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СКЛАДОВИ НАЛИЧНОСТИ-СЕНЗОРИ
наименование
БЕЗКОНТАКТНИ ИНФРАЧЕРВЕНИ СЕНЗОРИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРА
NONCONTACT INFRARED THERMOMETERS – OPTRIS GmbH
OPTCS-LT15К- миниатюрен термометър, раб. обхват -40/+1030ºС, спектър 8-14µм,
обектив 15:1, аналогов изход 0-10V, програмируем, USB интерфейс, корпус М12,кабел1м/ miniature thermometer-М12; -40/+1030ºС, 8-14µм, optics 15:1, analog output 0-10V, with
USB programming adapter, connection cable-1m
OPTCSМ2WLT15 - термометър инфрачервен, безконтактен, миниатюрен, двужичен; раб.
обхват -40/+1030ºС, програмируем, спектър 8-14µm, изход 4-20mA, с кабел 0,5м. / 0,5м.; с
корпус М12
OPTCSМ2WLT15 - термометър инфрачервен, безконтактен, миниатюрен, двужичен; раб.
обхват -40/+1030ºС, програмируем, спектър 8-14µm, изход 4-20mA, с кабел 0,5м. / 3м.; с
корпус М12
OPTCТ LT22 SF- термометър инфрачервен, безконтактен; комплект от измервателна
сонда с метален корпус с резба М12х1 и отделен електронен измервателен блок; работен
обхват от -50 до +975ºС; спектрален диапазон 8-14µм; обектив 22:1(петно 75мм на
разстояние 1500мм); точност- ±1ºC или 1%; изходен сигнал 0-5/10V, 0-20 ,4-20мА или
термодвойка J/K(избираемо); канал за контрол на температурата на сондата); работна
температура на сондата без охлаждане-до 180 ºС; с кабел за сондата-1м
OPTMSPRI- ръчен инфрачервен термометър, работен обхват -32+760ºC, лазерен маркер
спектър 8-14µm, разрешаваща способност 0,1ºC, обектив 40:1, USB интерфейс,
настройка на излъчвателната способност, с термодвойка тип К, с памет за 20 измерени
стойности/ handheld infrared thermometer, measuring range -32+760ºC, 8-14µm, laser marker,
USB interface, optics 40:1, adjustable emissivity, resolution-0,1ºC, data logger-20 values,
thermocouple K

КОНТРАСТ (МАРКЕР) И ЕТИКЕТИ
S8-PR-3-W05-PP- RGB- фотосензор за контраст, раб.разстояние 9мм, с RGB емисия,
светлинно петно-3х1мм, 10 KHz, размери 14х42х25мм
S50-PA2-W03-PP- фотосензор за контраст, работно разстояние 10±2mm, размери на точката
4,5 mm, разрешаваща способност 0,5 mm, работна честота 5 KHz, бял светодиод, корпус М18,
с кабел 2м
S60-PA2-W08-PP- фотосензор за контраст, работно разстояние 19±2mm, размери на точката
3,5 mm, разрешаваща способност 0,5 mm, работна честота 5 KHz, бял светодиод, корпус
50х50х15 mm, с кабел
S90-MA5-W08-PH- фотосензор за контраст, работно разстояние 19±2mm, размери на точката
3,5 mm, разрешаваща способност 0,5 mm, работна честота 5 KHz, бял светодиод, метален
корпус 50х50х15 mm, съединител М12-4 полюсен
LD46 UL715- фотосензор за луминисцентен маркер 2х8мм/на 10мм, обектив със стъклени
лещи, раб.разстояние 10-20 мм, работна честота -2 KHz, изходи-1xPNP и 1хNPN-ОК, метален
корпус, съединител М12-5
TL46 W 815- фотосензор за контраст(маркер), обектив със стъклени лещи, раб.разстояние 9±
3мм, с RGB емисия, вертикално светлинно петно1,5х5мм, 15 KHz, 1xPNP изход, метален
корпус, съединител М12-5
TL46 WL 815- фотосензор за контраст, обектив със стъклени лещи, раб.разстояние 9± 3мм, с
