringsudstyr (på sender-modta-
ger-systemer), integreret 
muting-signallampe, integreret 
statusdiode.

Versionen kan fås som 3 strålet 
transceiver.
Integreret muting funktion, der 
kræves intet ekstra muting modul.
Parametreringen sker enkelt via en 
fortrådning, dvs. der kræves 
hverken software, pc eller 
dip-omskifter.
Kan anvendes ved lave omgivelse-
stemperaturer til –30° C.
Optioner: Indbygget laserjuste-
ringsudstyr (på sender-modta-
ger-systemer), integreret 
muting-signallampe, integreret 
statusdiode.
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Enkeltstrålet  
sikkerheds-
fotocelle

51

SLS 46C
Enkeltstrålet sikkerheds-
fotoceller type 4

Tekniske data
Type iht. EN IEC 61496 Type 4 (selvovervågende)* Type 4 sammen med et  

sikkerhedsovervågningsmodul
Type 2 sammen med et  
sikkerhedsovervågningsmodul

Rækkevidde 0,5 … 70 m
20 … 100 m

0,5 … 40 m
5 … 70 m

0,5 … 40 m
5 … 70 m

Driftsspænding UB +24 V DC ± 20 % 10 … 30 V DC (inkl. ripler) 10 … 30 V DC (inkl. ripler)

Driftstemperatur –30 … +55 °C –30 … +60 °C –30 … +60 °C

Dimensioner, B × H × D 52 × 65 × 193 mm 20,5 × 77 × 44 mm 20,5 × 77 × 44 mm

Hus Metal Kunststof Kunststof

Lyskilde Infrarød Rødt lys/infrarød Rødt lys/infrarød

Skifteudgange 2 PNP transistorudgange (OSSD) 2 Push/Pull 
transistorudgange

2 Push/Pull 
transistorudgange

Tilslutning M12
AS-i Safety interface

Kabel 2 m
M12

Kabel 2 m
M12

Godkendelser     C  US   C  US  

Funktioner
Automatisk start/genstart. Start-/
genstartspærre (RES) kan vælges. 
Elektronisk dataovervågning (EDM) 
kan vælges. Tidsstyret 2-sensor- 
muting. Sekvensstyret 2-sensor- 
muting. Konfigurerbare drifts-
indstillinger.

LED-display. Aktiveringsindgang til 
test og seriekobling. Aktiv 
fremmedlysundertrykkelse (A²LS). 
Diagnoseudgang.

LED-display. Aktiveringsindgang til 
test og seriekobling. Aktiv 
fremmedlysundertrykkelse (A²LS). 
Diagnoseudgang.

Features
Kan anvendes ved lave omgivelse-
stemperaturer til –30° C.
Kapsling IP 67.
Integreret laserjusteringsudstyr 
mulig.
Parametreringen sker enkelt via en 
fortrådning, dvs. der kræves 
hverken software, pc eller 
dip-omskifter.

Enkeltstrålet sikkerhedsfotocelle 
med høj funktionsreserve.
Solidt kunststofhus i kapsling 
IP 67.
Bredt spændingsområde 10 til 
30 V.
Meget tydeligt justeringsdisplay på 
billedfladen. 
ECOLAB.

Enkeltstrålet sikkerhedsfotocelle 
med høj funktionsreserve.
Solidt kunststofhus i kapsling  
IP 67.
Bredt spændingsområde 10 til 
30 V.
Meget tydeligt justeringsdisplay på 
billedfladen.

* Sikkerhedsklassificering se 
multistråle-sikkerhedsfotocelle  
MLD 500

MLD 500
Enkeltstrålet sikkerheds-
fotoceller type 4

SLS 46C
Enkeltstrålet sikkerheds-
fotoceller type 2
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Enkeltstrålet  
sikkerheds-
fotocelle

52

SLS 318
Enkeltstrålet sikkerheds-
fotoceller type 2

SLS 96
Enkeltstrålet sikkerheds-
fotoceller type 2

Tekniske data
Type iht. EN IEC 61496 Type 2 sammen med et 

sikkerhedsovervågningsmodul
Type 2 sammen med et  
sikkerhedsovervågningsmodul

Type 2 sammen med et  
sikkerhedsovervågningsmodul

Rækkevidde 0,5 … 20 m 0 … 50 m (infrarødt lys)
0 … 30 m (rødt lys)

0 … 10 m 

Driftsspænding UB 10 … 30 V DC (inkl. ripler) 10 … 30 V DC (inkl. ripler) 10 … 30 V DC

Driftstemperatur –30 … +55 °C –20 … +60 °C –25 … +65 °C

Dimensioner, B × H × D 15 × 51,3 × 28,8 mm 30 × 90 × 70 mm Cylindrisk form M18 × 1

Hus Kunststof Metal
Kunststof

Kunststof
Metalhus på forespørgsel

Lyskilde Rødt lys Rødt lys/infrarød Rødt lys

Skifteudgange 2 push/pull (push/pull)
Transistorudgange

PNP transistorudgang PNP transistorudgang

Tilslutning Kabel 2 m
M8
M12 
Kabel+M12

Klemme
M12

Kabel 2 m
M12

Godkendelser  C  US  C  US  C  US 

Funktioner
LED-display, aktiveringsindgang til 
test og seriekobling. Aktiv 
fremmedlysundertrykkelse (A²LS).

LED-display. Aktiveringsindgang til 
test og seriekobling.

LED-display. Aktiveringsindgang til 
test og seriekobling.

Features
Enkeltstrålet sikkerhedsfotocelle 
med høj funktionsreserve.
Solidt kunststofhus i kapsling  
IP 67.
Bredt spændingsområde 10 til 
30 V.
Alle gængse tilslutningsvarianter.

Høj funktionsreserve i det syn- 
lige rødlys samt infrarøde område.

Bredt spændingsområde 10 til 30 V 
med PNP transistorudgang.
Optikopvarmning til anvendelse 
ved lave temperaturer (SLS 96 
M/P-1071).
Varianter til fleraksedrift  
(SLS 96 K/P-1207).

Kapsling IP 67.
2 antivalente skifteudgange til lys-/
mørkeomstilling eller som 
kontrolfunktion.
Synligt rødt lys i lige optik.

Skiftefrekvens 1.000 Hz.
Følsomhed, kan indstilles.

SLSR 25B
Enkeltstrålet sikkerheds-
fotoceller type 2
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AS-i safety- 
produkt-
program

MLD 500 / AS-i
Multistråle-sikkerheds-
fotoceller type 4

Tekniske data
Type iht. EN IEC 61496 Type 4 Type 4 Type 4

SIL iht. IEC 61508 eller 
EN IEC 62061 (SILCL)

SIL 3 SIL 3 SIL 3

Performance level (PL) 
iht. EN ISO 13849-1

PL e PL e PL e

AS-i profil Sikker slave Sikker slave Sikker slave

Slave-adresse 1 … 31, kan programmeres  
(leveringstilstand = 0)

1 … 31, kan programmeres  
(leveringstilstand = 0)

1 … 31, kan programmeres  
(leveringstilstand = 0)

Tilslutning M12 M12 M12

Strømforbrug  
fra AS-i kredsløb

50 mA (sender)
maks. 140 mA  
(modtager, afhænger af typen)

50 mA (sender)
150 mA (modtager)

50 mA (sender)
maks. 140 mA  
(modtager, afhænger af typen)

Sensorreaktionstid 25 ms 3 … 39 ms (afhængigt af typen) 25 ms

Genstartstid 100 eller 500 ms 100 eller 500 ms 100 eller 500 ms

Godkendelser          

Funktionsudvidelse 
med 
sikkerhedsmonitor 
ASM1/ASM1E
 
 
 

Start-/genstartspærre. Elektronisk 
dataovervågning (EDM) kan 
vælges. Tidsstyret 2- eller 
4-sensor-muting. Sekvensstyret 
2-sensor-muting. Muting 
timeout-forlængelse.

Start-/genstartspærre. Elektronisk 
dataovervågning (EDM) kan vælges 

Start-/genstartspærre. Elektronisk 
dataovervågning (EDM) kan vælges 

Features
Integreret AS-i interface til en 
direkte M12-forbindelse til 
AS-interface netværket.
Sikker dataoverførsel af 
OSSD-signaler via AS-interface.
Udskiftning af apparat uden pc via 
SERVICE-funktion på  
AS-i sikkerhedsmonitoren.
Integreret muting-signallampe, 
integreret status-signallampe, 
direkte trigning mulig uden separat 
AS-i adresse.

Integreret AS-i interface til en 
direkte M12-forbindelse til 
AS-interface netværket.
Sikker dataoverførsel af 
OSSD-signaler via AS-interface.
Udskiftning af apparat uden pc via 
SERVICE-funktion på  
AS-i sikkerhedsmonitoren.
Direkte trigning mulig uden separat 
AS-i adresse.
Fås også som host-/middle-guest-/
guest-varianter.

Integreret AS-i interface til en 
direkte M12-forbindelse til 
AS-interface netværket.
Sikker dataoverførsel af 
OSSD-signaler via AS-interface.
Udskiftning af apparat uden pc via 
SERVICE-funktion på  
AS-i sikkerhedsmonitoren.
Direkte trigning mulig uden separat 
AS-i adresse.

MLD 500 / AS-i
Enkeltstrålet sikkerheds-
fotoceller type 4

MLC 510 / AS-i
Sikkerhedslysgitre type 4
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AS-i safety- 
produktprogram

ASM1 / ASM1E
AS-i sikkerhedsmonitor 
kategori 4

ASM2 / ASM2E
AS-i sikkerhedsmonitor 
kategori 4

Tekniske data
SIL iht. IEC 61508 eller 
EN IEC 62061 (SILCL)

SIL 3 SIL 3

Performance level (PL) 
iht. EN ISO 13849-1

PL e PL e

Sikkerhedskategori 
iht. EN ISO 13849-1

4 4

Stop kategori  
iht. EN IEC 60204-1

0 og 1 0 og 1

Forsyningsspænding 24 V DC, ±15 % 24 V DC, ±15 %

Systemreaktionstid Maks. 40 ms (monitor uden 
sensor-reaktionstid)

Maks. 40 ms (monitor uden 
sensor-reaktionstid)

Kapsling IP 20 IP 20

Antal sikkerhedsmonitorer 
pr. AS-interface net

4 (ved maksimalt 31 forbundne 
AS-i slaves)

4 (ved maksimalt 31 forbundne 
AS-i slaves)

Godkendelser   C  US   C  US

Funktioner
NØDSTOP overvågningsfunktioner. 
Start-/genstartspærre. Elektronisk 
dataovervågning (EDM). Muting. 
Tidsstyret 2-sensor-muting. 
Sekvensstyret 4-sensor-muting. 
1- eller 2-kanalede OSSD-relæud-
gange. Status-LED-display. 
Statusudgang.

NØDSTOP overvågningsfunktioner. 
Start-/genstartspærre. Elektronisk 
dataovervågning (EDM). Muting. 
Tidsstyret 2-sensor-muting. 
Sekvensstyret 4-sensor-muting. 
1- eller 2-kanalede OSSD-relæud-
gange. Status-LED-display. 
Statusudgang.

Features
Der kan tilsluttes op til 31 sikre  
AS-i slaves.
Fri drag & drop tilordning af  
sensorerne til frigivelseskredse på 
udgangssiden med pc-softwaren  
asimon.
32 kommunikationsobjekter  
(f.eks. OR, AND, FLIPFLOP) og  
til- eller frakoblingsforsinkelser 
til overvågningsmodulerne kan 
konfigureres.
RS 232 interface til pc-  
understøttet systemkonfiguration  
og systemdiagnose samt overførsel 
af konfigurationsdata i det 
udskiftede apparat.
Øjeblikkelig nedlukning STOP 0 og 
forsinket nedlukning STOP 1 for 
frigivelseskredse kan parametreres.
Teach-in SERVICE tast til 
automatisk systemintegration af 
AS-i sensorer ved udskiftning af 
sensorer.

Sikkerhedsrelateret styring 
af sikre AS-i aktuatorer med 
samme, sikre AS-i adresse.
Overordnede start- og 
nødstop-funktioner med 
sikkerhedsrelateret kobling af 
tilstødende AS-i net.
48 kommunikationsobjekter  
(f.eks. OR, AND, FLIPFLOP) og  
ind- eller frakoblingsforsinkelser 
til overvågningsmodulerne kan 
konfigureres.
Hjælpesignaler til start-/genstart- 
spærre.
Fejlreset af AS-i aktuator.
Derudover: Alle funktioner og 
egenskaber for sikkerheds- 
monitoren ASM1E er til rådighed.
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MC 300
Magnetkodede sensorer

55

Berøringsløse  
sikkerhedssensorer

RD 800
Sikkerhedstransponder

Tekniske data
Type Tvangskoblingsanordning uden 

interlocking iht. EN ISO 14119
–

Kategori iht. 
EN IEC 13849-1

Op til 4 (afhængigt af antallet af 
sensorer)

4

Performance level (PL) 
iht. EN ISO 13849-1

Op til e (afhængigt af antallet af 
sensorer)

e

Dimensioner (hus) M30 × 36 mm (MC 330)
36 × 26 × 13 mm (MC 336)
88 × 25 × 13 mm (MC 388)

87,5 × 25 × 18 mm (sensor)
45 × 25 × 18 mm (aktuator)

Sikre koblingsafstande  
(sao, sar)

< 6 mm, > 14 mm (MC 330)
< 3 mm, > 11 mm (MC 336)
< 6 mm, > 30 mm (MC 388)

12 mm, 10 mm

Koblings-tolerans ± 1 mm –

Kontakttype 1NO / 1NC, 2NO –

Kodetype – Standardkode, unik kode

Tilslutning M8, M12, kabel, kabel+M12 M12

Min. tilkørselshastighed 
aktuator til sensor

50 mm/s –

Reaktionstid 3 ms 7 ms (typisk), 12 ms (maks.)

Godkendelser  C  US  C  US 

Funktioner
Sikkerhedssystem i forbindelse 
med et analyseudstyr såsom  
sikkerhedskoblingsudstyr 
MSI-MC300 eller Safety Controller 
MSI 100 og MSI 200. Styringstek-
nisk forbindelse til kategori 4 iht. 
EN ISO 13849-1.

Start/genstartspærre, elektronisk 
dataovervågning kan vælges 
(EDM), ekstra styreudgang.

Features
Ufølsom over for støv, fugt og lign. 
(forureningsgrad 3 iht. EN 60947-1).
Meget sikker mod manipulation.
Tilkørselsretninger på langs, op, 
ned.
Fleksibel tilslutning med  
M8-stik, PVC- eller PUR-tilslut-
ningsledning (2 m, 5 m, 10 m), 
hver især fast indbygget i huset.
Kompakt form, der kan integreres.
Høj koblingshysterese (tolerant 
mod vibrationer eller skæve døre).
Leveringsomfang inklusiv aktuator 
og skruer/låsering.

Kompakt hus med høj kapsling  
(IP 67, IP 69K).
Forprogrammeret eller indlærings-
funktion.
Enkelt- eller fleranvendelse 
(seriekobling).
Diagnose via 4 multifarvede LEDer.
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S400, S410
Sikkerheds- 
hængselafbryder

Tekniske data
Type Tvangskoblingsanordning uden 

interlocking iht. EN ISO 14119
Tvangskoblingsanordning uden 
interlocking iht. EN ISO 14119

Tvangskoblingsanordning uden 
interlocking iht. EN ISO 14119

Hus / kapsling Glasfiberforstærket kunststof (S20) 
eller metal (S200)/med hver IP 67

Glasfiberforstærket kunststof eller 
metal/med hver IP 67

Metal, IP 67/IP 69K

Aktuator Serie (S20: AC-ANxx, S200: 
AC-AHxx), ekstern: Lige, vinklet, 
fjedrende, kan justeres

Stempel, rulle, greb, porcelæns-
greb

Sikkerhedsafbryder i hængsel, 
intern, indkapslet

Betjening 1 × oppe, 4 × i siden (90°) 1 × oppe, 4 × i siden (90°),  
360°, skifteretning venstre-højre 
en side eller to sider

Aktuatorvinkel 180°

Lukketype, -kraft 10 N, 30 N 

Tilslutning Kabelgennemføring M20 × 1,5 
(S20: option 3-vejs),  
M12

Kabelgennemføring M20 × 1,5  
(1- eller 3-vejs),  
M12

Kabel eller M12, oppe, nede,  
mod væggen

Godkendelser   C  US   C  US   C  US 

Funktioner
Styringsteknisk forbindelse op til 
kategori 4 iht. EN ISO 13849-1.
 
 
 
 
 
 
 

Styringsteknisk forbindelse op til 
kategori 4 iht. EN ISO 13849-1. 
Stopkommando ved automatisk 
eller manuel tvungen betjening.

Styringsteknisk forbindelse op til 
kategori 4 iht. EN ISO 13849-1. 
Mekanisk hængsel med integreret 
sikkerhedsafbryder.

Features
Enkel montering takket være en 
standardkonstruktion.
Universel anvendelse med 
5 aktuator-kørselsretninger.
Forskellige aktuatorer til forskellige 
monteringsbetingelser og 
applikationer fra Normal Duty (S20) 
til Heavy Duty (S200).
Selvcentrering med tragtformet 
gennemføringsåbning.
Storfladede double-bridge 
kontakter til lang levetid (S200).

Metalhus til Heavy Duty-applikatio-
ner.
Skifteretning kan vælges.
Universel anvendelse takket være 
individuelt indstillelige aktua-
tor-kørselsretninger og -vinkler  
i 10°-raster.
Aktuator med utrolig lang levetid/
meget robust.

Maksimal åbningsvinkel på 180° 
på beskyttelsesanordningen.
Reproducerbar indstilling 
(skiftevinkel-justering) på 
dejusterede døre.
Kompakt, afrundet konstruktion i 
robust metalhus.
Indkapslet, indvendig aktuator 
sikrer funktionerne selv ved hårde 
omgivelsesbetingelser.
Ekstrem modstandsdygtig over 
for manipulation takket være en 
skjult sammenskruning (direkte 
stabilt design ved montering på 
bagsiden).
Variant S410 med et bredere 
vinkelmål til særlige materialer.

Sikkerheds-
afbrydere og 
-lågekontakter

S300
Sikkerheds- 
positionskontakt

S20, S200
Sikkerhedsafbrydere
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L300
Sikkerheds- 
skærmlås

57

Tvangskoblingsanordning uden 
interlocking iht. EN ISO 14119

Tvangskoblingsanordning med 
interlocking iht. EN ISO 14119

Tvangskoblingsanordning med 
interlocking iht. EN ISO 14119

Tvangskoblingsanordning med 
interlocking iht. EN ISO 14119

Rustfri stål, IP 67 / IP 69K Glasfiberforstærket kunststof eller 
metal/med hver IP 67

Glasfiberforstærket kunststof/IP 66 
(L100), metal/IP 67 (L200)

Metal, IP 67/IP 69K

Sikkerhedsafbryder i hængsel, 
intern, indkapslet

Serie (AC-AHxx), ekstern: Lige, 
vinklet, fjedrende, kan justeres

Serie (L100: AC-AHxx, L200: 
AC-AHLxx), ekstern: Lige, vinklet, 
fjedrende, kan justeres

Serie (AC-L300, RFID), ekstern: 
lige, let at centrere

Aktuatorvinkel 180°
 

1 × oppe, 4 × i siden (90°) 1 × oppe, 4 × i siden (90°) 4 × i siden (90°)

Mekanisk (manuelt, tidsforsinket 
aktuatorfrigivelse ca. 15 eller 
20 sek.), eller med nøgle, 
maks. 1.000 N

Mekanisk (fjeder), elektromekanisk 
(magnet), maks. 1.100 N (L100),  
maks. 2.500 N (L200)

Elektromekanisk (magnet),  
maks. 7.500 N

Kabel eller M12, mod væggen
 

Kabelgennemføring M20 × 1,5 Kabelgennemføring M20 × 1,5 
(3-vejs)

Kabelgennemføring M20 × 1,5 
(3-vejs), M12 (8-polet)

  C  US   C  US   C  US  C  US 

2 udførelser: 
– Kontakttildeling 
– 2 sikkerhedsskifteudgange 
(OSSD). Lokal diagnose med fire 
flerfarvede LED´er.  
2 elektroniske indgange, +E13 
meldeudgang. Styringsteknisk 
forbindelse op til kategori 4 iht. EN 
ISO 13849-1.

Styringsteknisk forbindelse op til 
kategori 4 iht. EN ISO 13849-1. 
Mekanisk interlocking med manuel 
op- og aflåsning.

Styringsteknisk forbindelse op til 
kategori 4 iht. EN ISO 13849-1. 
Mekanisk interlocking (fjederkraft). 
Elektromagnetisk interlocking 
(magnetkraft). Hjælpeoplåsning, 
tast til nødoplåsning (L200). 
Lystavle til magnetstyring (L200)

Styringsteknisk forbindelse op til 
kategori 4 / performance level iht. 
EN ISO 13849-1. Aktuator med 
RFID-teknologi, der virker uden 
berøring. Højt kodeniveau iht. 
EN ISO 14119. 
2 sikkerhedsskifteudgange (OSSD). 
Lokal diagnose via 5 LED’er. 
Hjælpeoplåsning med/uden lås. 
Tast til nødoplåsning.

Maksimal åbningsvinkel på 180° 
på beskyttelsesanordningen.
Reproducerbar indstilling 
(skiftevinkel-justering) på 
dejusterede døre. 
Kompakt, afrundet konstruktion i 
robust metalhus. 
Indkapslet, indvendig aktuator 
sikrer funktionerne selv ved hårde 
omgivelsesbetingelser. 
Meget manipulationssikker som 
følge af skjulte skruesamlinger 
(diskret, stabilt design med 
montering på bagsiden), hus af 
rustfri stål til brug inden for 
områder, der kræver maksimal 
hygiejne. 
Kan belastes op til 2.000 N.

Universel anvendelse med 
5 aktuator-kørselsretninger.
Flere Heavy-Duty aktuatorer serie 
AC-AHxx til utallige monteringsbe-
tingelser.
Selvcentrering med tragtformet 
gennemføringsåbning.
Nedsat fortrådningsarbejde med en 
manuel op- og ilåsning, enten med 
fingermøtrik eller nøgle.
Rentabel kompakt skærmlås.