RGB емисия, вертикално светлинно петно1,5х5мм, 20 KHz, 1xPNP изход, метален корпус,
съединител М12-5
TLµ 415C- фотосензор за контраст, обектив със стъклени лещи, раб.разстояние 9±3мм, с
бяла емисия, кръгло светлинно петно ф3мм, 20 KHz, 1xNPN изход, метален корпус,
съединител М12-4
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TLµ 515C- фотосензор за контраст, обектив със стъклени лещи, раб.разстояние 9±3мм, с
бяла емисия, кръгло светлинно петно ф3мм, 20 KHz, 1xPNP/NPN изход, метален корпус,
съединител М12-4
Обектив 9 мм
Обектив 22 мм
Обектив 48-60 мм
SR21 RG-шлицов фотосензор за цветен маркер (етикет), върху прозрачен или полупрозрачен
носител, емисия-червен/зелен светодиод, раб. честота-25KHz, PNP+NPN изход, съединител
М8-4 полюсен
SR21 IR-шлицов фотосензор за маркер (етикет) в сивия или черен спектър върху прозрачен
или полупрозрачен носител, емисия-инфрачервен светодиод, раб. честота-25KHz, PNP+NPN
изход, съединител М8-4 полюсен
SR21 AH 1694-шлицов фотосензор за маркер на хартиен етикет с дебелина до 1,5мм и маркер
с ширина мин. 1мм, емисия-червен и зелен светодиод, раб. честота-7,5KHz, PNP+NPN изход,
съединител М8-4 полюсен
SR23-шлицов фотосензор за цветен маркер (етикет); шлиц 5мм-идеално подходящ за
опаковъчни и пакетиращи машини в хранителната и фармацефтична промишленост, когато
към опаковката се прикрепват брошури или самата опаковка е от по-дебел материал;
инфрачервен светодиод, раб. честота-12KHz, PNP+NPN изход, съединител М8-4 полюсен
УСИЛВАТЕЛИ ЗА ОПТИЧНО ВЛАКНО
S7-1-E-P-усилвател за оптично влакно, бял светодиод, 10 KHz, за монтаж на DIN релса, корпус
с ширина 10мм, 4 цифров LED дисплей, 12/10 бита АЦП, с кабел
S7-5-E-P- усилвател за оптично влакно, червен светодиод, 1 или 5 KHz, за монтаж на DIN
релса, корпус с ширина 10мм, 4 цифров LED дисплей, 12 бита АЦП (1 в куфара)
S5-5-E1-30 усилвател за оптично влакно, червен светодиод, 500Hz,настройваеми 1х PNP или
1хNPN изход/светъл или тъмен режим; корпус М18, със съединител М12
OF-18ST 10–дифузен оптичен кабел за S7, дължина 1 м.
OF-42 ST 20–дифузен оптичен кабел за S7, дължина 2 м.(
OF-43 ST 20–бариерен оптичен кабел за S7, дължина 2м.
OFA 1 AS 20- бариерeн оптичен кабел за S7 (16хо,265мм)
AF7-метален шлаух (2m) за ОF-42-ST20
ЗА ПРОЗРАЧНИ ОБЕКТИ
S3Z-PR-5 T51-PD- фотосензор за прозрачни обекти, раб.разстояние 0-200 см, с коаксиална
оптика, с червен светодиод, 500Hz, размери 14х42х25мм, със съединител М8-4 полюсен
S8-PR-5 T51-PP фотосензор за прозрачни обекти, раб.разстояние 0-80 см, с червен светодиод,
2 KHz, размери 14х42х25мм, със съединител М8-4 полюсен
S50-PA2-Т01-PP- фотосенсор за прозрачни обекти, корпус М18, с кабел
ОТРАЖАТЕЛНИ
S2Z-PA-5-B01-0X-отражателен фотосенсор , с червена емисия, обхват 20-700 сm, 12-24/VDC,
изход-1xPNP-НО + изход-1xNPN-НО, с кабелен щуцер и клеми,
S3Z-PR-2-B01-PD- отражателен фотосенсор с инфрачервена емисия, обхват от 0,01 до 4 m ( с
рефлектор R5), миниатюрен корпус 36х19,5х10,8 mm, тъмен режим , изход-1xPNP-НО, с
кабел 2м.