Universel anvendelse med 
5 aktuator-kørselsretninger.
Flere Heavy-Duty aktuatorer til 
utallige monteringsbetingelser.
Selvcentrering med tragtformet 
gennemføringsåbning.
Indstillelig startstrømsreduktion 
(L100).
Heavy-Duty anvendelse selv under 
hårde omgivelser og ekstrem 
mekanisk belastning (L200).
Ergonomisk udført panic button, 
position kan vælges (L200).

Universel anvendelse med 4 
aktuatorkørselsretninger, aktuator 
nem at centrere.
Interlocking med aktuator, 
smudsafvisende.
Højtydende anvendelse selv under 
hårde omgivelser og ekstrem 
mekanisk belastning. 
Ergonomisk udført panic button, 
position kan vælges.

L100, L200
Sikkerheds- 
skærmlås

L10
Sikkerheds- 
skærmlås
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S420
Sikkerheds- 
hængselafbryder
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Tekniske data
Type Nødstop-anordning iht.  

EN ISO 13850, EN 60947-5-5
Nødstop-anordning iht.  
EN 60947-5-5 og EN ISO 13850

Hus / kapsling Metal, IP 67 UV-bestandigt, slagfast kunststof, 
IP 67, IP 69K

Aktuator Bolt af rustfrit stål, signalrød 
indkapslet ståltov

Taster, 40 mm diameter, rød, 
selvlåsende

Betjening positionsuafhængig med trækwire 
(træk: 83 N / 235 N, slip: 63 N / 
147 N). Træk ved tvungen 
afbrydelse: 90 N / 250 N.

Afhængig af positionen, manuel,  
med aftaster (25 N)

Montering lige, vinklet Opbygning

Tilslutning Kabelgennemføring M20 × 1,5 
(1- eller 3-vejs),  
M12

Kabelgennemføring M20 × 1,5, 
M16 × 1,5,  
M12

Godkendelser   C  US   C  US

Funktioner
Styringsteknisk forbindelse op til 
kategori 4 iht. EN ISO 13849-1. 
Positionsuafhængig nødstopkom-
mando. Nulstillingsfunktion  
(nulstillingsknap med indikator). 
Wirehoved med justeringsindikator.

Styringsteknisk forbindelse op til 
kategori 4 iht. EN ISO 13849-1. 
Positionsafhængig mek. 
nødstopkommando. Reset-funktion 
(med drejeknap eller nøgle).

Features
Maskinen stoppes ved træk eller 
brud i wiren.
Enkel justering af wiren med 
indstillingspunktindikatoren.
Går i hak på begge sider med 
nødåbnende kontakter.
Kompakt metalhus.
Kan også anvendes til hårde 
opgaver.
Præcis boltføring.
 
 
 
 

 
 

 
 
 

2 sikkerhedskredsløb,  
1 signalkredsløb.
Enten med skrueklemmer eller 
M12-tilslutning.
Stabilt hus med “STOP” 
signal-ring.
Beskyttet sammenskruning.
Optimeret ergonomisk.

Sikkerhedsanordninger

ESB200
Mek. nødstop tast

ERS200
Wire-nødstop



5959

Sikkerhedsrelæer 

Tekniske data
Type iht. EN IEC 61496-1 
(bilag A)

Type 4 Type 4

SIL iht. IEC 61508 eller 
EN IEC 62061 (SILCL)

SIL 3 SIL 3

Performance level (PL) 
iht. EN ISO 13849-1

PL e PL e

Kategori iht. 
EN ISO 13849-1

Op til 4 (afhængigt af kategorien 
på den forkoblede beskyttelses-
anordning)

Op til 4 (afhængigt af kategorien 
på den forkoblede beskyttelses-
anordning) 

Stop kategori iht. 
EN IEC 60204-1

0 0 

Meldeudgang Relæudgang (bryder) –

Forsinkelsestid ved 
gentagelse

10 ms 10 ms

Sikkerheds- 
skifteudgange (OSSD)

3 relæudgange (slutter) 2 relæudgange (slutter)

Dimensioner, B × H × D 22,5 × 99 × 114,1 mm  
(skrueklemme)
22,5 × 111 × 114,1 mm 
(fjederklemme)

22,5 × 99 × 114,1 mm  
(skrueklemme)
22,5 × 111 × 114,1 mm 
(fjederklemme)

Godkendelser     C  US     C  US

Funktioner
Følgekredsløb til sikkerhedsfoto-
cellerne af typen 4. tokanals 
nødstopbestykning. Beskyttelses-
dørovervågning. Automatisk start/
genstart. Start-/genstartspærre 
(RES) kan vælges. Statisk 
elektronisk dataovervågning (EDM). 
Kortslutningsovervågning.

Automatisk start/genstart. Start-/
genstartspærre (RES) kan vælges. 
Statisk elektronisk dataovervågning 
(EDM). Kortslutningsovervågning. 
Dobbelt sensorovervågning, til 
sikkerhedsafbryder og mek. 
nødstopanordninger, der kan 
tilsluttes op til 2 sikkerhedssensorer.

Features
Meget hurtig reaktionstid.
Overvåget nulstillingstast.
3 sikkerhedskredsløb, 1 bryder 
som signalstrømkredsløb.
Potentialfrie sikkerheds-skifteud-
gange.
LED-displays: K1, K2, forsynings-
spænding, RES.
Klemmer, der kan tages af.
 
 
 
 

 

 

Meget hurtig reaktionstid.
Overvåget nulstillingstast.
Potentialfrie sikkerheds-skifteud-
gange.
LED-displays: K1, K2, forsynings-
spænding, RES.
Klemmer, der kan tages af.

MSI-SR5
Elektromekaniske relæer

MSI-SR4
Elektromekaniske relæer
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Sikkerheds-
relæer

60

MSI-DT
Tidsforsinkelsesmodul

Tekniske data
Type iht. EN IEC 61496-1 
(bilag A)

Afhængigt af den forkoblede AOPD – –

SIL iht. IEC 61508 eller 
EN IEC 62061 (SILCL)

Afhængigt af den forkoblede AOPD SIL 3 SIL 3

Performance level (PL) 
iht. EN ISO 13849-1

Afhængigt af den forkoblede AOPD PL e PL e

Kategori iht. 
EN ISO 13849-1

Op til 4 (afhængigt af kategorien 
på den forkoblede beskyttelses-
anordning)

4 4 (afhænger af den eksterne 
bestykning)

Stop kategori iht. 
EN IEC 60204-1

– 0 0, 1 (afhængigt af sluttekredsløbet)

Meldeudgang Relæudgang (bryder) 1 –

Forsinkelsestid ved 
gentagelse

10 ms 20 ms 20 ms

Sikkerheds- 
skifteudgange (OSSD)

2 relæudgange (skiftekontakt) 5 relæudgange (slutter)
2 relæudgange (bryder)

2 relæudgange  
(bryder, frafaldsforsinket)
2 relæudgange (bryder)

Dimensioner, B × H × D 17,5 × 99 × 114,1 mm  
(skrueklemme)
17,5 × 111 × 114,1 mm 
(fjederklemme)

22,5 × 99 × 114,1 mm  
(skrueklemme)
22,5 × 111 × 114,1 mm 
(fjederklemme)

22,5 × 99 × 114,1 mm  
(skrueklemme)
22,5 × 111 × 114,1 mm 
(fjederklemme)

Godkendelser     C  US  C  US  C  US 

Funktioner
Signal konvertering af elektroniske 
udgange for beskyttelsesanordnin-
ger, der virker uden berøring, på 
potentialfrie relækontakter. 
Overvågning af eksterne 
kontaktorer i signalstrømkredsløbet 
via den forkoblede beskyttelses-
anordning.
 

Kontaktudvidelsesmodul med 
udvidet blok iht. DIN EN 60204-1/
VDE 0113 del 1 til kontaktmultipli-
kation til mek. nødstoprelæer og 
tohåndsbetjeninger.

Sikkerhedsrelæ til mek. nødstop- 
og beskyttelsesdør-/fotocel-
ler-overvågning med forsinkelses-
tid, der kan indstilles (kan indstilles 
forinden trinløst fra 0,1 … 
30 sek.).

Features
2 sikkerhedskredsløb,  
1 bryder som signalstrømkredsløb 
til elektronisk dataovervågning 
(EDM).
Rentabelt relæinterface til 
sikkerhedssensorer med RES og 
EDM.
LED-displays: K1, K2.
Klemmer, der kan tages af.

Bestykning 1- eller 2-kanalet.
Versioner både med skrueklemmer 
og med fjederklemmer.
Basisisolering.
5 frigivelseskontakter, 1 
signalkontakt, 1 tilbagekoblings-
kontakt.

Bestykning 1- eller 2-kanalet med 
tværslutningsregistrering.
Versioner både med skrueklemmer 
og med fjederklemmer.
To ikke forsinkede og to 
frafaldsforsinkede frigivelseskon-
takter.
Automatisk eller manuelt 
startkredsløb.
Betjening via 3 LEDer.

MSI-RM2
Elektromekaniske relæer

MSI-CM
Kontaktudvidelsesmodul
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Afhængigt af antallet af tilsluttede 
sensorer

III C, iht. EN 574 Type 2 Type 4 

– – – –

Op til PL e (afhængigt af antallet af 
tilsluttede sensorer)

PL e PL d PL d

Op til 4 (afhængigt af antallet af 
tilsluttede sensorer)

Op til 4 (afhængigt af kategorien 
for den forkoblede beskyttelses-
anordning)

2 4

0 0 0 (MSI-TR1, MSI-TR2)
1 (MSI-TS)

0

– Relæudgang (bryder) 2 transistorudgange 2 transistorudgange

20 ms 20 ms < 20 ms < 30 ms

2 relæudgange (slutter)
1 relæudgang (bryder)

2 relæudgange (slutter) 2 relæudgange (slutter) 2 relæudgange (slutter)

22,5 × 99 × 113,6 mm 22,5 × 99 × 114,1 mm  
(skrueklemme)
22,5 × 111 × 114,1 mm 
(fjederklemme)

22,5 × 99 × 114,1 mm  
(skrueklemme)
22,5 × 111 × 114,1 mm 
(fjederklemme)

22,5 × 99 × 114,1 mm  
(skrueklemme)
22,5 × 111 × 114,1 mm 
(fjederklemme)

 C  US   C  US      

Analyseapparat til oprettelse af et 
sikkerhedssystem i forbindelse 
med magnetkodede sensorer 
MC 300. Der kan tilsluttes op til 
30 sensorer i seriel kobling, 
stopfunktion. Start-/genstartspærre 
(RES). Elektronisk dataovervågning 
(EDM) i startkredsløbet.

Tohåndsbetjening iht. EN 574,  
type III C.  
Kontrolleret opstart via kontrol af 
tilbagekoblingssløjfe- og 
aftasterkontakterne.  
Automatisk start/genstart, statisk 
elektronisk dataovervågning (EDM), 
parallelovervågning af tohånd-
stasterne. Kortslutningsovervåg-
ning.

Sikkerhedsovervågningsudstyr til 
periodisk afprøvning af type 
2-sensorer. Multiovervågning af 
type 2-sensorer med seriekobling. 
Start-/genstartspærre (RES) kan 
vælges. Statisk elektronisk 
dataovervågning (EDM) kan 
vælges. Signaludgange  
“Safety on” og “Error”.

Evaluering af enkanals udførelser. 
Optoelektroniske sikkerhedsanord-
ninger af type 4 i henhold til EN 
IEC 61496. Multiovervågning af 
sensorer vha. seriekobling. Start-/
genstartspærre (RES) kan vælges. 
Statisk elektronisk dataovervågning 
(EDM) kan vælges. Signaludgange 
“Safety on” og “Error”.

Kompakt hus.
Alle magnetkodede sensorer 
(1NC/1NO og 2NO) fra Leuze 
electronic kan tilsluttes.
Automatik- og start/genstartspær-
refunktion.

Tokanalet trigning med kortslut-
ningsovervågning.
Parallelovervågning 0,5  sek.
2 sikkerhedskredsløb.
1 bryder som sikkerhedskredsløb.
Potentialfrie sikkerheds-skifteud-
gange.
LED-displays: K1, K2, forsynings-
spænding.
Klemmer, der kan tages af. 
 
 

Kontinuerlig cyklisk test hvert 2. 
sekund, uden at afbryde 
maskinfunktionens proces under 
testen.
2 sikkerhedsrelæudgange med 
intern overvågning.
Der kan tilsluttes op til 6 Leuze 
type 2-sensorer i seriekobling.
LED-displays til alle vigtige funktio-
ner og driftsstatus.
Klemmer, der kan tages af.

Analyse af op til 6 type 4-sensorer.
Tilslutning af nødstop mulig.
Ringe pladsbehov.
LED-displays til alle vigtige funktio-
ner og driftsstatus.
Klemmer, der kan tages af.

MSI-2H
Elektromekaniske relæer

MSI-T
Sikkerhedsovervågnings-
moduler til  
type 2 sensorer

MSI-MC300
Analyseudstyr for  
MC 300 sensorer

MSI-TRM
Sikkerhedsovervågnings-
moduler til  
type 4 sensorer
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Programmerbare 
sikkerheds-
controllere

MSI 100
Hovedmodul

Tekniske data
SIL iht. IEC 61508 eller 
EN IEC 62061 (SILCL)

3 3

Performance level (PL) 
iht. EN ISO 13849-1

e e

Kategori iht. 
EN ISO 13849-1

4 4

Sikre indgange 20 (op til SIL 3) 20 (op til SIL 3) 

Signaludgange 4 4

Reaktionstid Under end 30 ms Under end 30 ms

Sikkerheds-skifteudgange 
(OSSD)

4 4 
 

Dimensioner 67,5 × 114,5 × 112 mm 67,5 × 114,5 × 112 mm

Tilslutning Stikbare skrueklemmer, 
fjederklemmer

Stikbare skrueklemmer, 
fjederklemmer

Interfaces USB, bæreskinne-TBUS til 
buskobler

USB, bæreskinne-TBUS til 
udvidelsesmoduler og buskobler 

Godkendelser   C  US   C  US 

Funktioner
Hovedmodulet kan konfigureres 
efter ønske, overvågning af alle 
sikkerhedsrelaterede funktioner i 
maskinerne og anlæggene. 
Overførsel af diagnosedata via 
feltbusmodulet MSI-FB (option).

Hovedmodulet kan konfigureres 
efter ønske, overvågning af alle 
sikkerhedsrelaterede funktioner i 
maskinerne og anlæggene. 
Sikkerhedsrelevant udvidelse med 
ekstra indgangs-/udgangsmoduler. 
Overførsel af diagnosedata via 
feltbusmodulet MSI-FB (option). 

Features
20 sikre indgange, 4 sikre 
skifteudgange (OSSD’er).
4 signal-, 2 skifte-, 2 masseskif-
teudgange.
Fri konfiguration med softwaren 
MSIsafesoft.
Omfattende modulbibliotek med 
certificerede funktionsblokke.
Datastik med funktionshukommel-
se.
Versioner både med skrueklemmer 
og med fjederklemmer.

20 sikre indgange, 4 sikre skifte-
udgange (OSSD’er).
Udvidelsesmoduler med ekstra 
indgangs-/udgangsmoduler.
4 signal-, 2 skifte-, 2 masseskif-
teudgange.
Fri konfiguration med softwaren 
MSIsafesoft.
Omfattende modulbibliotek med 
certificerede funktionsblokke.
Datastik med funktionshukom-
melse.
Versioner både med skrueklemmer 
og med fjederklemmer.

MSI 200
Hovedmodul



6363

MSI-SWC-1
Indkøringssæt

MSI-EM
I/O-udvidelsesmodul

MSI-FB
Fieldbusmoduler

3 3

e e

4 4

12 (heraf kan 4 konfigureres som 
indgang eller udgang)

4 (ikke sikkerhedsrelevant)

Under end 30 ms Under end 30 ms

4 relæudgange 4 (når der anvendes indgange/
udgange, der kan konfigureres, 
som udgange)

4 (ikke sikkerhedsrelevant)

22,5 × 113,7 × 106,1 mm 22,5 × 113,7 × 106,1 mm 22,6 × 113,6 × 108,1 mm

Stikbare skrueklemmer, 
fjederklemmer

Stikbare skrueklemmer, 
fjederklemmer

Stikbare skrueklemmer

Bæreskinne-TBUS til udvidelses-
moduler og buskobler

Bæreskinne-TBUS til udvidelses-
moduler og buskobler

Interface 1: MSI interface, TBUS
Interface 2: PROFUBUS-DP, 
D-SUB-9 

 C  US  C  US  C  US

Relæudvidelsesmodul til det 
programmerede sikkerhedskob-
lingsapparat MSI 200.

Udvidelsesmodul til det program-
merede sikkerhedskoblingsapparat 
MSI 200. Udvidelse med 8 sikre 
indgange og 4 sikre frit parame-
trerbare kanaler – enten sikre 
indgange eller udgange (OSSD’er).

Fieldbusmoduler til tilslutning af de 
programmerbare sikkerhedskob-
lingsapparater MSI 100 og 
MSI 200 til PROFIBUS.

Brugeren konfigurerer funktionerne 
med softwaren for MSI modulerne 
nemt med drag & drop.
1. Vælg og konfigurer sikkerheds-
funktionen
2. Forbind modulets ind-/udgange 
med Safety-funktionerne
3. Kontroller og gem sikkerheds-
funktionerne – færdig

Nem tilslutning via bæreskinnefor-
bindelsen.
Versioner både med skrueklemmer 
og med fjederklemmer.

Kompakt husbredde 22 mm.

Nem tilslutning via bæreskinnefor-
bindelsen.
Versioner både med skrueklemmer 
og med fjederklemmer.
Kompakt husbredde 22 mm.
4 frit parametrerbare sikkerheds-
udgange (OSSD’er).

Certificeret iht. DPV1-specifikation 
(EN 50170).
Nem tilslutning via bæreskinnefor-
bindelsen.

Kompakt husbredde 22 mm.

Konfigurationssoftware  
MSIsafesoft.
USB-kabel til tilslutning af 
sikkerhedskoblingsapparatet til en 
pc (ikke indeholdt i leveringen).
Quick start guide til en hurtig intro-
duktion til temaet (“Første trin”).

MSI-EM
Relæ-udvidelsesmodul
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Beskrivelse
Ud over MDL 500-multistråle- 
sikkerhedsfotocellen som optisk 
beskyttelsesudstyr, indeholder 
sættet også standere, i hvilke der 
er formonteret sikkerhedssensorer 
således, at disse nemt kan 
justeres i højden.

Ud over MLC 500-sikkerhedsfoto-
celleanlægget som optisk 
beskyttelsesudstyr, indeholder 
sættet også standere, i hvilke der 
er formonteret sikkerhedssensorer 
således, at disse nemt kan 
justeres i højden.

Features
2-strålet plug & play kompletløs-
ninger, enten som transceiver eller 
sender-modtagersystem.
Sæt til adgangskontroller, dvs. 
formonteret sender/modtager eller 
transceiver/styrespejl  
i standeren.
Tilpasset optimalt mekanisk, 
formonteret og justeret.
Stander med et fastgørelsessæt til 
nøjagtigt gulvjustering; automatisk 
tilbagejustering efter mekaniske 
stød takket være de specielle 
fjederelementer.
Innovativt design til moderne 
maskin- og anlægskonstruktioner.

Sender-modtagersystem med 
MLC 500-sikkerhedsfotocellean-
læg.
Sæt til adgangskontrol med hånd-/
fingerdetektering.
Tilpasset optimalt mekanisk, 
formonteret og justeret.
Stander med et fastgørelsessæt til 
nøjagtigt gulvjustering; automatisk 
tilbagejustering efter mekaniske 
stød takket være de specielle 
fjederelementer.
Innovativt design til moderne 
maskin- og anlægskonstruktioner.

Sikkerhedsfotocellesæt
og tilbehør

MLD-UDC
Sikkerhedsfotocellesæt

MLC-UDC
Sikkerhedsfotocellesæt
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Sikkerhedsfotocellesættene 
MLDSET sørger for en effektiv 
opbygning samt hurtig og enkel 
idriftsættelse af komplette 
løsninger til afsikring af 
maskinanlæg. De mange plug & 
play varianter indeholder løsninger 
lige fra adgangskontrol til mere 
komplekse muting-tasks.

Muting-sensorsættene Set-AC-M 
til sikkerhedsfotoceller og 
fotocelleanlæg letter indstillingen 
og driften af muting-løsninger. 
Sættene er tilpasset både 
mekanisk og elektrisk samt med 
det innovative design optimalt til 
moderne maskin- og anlægssy-
stemer.

Standerne UDC/DC sørger for en 
stabil montering af sikkerhedsfoto-
celler og -fotocelleanlæg som står 
frit på gulvet. Den robuste pro-
filkonstruktion i et flot design 
overbeviser takket være en enkel 
montering og hurtig vertikal og 
aksial justering med et par greb.

Forbindes spejlsøjlerne UMC med 
sikkerhedsfotocellerne eller 
fotocelleanlæggene opnås 
flersidede fareområdeafsikrin-
ger uden at det skal koste meget. 
Robust design og enkel håndtering 
forøger også sikkerhedsudstyrets 
effektivitet.

Formonterede og justerede 
sikkerhedsfotocellesystemer i 
standerne sørger for en direkte 
tilslutning til maskinernes og 
anlæggets styring.
Varianter til adgangskontrol med 
og uden 2- og 4-sensormuting 
parallelt og sekventielt.
Enkelt logistisk håndtering med 
individuelle komplette løsninger i 
et enkelt sæt.
Hurtig idriftsættelse af hele 
systemet med plug-in modeller, 
der er klar med det samme.

Formonterede og justerede 
muting-sensorer med udført 
parametrering til en direkte 
tilslutning til sikkerhedssensorer-
ne.
Varianter til 2- og 4-sensormuting 
parallelt og sekventielt.
Nem montering i siden af 
standerne samt på sikkerhedsfoto-
celler og fotocelleanlæg.
Optimalt tilpasset transceiver-sy-
stemer med refleksionsfotoceller  
(kun ensidet kabelføring).
Hurtig idriftsættelse med modeller, 
der kan anvendes med det samme.

Enkel trinløs montering og 
højdeindstilling af de indbyggede 
udstyr med de medleverede 
holdere.
Model, der er åben eller lukket 
ovenpå, med en søjleafdækning, 
der nemt sættes på plads.
Udstyret er beskyttet mod snavs og 
skader af beskyttelsesskiver, der 
nemt kan udskiftes.
Automatisk returnering efter 
mekaniske stød takket være 
særlige fjederelementer (UDC).
Inklusiv fastgørelsessæt til 
forankring i gulvet (UDC).

Enkelt spejl, der separat kan 
justeres i højde og position, til en 
stråleomstyring på multistråle- 
sikkerhedsfotocellerne.
Spejlfladen kan justeres aksialt til 
stråleomstyring på sikkerhedslys-
gitter.
Automatisk returnering efter 
mekaniske stød takket være 
særlige fjederelementer.
Inklusiv fastgørelsessæt til 
forankring i gulvet.

Set-AC-M
Muting-sensorsæt

UDC / DC
Standere

UMC
Spejlsøjler

MLDSET
Sikkerhedsfotocellesæt
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Maskinsikkerhedsservice –  
Altid den passende service til dine processer

Statustjek  
CE  
(MCSC)

Risikoanalyse /  
-vurdering (MRAS)

Overensstemmelses- 
vurdering for maskiner  
(MCMS)

Udviklings- 
understøttelse for 
maskin-sikkerhed 
(MSEN)

Sikkerheds-
inspektion (MSIN)

Funktioner  
i beskyttelses-
anordninger 
(MSPT)

Validering og 
verifikation af 
sikkerhedsfunktio-
ner (MSVV)

Statustjek 
Sikkerhedsteknik 
(MSSC)

VORES SERVICE-TILBUD OMFATTER
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Komplekse instruktioner til planlægning, ingeni-
ørarbejde eller styring af funktionel sikkerhed er 
et komplekst område, som mange betragter 
som en lukket bog. Især inden for retssikkerhed 
er uvidenheden ofte stor. Med vores omfatten-
de, kvalificerede tilbud når det gælder arbejds-
sikkerheden, er du juridisk set på den sikre side 
og kan uden problemer opfylde alle lovbestem-
melserne.

Vi understøtter din reparationsafdeling og stiller 
kvalificerede medarbejdere til rådighed, hvis du 
har brug for det. Vores medarbejdere sørger for 
dine maskiners og anlægs sikkerhed. Dine  
produktions- og servicemedarbejdere har såle-
des kapacitet og fleksibilitet til at udføre deres 
oprindelige opgaver. Vores tilbud ledsages af en 
omfattende og skræddersyet oplæring heri.

RETSSIKKERHED OG EFFEKTIV ARBEJDSSIKKERHED – 
UKOMPLICERET MED VORES SERVICETILBUD
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4.  Ændringer  
i driften

3.  Drift  
og service

5.  Afmontering 
og borts-
kaffelse

DEN RIGTIGE SERVICE I OVERBLIK

MASKINENS FORSKELLIGE FASER

1.  Udvikling  
og design

4.1  Planlægning

4.2.  Udvikling  
og design

4.4.  Drift  
og service

4.3  Installation  
og idriftsættelse

2.  Installation  
og idrifts- 
sættelse
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Service

   Statustjek  
Sikkerhedsteknik

   Statustjek  
CE 

   Risikoanalyse /  
-vurdering 

   Overensstemmelsesvurdering  
maskiner 

   Udviklingsunderstøttelse  
Maskinsikkerhed 

  
Sikkerhedsinspektion

   Beskyttelsesanordningers 
funktioner

   Validering og verifikation  
af sikkerhedsfunktioner 
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Identifikationen af stregkoder, 2D-koder samt 
RFID-transponders er en del af vore specielle 
kompetencer. Kombineret med andre identifika-
tionssystemer udviser produktsortimentet, der 
er optimalt tilpasset, den størst mulige fleksibili-
tet. Apparaterne sikrer en absolut pålidelig funk-
tion, så alle anlægstyper altid fungerer. 

Udstyrenes pålidelige funktion er også vigtig, når 
koder skal læses. Derfor lægger vi stor vægt på 
dette under udviklingen og byder f.eks. på …
  Et utal af indbyggede interfaces med hvilke 
vores udstyr nemt kan kommunikere med alle 
gængse fieldbussystemer.

  Den innovative kodefragment-teknologi,  
som muliggør pålidelig detektering af selv 
snavsede eller beskadigede koder.

  En komfortabel webConfig softwaretool til en 
browserbaseret parametrering af sensorer 
uafhængigt af computere via Ethernet.

“Kun en pålidelig sensor er en god sensor, for hvad nytte har 
man af et gennemtænkt sensorsystem, hvis sensorene 
stopper hele systemet ved selv helt små afvigelser.  
Vi udstyrer derfor vores sensorer med et utal af tekniske 
løsninger, så funktionsreserverne holdes så store som muligt.”

Armin Claus,  
Product Center Ident + Vision

KODER LETTER KOMMUNIKATIONEN  
I AUTOMATISERINGEN

IDENTIFIKATION



   

Spiller fleksibilitet og  

modulopbygning en rolle?

Med den modulære opbygning af 

DCR 200i-serien kan produktet 

tilpasses kundens behov, både  

hvad angår pris og teknik.

Har du brug for sikker  

læsekvalitet og stor ydelse?

Intelligente dekoderalgoritmer, en ydelses-

stærk LED-belysning og høj skarphedsdybde 

giver fleksible anvendelsesmuligheder.

Er hurtig idriftsættelse og nem 

produktskift vigtigt for dig?

Det web-baserede konfigurationsværktøj 

med brugervenlig installationshjælp er en 

tidsbesparende faktor ved idriftsættelsen. 

Indlæringsfunktionerne, som er integreret i 

selve apparatet, muliggør hurtige tilpasnin-

ger ved produktskift. 

KAMERABASERET KODELÆSER TIL HURTIG OG ENKEL 1D- OG 
2D-KODELÆSNING – DEN NYE DCR 200i

Fuld sporbarhed for produkter med hurtig og 
sikker identifikation af 1D- og 2D-koder inden for 
emballerings-, pharma-, fødevare- eller elektro-
nik-industrien er et must.

Den nye DCR 200i kombinerer enkel håndtering 
med stor læseydelse – også når det gælder 
krævende læseopgaver.

Vælg DCR 200i direkte i den online produktvælger: www.leuze.com/dk/dcr200i

VERDENSNYHED

VERDENSNYHED

VERDENSNYHED Er en ukompliceret fieldbus-

integration vigtig?

Integrerede grænseflader såsom 

Ethernet TCP/IP og RS 232/422 sørger 

for hurtig og enkel idriftsættelse og 

parametrering. 

belysning og høj skarphedsdybde 

VERDENSNYHED
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BCL 20
Stregkodelæsere

Stationære  
stregkode-
læsere

Tekniske data
Scannerafstand 
(afhængigt af versionen)

0,15 – 0,5 mm 40 – 160 mm 50 – 450 mm

Mindste opløsning 0,15 mm 0,125 mm 0,15 mm

Scannerhastighed 700 scanninger/sek. 600 / 500 scanninger/sek. 1.000 / 800 scanninger/sek. 

Optiske varianter M N, M N, B, M, F

Scannerteknik 
 
 
 

Single line scanner
Styrespejl

Single line scanner
Styrespejl

Single line scanner
Raster scanner

Ind-/udgange 1 / 1 1 / 1 1 / 1 eller 2 / 2

Interfaces 
 
 
 
 
 

Integreret:
RS 232

Integreret:
RS 232

Integreret:
RS 232
RS 485

Netværksforbindelse Med styringsenhed MA 8 
(punkt til punkt)
RS 485 

Med styringsenhed 
MA 200i
PROFINET IO/RT, PROFIBUS,  
Ethernet TCP/IP, UDP, Ethernet/IP, 
EtherCAT, DeviceNet, CANopen

Med styringsenhed 
MA 2 / 4
multiNet 

Med styringsenhed 
MA 200i
PROFINET IO/RT, PROFIBUS,  
Ethernet TCP/IP, UDP, Ethernet/IP, 
EtherCAT, DeviceNet, CANopen

Forsyningsspænding 5 V DC 5 V DC
(10 – 30 V DC via MA)

10 – 30 V DC

Kapsling IP 40 IP 67 IP 65

Netværksmaster MA 31 MA 31

Godkendelser  CDRH C  US  CDRH C  US

Tilbehør
Option

Monteringsdele BT 8 BT 20, BT 21

Features
Outputformatet kan vælges.
Justeringsmodus.
LED-display.

Scanner alle gængse 1D-koder 
inkl. medicinalkoder.
Robust industriversion 
i metalhus – IP 67.
M12-tilslutning eller med kabel.
Referencekodesammenligning. 
 

Automatisk registrering af 
kodetyper og kodekvalitet.
Parametre lagres fejlsikkert.
Integreret multiNet.
12 optiske varianter. 

BCL 8
Stregkodelæsere

CR 100
Stregkodelæsere
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BCL 600i
Stregkodelæsere
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BCL 300i
Stregkodelæsere

BCL 900i
Stregkodelæsere

BCL 500i
Stregkodelæsere

20 – 700 mm 200 – 2.400 mm 300 – 1.500 mm 450 – 1.700 mm

0,127 mm 0,2 mm 0,25 mm 0,33  mm

1.000 scanninger/sek. 1.000 scanninger/sek. 800 – 1.000 scanninger/sek. 1.000 scanninger/sek. 

N, M, F, L, J N, M, F, L M, F M

Single line scanner
Raster scanner
Styrespejl
Oscillerende spejl
Kodefragment-teknik

Single line scanner
Oscillerende spejl
Styrespejl
Kodefragment-teknik

Single line scanner
Oscillerende spejl
Kodefragment-teknik

Single line scanner
Kodefragment-teknik

1 / 1 2 / 2 2 / 2 3 / 2

Integreret:
RS 232 / 485 / 422
multiNet
PROFIBUS
PROFINET IO/RT
Ethernet TCP/IP, UDP
Ethernet IP

Integreret:
RS 232 / 485 / 422
multiNet
PROFIBUS
PROFINET IO/RT
Ethernet TCP/IP, UDP
Ethernet IP

Integreret:
RS 232 / 485 / 422
multiNet
PROFIBUS
PROFINET IO/RT
Ethernet TCP/IP, UDP

Integreret:
RS 232 / 422 
Ethernet TCP/IP, UDP
Ethernet IP

Med styringsenhed 
MA 200i
EtherCAT, DeviceNet, CANopen

Med styringsenhed 
MA 200i
EtherCAT, DeviceNet, CANopen

Med styringsenhed 
MA 200i
EtherCAT, DeviceNet, CANopen

Med styringsenhed 
MA 900
RS 232 / 422 

Med styringsenhed 
MA 200i
PROFINET IO/RT, PROFIBUS,  
Ethernet TCP/IP, UDP, Ethernet/IP, 
EtherCAT, DeviceNet, CANopen

18 – 30 V DC 10 – 30 V DC 10 – 30 V DC 10 – 30 V DC 

IP 65 IP 65 IP 65 IP 65

MA 31 Integreret Integreret MA 31

 CDRH C  US  CDRH C  US  CDRH C  US  CDRH 

Ekst. parameterhukommelse

BT 56, BT 59, BT 300 W, BT 300 BT 56, BT 59 BT 56, BT 59 BT 90

Integreret fieldbus-connectivity.
Kodefragment-teknologi (CRT).
Fås som front-scanner, styrespejl- 
og oscillerende spejlvariant. 
Enkelt parametrering uden ekstra 
software via USB-grænseflade eller 
GSD/GSDML-fil.
Modulært opbygget tilslutningstek-
nik via M12-stikkappe, klemmeka-
ppe eller ledningskappe. 
Kan også fås med display og som 
opvarmningsvariant.

Softwaren “webConfig”, der er 
integreret i apparatet, tillader 
parametrering med et USB-stik 
uden ekstra software. Flersproget, 
menustyret display. M12-tilslutning. 
Integreret feltbusforbindelse til 
komfortabel feltbustilkobling, 
sammenkobling og parametrering 
via GSD/GSDML-fil. Kodefragment- 
teknologi (CRT) til en sikker 
identifikation af beskadigede koder. 
Option opvarmningsvarianter til 
–35 °C.

Softwaren “webConfig”, der er 
integreret i apparatet, tillader 
parametrering med et USB-stik 
uden ekstra software. Flersproget, 
menustyret display. M12-tilslutning. 
Integreret fieldbus-connectivity til 
en nem fieldbusforbindelse og 
netforbindelse. Kodefragment- 
teknologi (CRT) til en sikker 
identifikation af beskadigede koder. 
Optimeret til moduler fra 0,25 til 
0,5 mm. 
 
 

Integreret autofokus.
Kodefragment-teknologi (CRT).
Fås som “CAX” (kompakt 
omnidirektionel scanner).
Option som modulær scanner 
portal (MSP)-system. 
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IT 1280i
IT 3800i
IT 3820i
Håndholdt  
stregkodelæser

Mobile 
kodelæsere

IT 1300g
Håndholdt  
stregkodelæser

Tekniske data
Scannerteknik Line-imager Overflade-ima-

ger
med Bluetooth Laser/

line-imager          
med Bluetooth

Scannerafstand 10 – 660 mm 37 – 360 mm 20 – 4.600 mm

Interfaces Integreret:
RS 232 / USB
Keyboard Wedge PS 2

Integreret:
RS 232 / USB
Keyboard Wedge PS 2

Integreret:
RS 232 / USB
Keyboard Wedge PS 2

Netværksforbindelse Med styringsenhed MA 21
multiNet

Med styringsenhed 
MA 200i
PROFINET IO/RT
PROFIBUS
Ethernet TCP/IP, UDP
EtherCAT
DeviceNet
CANopen

Med styringsenhed MA 21
multiNet

Med styringsenhed 
MA 200i
PROFINET IO/RT
PROFIBUS
Ethernet TCP/IP, UDP
EtherCAT
DeviceNet
CANopen

Med styringsenhed MA 21
multiNet

Med styringsenhed 
MA 200i
PROFINET IO/RT
PROFIBUS
Ethernet TCP/IP, UDP
EtherCAT
DeviceNet
CANopen

Tilbehør Kabel til: RS 232, USB, keyboard 
wedge; bordholder, vægholder, 
netdel

Kabel til: RS 232, USB, keyboard 
wedge; bordholder, vægholder, 
netdel

Kabel til: RS 232, USB, keyboard 
wedge; bordholder, vægholder, 
netdel

Forsyningsspænding 4,5 – 5,5 V DC 4,5 – 5,5 V DC    4,5 – 5,5 V DC 4,5 – 5,5 V DC   9 V DC

Anvendelse Stregkoder
Kapsling IP 41

Stregkoder
Kapsling IP 41

Anvendelse i hårdt industrimiljø
Kapsling IP 54
Kapsling IP 65 (IT 1280i) 

Kodetyper Stregkoder Stregkoder Stregkoder

Godkendelser

Features
Stort scannerfelt til registrering af 
stregkoder.
Ergonomisk og robust hus.
Driftstemperatur fra 
0 °C … 50 °C.

Stort scannerfelt til registrering af 
stregkoder.
Ergonomisk og robust hus.
Driftstemperatur fra 
0 °C … 45 °C.

Stort scannerfelt til registrering af 
stregkoder.
Ergonomisk og utroligt robust hus 
til hårde miljøer.
Driftstemperatur fra  
–30 °C … 50 °C  
(IT 3800i, IT 1280i).
0 °C … 50 °C  
(IT 3820i).

IT 1450g
IT 1452g
Håndholdt  
stregkodelæser
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FIS 6170
HCR 6200
Håndholdt 2D kodelæser

IT 1900g
IT 1902g
Håndholdt 2D kodelæser

Overflade-ima-
ger

med Bluetooth Overflade-ima-
ger

med Bluetooth Overflade-imager Overflade-ima-
ger

med Bluetooth

0 – 561 mm 25 – 16.000 mm 0 – 200 mm 0 – 233 mm

Integreret:
RS 232 / USB
Keyboard Wedge PS 2

Integreret:
RS 232 / USB
Keyboard Wedge PS 2

Integreret:
RS 232 / USB

Integreret:
RS 232 / USB
Keyboard Wedge PS 2

Med styringsenhed MA 21
multiNet

Med styringsenhed 
MA 200i
PROFINET IO/RT
PROFIBUS
Ethernet TCP/IP, UDP
EtherCAT
DeviceNet
CANopen

Med styringsenhed MA 21
multiNet

Med styringsenhed 
MA 200i
PROFINET IO/RT
PROFIBUS
Ethernet TCP/IP, UDP
EtherCAT
DeviceNet
CANopen

Med styringsenhed MA 21
multiNet

Med styringsenhed 
MA 200i
PROFINET IO/RT
PROFIBUS
Ethernet TCP/IP, UDP
EtherCAT
DeviceNet
CANopen

Med styringsenhed MA 21
multiNet

Med styringsenhed 
MA 200i
PROFINET IO/RT
PROFIBUS
Ethernet TCP/IP, UDP
EtherCAT
DeviceNet
CANopen

Kabel til: RS 232, USB, keyboard 
wedge; holder, netdel, basestation

Kabel til: RS 232, USB, keyboard 
wedge; holder, netdel, basestation

Kabel til: RS 232, USB;  
netdel, basestation 

Kabel til: RS 232, USB, keyboard 
wedge; holder, netdel, basestation

4,5 – 5,5 V DC    4,5 – 5,5 V DC  4,5 – 5,5 V DC    4,5 – 5,5 V DC  5 V DC 4,5 – 5,5 V DC   9 V DC

Koder med høj kontrast
Kapsling IP 41

Anvendelse i hårdt industrimiljø
Koder med høj kontrast
Kapsling IP 65

Læsning af direkte markerede 
koder (laser eller printet) med 
ringe kontrast.  
Kapsling IP 54 (HCR 6200)

Anvendelse i hårdt industrimiljø
Læsning af direkte markerede 
koder (laser eller printet) med 
ringe kontrast

Stregkoder og 2D-koder Stregkoder og 2D-koder Stregkoder og direkte markerede 
2D-koder

Stregkoder og direkte markerede 
2D-koder

Stort scannerfelt til registrering  
af koder med høj kontrast.
Ergonomisk og robust hus.
Driftstemperatur fra 0 °C … 50 °C.

Stort scannerfelt til registrering  
af koder med høj kontrast.
Ergonomisk og utroligt robust hus 
til hårde miljøer.
Driftstemperatur fra 
–30 °C … 50 °C  
(IT 1910i, IT 1980i).
–20 °C … 50 °C  
(IT 1911i, IT 1981i).

Høj opløsning til direkte 
markerede dele (laser eller 
printet) samt etiketter.
Ergonomisk og robust hus.

Driftstemperatur fra 0 °C … 50 °C.

Høj opløsning direkte 
markerede koder.
Display med LED, og signal og 
vibration efter udført læsning.
Ergonomisk og robust hus.
Driftstemperatur fra 
–20 °C … 50 °C.

HS 6508
HS 6578
Håndholdt 2D kodelæser

IT 1910i
IT 1911i
IT 1980i
IT 1981i
Håndholdt 2D kodelæser
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Stationære 
2D- 
kodelæsere

LSIS 220
Stationære  
2D-kodelæsere

DCR 200i
Stationære  
2D-kodelæsere

Typiske opgaver
Kodescanning Data Matrix-kode, stregkode, 

QR-kode, PDF 417, Aztec-kode, 
GS1 Databar o.a.

Data Matrix, stregkode, QR-kode, 
Pharmacode, Aztec, GS1 Databar 
o.a.

Data Matrix-kode, stregkode, 
Pharmacode

Sensor/kameraer CMOS (Global Shutter) CMOS (Global Shutter) CMOS (Global Shutter)

Opløsning (pixel) 844 × 640 1.280 × 960 752 × 480

Fokuspunkt 127 mm N-optik: 60 mm
M-optik: 100 mm
F-optik: 170 mm

50 mm … ∞ (brændvidde 8 mm)
75 mm … ∞ (brændvidde 16 mm)

Interfaces Integreret:
RS 232
USB 

Integreret:
Ethernet TCP/IP, UDP
RS 232
RS 422

Integreret:
Ethernet
RS 232
TCP/IP, UDP

Netværksforbindelse Med styringsenhed MA 21
multiNet 

Med styringsenhed 
MA 200i
PROFINET IO/RT
PROFIBUS
Ethernet TCP/IP, UDP, IP
EtherCAT
DeviceNet
CANopen

Med styringsenhed 
MA 200i
PROFINET IO/RT
PROFIBUS
Ethernet TCP/IP, UDP, IP
EtherCAT
DeviceNet
CANopen

Med styringsenhed MA 21
multiNet 

Med styringsenhed 
MA 200i
PROFINET IO/RT
PROFIBUS
EtherCAT
DeviceNet
CANopen

Digitale ind-/udgange 1 / 1 2 / 2 8, kan konfigureres

Antal kontrolrutiner 1 parameterblok kan gemmes i 
kameraet 

1 parameterblok kan gemmes i 
kameraet 

Normalt 10 – 60,  
alt efter kontrolomfanget

Konfiguration /
operativsystem

Parametrering via stregkode  
eller på pc med setup-program

Parametrering via parameterkoder, 
smartphone-app eller via pc med 
standardbrowser uden ekstra 
software (webConfig-tool) 

Parametrering via pc vha. en 
standard webbrowser uden at der 
skal installeres en software 
(webConfig-tool)

Ekstra funktioner Som option: Tilslutningsledninger.
Fastgørelsesdele: BTU 300M, 
BT 8-0

Som option: Tilslutningsledninger. 
Optisk filter. Huskapper. Eksterne 
lamper.
Fastgørelsesdele: BTU 320M-D12, 
BT 320M

Scanning af direkte markerede 
Data Matrix-koder. Multikodelæs-
ning. Displayvisning af kodens 
indhold. Vurdering af trykte koders 
kodekvalitet. Referencekodesam-
menligning. Billedlager. 
Som option: Tilslutningsledninger, 
optisk filter.
Fastgørelsesdele: BT 56, BT 59

Dimensioner, B × H × D 47 × 40 × 32 mm 43 × 61 × 44 mm 75 × 113 × 55 mm
75 × 113 × 106 mm

Godkendelser  C  US  C  US  C  US

Features
Kamerasystem til omnidirektionel 
læsning af stregkoder og 
2D-koder. Integreret lys og 
dekoder. Kapsling IP 65.

Kamerasystem til omnidirektionel 
læsning af stregkoder, stabel- og 
2D-koder. Integreret lys og 
dekoder. Høj objekthastighed op til 
7 m/s. Integrerede indlæringsfunk-
tioner til enkel tilpasning vha. 
knapper. Kapsling IP 65.

Kamerasystem til omnidirektionel 
læsning af stregkoder og 
2D-koder. Integreret belysning 
(afhænger af typen: hvid, IR eller 
RGBW) og dekoder. Kapsling 
IP 65/IP 67. Fleksibel anvendelse 
ved hjælp af den elektriske 
fokusjustering.

LSIS 422i
Stationære  
2D-kodelæsere 
(C-Mount variant)
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RFM 12 / 32 / 62
Stationære RFID-skrive-/
læseenheder

Tekniske data
Arbejdsfrekvens 125 kHz 13,56 MHz 13,56 MHz

Maks. scannerafstand 
RFID

80 mm 400 mm 30 mm

Maks. scannerafstand 
stregkode

– – 450 mm

Maks. hastighed 6,0 m/s 6,0 m/s –

Interfaces 
 

Integreret:
RS 232 

Integreret:
RS 232 

Integreret:
RS 232 / USB 
Bluetooth

Netværksforbindelse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med styringsenhed 
MA 21
multiNet

Med styringsenhed 
MA 200i
PROFINET IO/RT
PROFIBUS
Ethernet TCP/IP, UDP
EtherCAT
DeviceNet
EtherNet/IP
CANopen

Med styringsenhed 
MA 21
multiNet 

Med styringsenhed 
MA 200i
PROFINET IO/RT
PROFIBUS
Ethernet TCP/IP, UDP
EtherCAT
DeviceNet
EtherNet/IP
CANopen

Med styringsenhed 
MA 21
multiNet 

Med styringsenhed 
MA 200i
PROFINET IO/RT
PROFIBUS
Ethernet TCP/IP, UDP
EtherCAT
DeviceNet
EtherNet/IP
CANopen

Funktion Scan RFID Skriv/læs RFID Skriv/læs RFID
Scan stregkode

Mulige transpondertyper – Disc
– Højtemperatur op til 200 °C

– Disc
– Højtemperatur op til 220 °C
– Smartlabel

– Disc
– Højtemperatur op til 200 °C
– Smartlabel

Forsyningsspænding 12 – 30 V DC 12 – 30 V DC 5 V DC/230 V AC (akkumulator 
3,7 V DC)

Kapsling IP 65 IP 65 / IP 67 IP 54

Godkendelser  CDRH

Features
Kompakt RFID-læseenhed.
Høj kapsling IP 67.
Montering også mellem rullerne på 
transportanlægget. 

Kompakt RFID-skrive-/læseenhed.
Høj kapsling til hårde industrimiljø-
er.
Montering også mellem rullerne på 
transportanlægget.
RFM 32 fås også som et apparat 
med EX-godkendelse.

Mobilt kombineret udstyr til 
transponder og stregkoder, 
specielt til scanning af stregkode-
informationer og derefter skrivning 
af informationen på en transpon-
der.
Kabelløs variant fås med 
Bluetooth.

RFID- 
systemer

RFI 32
Stationære RFID  
læseenheder

HFM 3500D
HFM 3520D
Mobile RFID og  
1D-kodelæsere
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HURTIG OG UKOMPLICERET  
ADGANG TIL DATA

Ud over udstyrets egentlige teknologi er også 
overførslen af data og udstyrenes tilslutning til 
forskellige fieldbusomgivelser meget vigtig.  
Vi ser også uventet effektivitetspotentiale med 
vores innovative tilslutningskoncepter og  
universelle parametreringsløsninger. 

Vores fremragende applikations-knowhow er 
garantien for funktionelle, praktiske løsninger og 
ses bl.a. af …
  det indbyggede laserjusteringsudstyr som 
sikrer en nem justering selv over længere 
strækninger.

  den patenterede single-hand adjustment  
metode som sikrer en nem montering og  
justering.

  “punkt-til-punkt” multiNet slave-funktionerne 
som sikrer en komfortabel trådføring og  
parametrering.

“Vi har allerede på et tidligt tidspunkt erkendt, at vores 
sensorer kun dur i praksis, hvis de kan implementeres 
så nemt som muligt i kundernes styringer. Derfor 
lægger vi stor vægt på implementeringen af så mange 
fieldbusinterfaces som muligt direkte i udstyrene under 
udviklingen, så de kan bruges hurtigt og nemt uden 
ekstra gateways og omkostninger.”

Tilo Wolf,
Technical Head of Product Center  
Measuring Sensors

“Vi har allerede på et tidligt tidspunkt erkendt, at vores 
sensorer kun dur i praksis, hvis de kan implementeres 
så nemt som muligt i kundernes styringer. Derfor 
lægger vi stor vægt på implementeringen af så mange 
fieldbusinterfaces som muligt direkte i udstyrene under 
udviklingen, så de kan bruges hurtigt og nemt uden 

DATAOVERFØRSEL /  
STYRINGSENHEDER 



   

Skal dine data transmitteres 

transparent i realtime?

Alle normale ethernet-protokoller kan 

transmitteres med 100 Mbit/s uden  

forsinkelse. 

Du ønsker blot at få dit apparat 

installeret på letteste vis?

Justering selv over lange strækninger  

klares som smurt takket være  

laserjusteringsudstyret og det 

indbyggede vaterpas. 

Vil du selv gerne kunne  

kombinere de forskellige  

funktioner? 

Den modulært udformede opbygning gør 

det muligt at udvide basismodellen med de 

funktioner, der ønskes. 

Skal monteringen kunne udføres  

af en person?

Monteringen og justeringen er blevet  

til en leg takket være den patenterede  

single-hand adjustment metode og  

den indbyggede monteringsplade med  

justerings-skruer.

Kombiner din egen DDLS 500: www.leuze.com/dk/ddls500

DEN NYE DDLS 500 – DATAOVERFØRSELS-FOTOCELLE  
MED 100 MBIT/S REALTIDSOVERFØRSEL 

Den patenterede enkelthåndsjustering og det 
valgfrie laserjusteringsudstyr gør det betydeligt 
lettere og mere enkelt. Vha. en webbrowser- 
brugerflade, som kan fås som option, er det 
muligt at gennemføre en ekstern service, og 
med modellen med integreret PROFINET kan 
apparatets interne diagnosedata udsendes til 

styringen. DDLS 500 giver ud over den grund-
læggende funktion – den optiske dataoverførsel 
– også ekstra funktioner; betjening, idriftsættelse 
og diagnose fornys og lettes betydeligt – dette 
er SMARTER PRODUCT USABILITY som kun vi 
kan tilbyde.

HIGHLIGHT

Du ønsker blot at få dit apparat 

HIGHLIGHT
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DDLS 200
Optisk dataoverførsel

DDLS 500
Optisk dataoverførsel

Tekniske data
Rækkevidde 120, 200, 300, 500 m 40, 120, 200 m

Lyskilde Infrarød LED Infrarød laser (laserklasse 1M)

Overførselshastighed 2 Mbit/s 100 Mbit/s

Interfaces PROFIBUS
CAN
DeviceNet
Interbus
Rockwell DH+ eller RIO
RS 422

PROFINET
EtherNet IP
EtherNet TCP/IP
EtherCat
UDP

Kapsling IP 65 IP 65

Forsyningsspænding 18 – 30 V DC 18 – 30 V DC

Driftstemperatur –5 °C til +50 °C
(–30 °C til +50 °C med varme)

–5 °C til +50 °C
(–35 °C til +50 °C med varme)

Godkendelser  C  US   CDRH C  US

Features
Trådløs dataoverførsel uden slid.
Integreret monterings- og 
justeringsplade.
Option med opvarmning.
Fås med alle internationalt gængse 
interfaces. 

Transparent dataoverførsel af alle 
TCP/IP- og UDP-baserede 
protokoller.
Utrolig enkel diagnose af 
overførselsteknologien.
Formonteret og komplet levering af 
alle monterings- og justeringsele-
menter.
Indbygget laserpointer sikrer en 
nem justering.
Enkel fjernbetjent fejlfinding via 
browser (får som ekstraudstyr). 
Model med integreret PROFINET 
udsender diagnosedata til 
styringen.
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Modulære  
styrings-
enheder

MA 2
MA 100
Punkt til punkt
multiNet slave

MA 4 / MA 4D
Punkt til punkt
multiNet slave

MA 8
Punkt til punkt

Tekniske data
Tilslutning 1 stik M12, 5-polet

2 bøsninger M12, 5-polet
Fjederklemmer, 5 PG’S Fjederklemmer, 5 PG’S

Interfaces RS 232
RS 485

RS 232
RS 485 

multiNet slave
Service interface 
RS 232
9-polet Sub-D

RS 232
RS 422
RS 485 

multiNet slave

RS 232
RS 485
multiNet slave
Service interface RS 232
9-polet Sub-D

Egenskaber 1 skifteindgang 
og 1 skifteudgang

2/1 skifteindgang   
2/1 skifteudgang
Netværksadresse

1 skifteindgang
1 skifteudgang

Netværksadresse  
Terminering

2/1 skifteindgang
2/1 skifteudgang
Netværksadresse
Automatisk  
parameterhukommelse

Kapsling IP 67 IP 54 IP 54 IP 54

Godkendelser  C  US        C        US C        US   

BCL 8 KB 008 / direkte       

BCL 21 direkte               direkte 

BCL 22 direkte                  direkte 

BCL 300i KB 301-3000  
(kun MA 100)

 

BCL 500i KB-500-3000-Y   
(kun MA 100)

 

BCL 900i  

LSIS 222 KB M12A-8P- 
MA-3000

 

LSIS 4x2i KB JST 
 

 

RFI / RFM direkte  

RFU  

Mobile 
kodelæsere

 

BPS 8 KB 008 / direkte        

De røde punkter markerer styringsenheder tilordning til de pågældende udstyr.  
Yderligere kombinationer, se kataloget.

m m

m

m

m

       = multiNetm
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MA 200i
Fieldbus Gateway

MA 900
Punkt til punkt

MA 21
multiNet slave
Protokolkonverter

MA 31
multiNet master

Fjederklemmer, 8 PG’S Fjederklemmer, 5 PG’S, 
M12-stiksæt muligt (option)

4 x M12
1 x stikforbindelse
RS 232

Fjederklemmer, 5 PG’S, 
M12-stiksæt muligt (option)

RS 232
RS 422
RS 485

RS 232 – alternativ
RS 422 –, TTY – Host
multiNet Master RS 485
multiNet slave
Service interface RS 232
9-polet Sub-D

PROFIBUS
PROFINET IO/RT
Ethernet TCP/IP
EtherCAT
DeviceNet
EtherNet/IP
CANopen

RS 232,
RS 422 –, TTY – Host
RS 485 
multiNet slave
Service interface RS 232
9-polet Sub-D

3 skifteindgange
4 skifteudgange
Evt. ekstern parameterhukommelse

2 skifteindgange
2 skifteudgange
Netværksadresse
Automatisk parameterhukommelse

Integreret SWITCH
Spænding IN/OUT
1 skifteindgang
1 skifteudgang

Netværksadresse

IP 65 IP 65 IP 65 IP 65

 C  US   C  US

 Tilslutningssæt 
KB JST-M12A-5P-3000

KB 008/direkte

 

 direkte

KB 301-3000-MA200

 KB 500-3000-Y

KB 900  KB JST-3000

 KB M12-8P- 
MA-3000

KB M12A-8P- 
MA-3000

 KB JST-M12A-8P- 
Y-3000 

KB JST

 direkte direkte

 KB-JST-3000 KB-JST-3000

 KB-JST-HS-300 

 KB JST -M12-5P-3000 
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INDUSTRIEL  
BILLEDBEHANDLING

I vores automatiserede industri bruges der  
efterhånden overalt en industriel billedbehand-
ling. Moderne udstyr giver allerede i dag mulig-
hed for at anvende kamerasystemer til mange 
standardopgaver for dermed at øge dit anlægs 
pålidelighed og anvendelighed. 

Vores smartkameraer sikrer f.eks. …
  et komfortabelt webConfig softwaretool til en 
browserbaseret parametrering af sensorer 
uafhængigt af computere via Ethernet.

  en indbygget belysning til en homogen  
oplysning af synsfeltet. 

  en automatiseret, motorstyret fokus- og  
belysningsindstilling, som overflødiggør en 
manuel justering ved batchskift.

“Altid at vide hvilket produkt der er det helt rigtige til opgaven, 
har meget med erfaring og også med en del kreativitet at 
gøre. Erfaring fordi der ikke laves fejl i placeringen eller 
systemets dimensionering. Kreativitet, fordi de lokale 
omstændigheder ofte ikke tillader en standardinstallation,  
så opgaverne kun kan løses med snilde og gode ideer.  
Og netop fordi vi ved dette, hjælper vi vores kunder så 
effektivt.”

Sven-Philipp Abraham,
Product Management –  
Product Center Ident + Vision

FORDI DET OFTE ER BEDRE AT SE DET



     

Skal smartkameraet kunne bruges 

så fleksibelt som muligt? 

LSIS 400i har tre funktioner i et udstyr 

(BLOB-analyse, kodelæsning, måling via 

kantaftastning) og kan derfor anvendes utroligt 

fleksibelt i mange applikationer.

Skal smartkameraet også  

bruges til måling?

Den indbyggede måling via kantaftastning 

muliggør en effektiv anvendelse i helt nye 

applikationer.

Søger du et apparat, som ikke 

har brug for ekstra belysning?

Den indbyggede belysning i apparatet 

overflødiggør ofte ekstra belysning og 

muliggør en meget homogen, fleksibel 

oplysning af hele billedfeltet.

Skal tilslutning, idriftsættelse og 

betjening være utroligt nemt?

Smartkameraet kan anvendes nemt overalt 

takket være den brugervenlige M12-tilslut-

ningsteknik, otte ind- eller udgange til styring 

uden en pc og WebConfig software til en 

hurtig og nem idriftsættelse og fejldiagnose.

Multitalentet LSIS 462i på internettet på: www.leuze.com/dk/lsis462i

MÅLEFUNKTIONEN I LSIS 462i GIVER MULIGHED FOR 
MEGET SMÅ TOLERANCER OG REDUCERER DERMED F.EKS. 
FRASORTERINGEN AF GODE DELE! 

Videreudviklingen af vores Smart-Kamera LSIS 
462i giver markedet et længe ønsket supple-
ment til det allerede omfattende funktions-
omfang. Med den nyeste udgave kan vores 

førsteklasses produkt nu også udføre målinger 
og er derfor den bedste og – pga. den rimelige 
pris - den mest effektive løsning til mange appli-
kationer.

Skal smartkameraet kunne bruges 

så fleksibelt som muligt? 

HIGHLIGHT

Den indbyggede måling via kantaftastning 

muliggør en effektiv anvendelse i helt nye 

Søger du et apparat, som ikke 

har brug for ekstra belysning?

Den indbyggede belysning i apparatet 

overflødiggør ofte ekstra belysning og 

muliggør en meget homogen, fleksibel 

HIGHLIGHT
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LSIS 462i
Smart-kamera

Typiske opgaver
Tilstedeværelses-/
fuldstændighedskontrol

X X

Dimensionskontrol/
positionsbestemmelse

X X

Positions- og typeregistrering X X

Kodescanning Data Matrix, stregkode, 
Pharmacode

Måling X

Finplacering X

Sensor/kameraer CMOS (Global Shutter) CMOS (Global Shutter) CMOS (Global Shutter)

Opløsning (pixel) 752 × 480 752 × 480 752 × 480

Fokuspunkt 50 mm …  ∞ (brændvidde 8 mm)
75 mm …  ∞ (brændvidde 16 mm)
Afhængigt af objektiv ved C-Mount 
variant

50 mm …  ∞ (brændvidde 8 mm)
75 mm …  ∞ (brændvidde 16 mm)
Afhængigt af objektiv ved C-Mount 
variant

50 mm …  ∞ (brændvidde 8 mm)
75 mm …  ∞ (brændvidde 16 mm)

Interface Integreret:
Ethernet, RS 232

Integreret:
Ethernet, RS 232

Integreret:
Ethernet, RS 232

Netværksforbindelse Med styringsenhed 
MA 200i
PROFINET IO/RT
PROFIBUS
EtherCAT
DeviceNet
CANopen

Med styringsenhed 
MA 200i
PROFINET IO/RT
PROFIBUS
EtherCAT
DeviceNet
CANopen

Med styringsenhed 
MA 200i
PROFINET IO/RT
PROFIBUS
EtherCAT
DeviceNet
CANopen

Digitale ind-/udgange 8, kan konfigureres 8, kan konfigureres 8, kan konfigureres

Fast-ethernet Ja Ja Ja

Option Kabel, monteringsdele, eksterne 
lamper

Kabel, monteringsdele, eksterne 
lamper

Kabler, monteringsdele, 
reflektorer, model med opvarm-
ningsmulighed op til –35 °C

Antal kontrolrutiner Normalt 10 – 60,  
alt efter kontrolomfanget

Normalt 10 – 60,  
alt efter kontrolomfanget

Normalt 2 – 4

Konfiguration /  
operativsystem

Parametrering via pc ved hjælp af 
en standard webbrowser  
(webConfig-tool)

Parametrering via pc ved hjælp af 
en standard webbrowser  
(webConfig-tool)

Parametrering via pc ved hjælp af 
en standard webbrowser  
(webConfig-tool) 

Ekstra funktioner Såsom LSIS 422i (se s. 72) Indlæringsfunktion via display

Dimensioner, B × H × D 75 × 113 × 55 mm 75 × 113 × 55 mm 75 × 113 × 55 mm

Godkendelser  C  US  C  US  C  US

Features
Særdeles egnet til industrien 
takket være glas- eller kunststofru-
den, metalhuset og en homogen, 
integreret belysning (afhænger af 
typen: hvid, IR eller RGBW). 
Kapsling IP 65/IP 67. Fleksibel 
anvendelse ved hjælp af den 
elektriske fokusjustering.

Særdeles egnet til industrien 
takket være glas- eller kunststofru-
den, metalhuset og en homogen, 
integreret belysning (afhænger af 
typen: hvid, IR eller RGBW). 
Kapsling IP 65/IP 67. Fleksibel 
anvendelse ved hjælp af den 
elektriske fokusjustering.

Stor anvendelighed inden for 
industrien grundet glasvindue, 
metalhus og homogent integreret 
belysning (IR). Kapsling IP 65/IP 
67. Positions-output via 
skifteudgang eller interface. 
Fleksibel anvendelse ved hjælp af 
den elektriske fokusjustering.

LSIS 412i
Smart-kamera
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Smart-kamera
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“Find det helt rigtige tilbehør til dit produkt. Hvad der nu til 
dags er helt normalt på internettet, finder man desværre ikke 
altid på virksomhedernes hjemmesider. Leuze produkt-
vælgeren på www.leuze.dk er ikke sådan. Her finder kunden 
ikke kun helt præcist det ønskede produkt, men samtidigt 
også det samlede, passende tilbehør – så smart kan sensor 
business være.”

Gerd Eschenbächer,  
Product Management –  
Product Center Supplementary Products and Accessories

8686

Vigtige faktorer er bl.a. montering og praktisk 
håndtering, når det drejer sig om en effektiv  
anvendelse af sensorteknikken. Derfor lægger 
vi stor vægt på f.eks. fleksible monteringsløs-
ninger og nem implementering takket være en 
variabel tilslutningsteknik, justeringslamper eller 
innovative monteringssystemer. De prækonfigu-

rerede og formonterede systemer sikrer en  
hurtig og enkel idriftsættelse f.eks. af muting-
systemer til applikationer inden for arbejds-
sikkerhed. Gå på opdagelse i vores store  
tilbehørssortiment direkte på internettet  
www.leuze.com/dk/tilbehoer

FØRST MED TILBEHØRET  
ER VORES UDVALG 
FULDSTÆNDIGT

EFFEKTIVITET ER, HVIS DE OGSÅ FÅR  
GODE IDEER VED TILBEHØRET



Vores omfattende tilbehør findes på internettet på www.leuze.com/dk/tilbehoer
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 Vores tilbud rækker langt ud over den egentlige sensorteknik. Her kan du f.eks. finde.

  Tilslutningsteknik 

Omfattende tilbud af kabler, fordelerbokse og tilslutninger med nem installation og integrering i 

feltbusnettet

  Monteringssystemer 

Intelligente løsninger til en enkel og fleksibel montering af sensorer

  Apparatsøjler 

Robust konstruktion til pålidelig beskyttelse og montering af sikkerhedsfotocelle

  Styrespejl/styrespejlsøjler 

Positionerer sensorerne fleksibelt selv ved komplekse applikationer

  Beskyttelsesglas 

Beskytter de forskellige sensorer mod ydre påvirkninger

  Lysleder 

Leder det optiske signal til lyslederforstærkeren, også under snævre monteringssituationer

  Reflektorer og reflekterende folier 

Reflektorer og -folier af høj kvalitet til sikker reflektering af lyssignaler

  Justeringslamper 

Til en enkel og præcis justering af sensorerne

  Stregkodebånd 

Med op til 10.000 m længde til nøjagtig placering vha. et stregkodeplaceringssystem

  Muting-monteringssystemer 

Montagedele til en hurtig opbygning af mutingsystemer

  Signalapparater 

Optiske og akustiske display til statusinformationer i automatiserede systemer og anlæg

  Strømforsyninger 

Industrielle strømforsyninger og moduler til overvågning af kredsløb og belastningsfordeling