S3Z-PR-5-B01-PD- отражателен фотосенсор с инфрачервена емисия, обхват от 0,01 до 4 m ( с
рефлектор R5), миниатюрен корпус 36х19,5х10,8 mm, тъмен режим, със съединител М8
S5-1-A2-10- фотосензор отражателен, работен диапазон
0,1-2м(R2) , тъмен режим,
захранващо напрежение 15-264VAC/DC, с кабел 3 жилен-2м, кодов номер G5110210
S15-PA-2-B00-PK-отражателен фотосенсора, с червена емисия, обхват 0,1-300 сm, изход-
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1xPNP-НО, къс(само 40мм) корпус М18, с кабел
S18-5-A-32-отражателен фотосензор, инфрачервена емисия-с поляризация на светлината,
обхват 0,1-2м ( с рефлектор R2), корпус М18 mm, изход- 1хPNP или 1хNPN/НО и
тъмен/светъл режим - конфигурируеми, със съединител М12
S20-5-B-5- отражателен фотосензор, червена емисия-с поляризация на светлината, обхват
0,1-7м ( с рефлектор R2), корпус 65х20х55 мм, изход- 1хНО+1хНЗ-PNP (200мА), със
съединител М12-4 полюсен
S41-5-B-P- отражателен фотосенсор с червена емисия, с поляризация, обхват от 0,01 до 2,5
m ( с рефлектор R2), миниатюрен корпус 36х20х12 mm, изход-1xPNP-НО, със съединител
М8-4 полюсен
S50-PL-5-B01-PP-SV2422- отражателен фотосензор, лазерен, с червена емисия, обхват- 8м,
1хНО+1хНЗ PNP изход, с пластмасов корпус М18 и съединител М12-4 полюсен
S50-МL-5-B01-PP-SV2422- отражателен фотосензор, лазерен, с червена емисия, обхват- 8м,
1хНО+1хНЗ PNP изход,с метален корпус М18 и съединител М12-4 полюсен
S51-PА-5-А00-PК дифузен фотосенсор с инфрачервена емисия, аксиален тип, обхват 0,1-5м,
изход- PNP-ОК 1хНО , корпус М18, съединител М12
S51-PА-5-B01-PK-фотосензор, отражателен с поляризация на светлината, червена емисия,
изход-1xPNP-НО, раб.диапазон 0,1-3m, аксиален корпус М18, със съединител М12
S51-PR-5-B01-PK-фотосензор, отражателен с поляризация на светлината, червена емисия,
изход-1xPNP-НО, раб.диапазон 0,1-2,5m, радиален корпус М18, със съединител М12
S60-PA2-B51-PP- отражателен фотосенсор с поляризация на светлината, с коаксиална
оптика, с червена емисия, обхват 0-400 сm, изход PNP-НО+НЗ, корпус 50х50х15 mm, с
кабел
S60-PA-5-B01-PP- отражателен фотосенсор с поляризация на светлината, с червена емисия,
обхват 0-800 сm (с рефлектор R5), изход PNP-НО+НЗ корпус 50х50х15 mm, със съединител
М12
S62-PA-5-B01-PP- отражателен фотосенсор с поляризация на светлината, с червена емисия,
обхват 0-1000 сm(с рефлектор R5), изход PNP-НО+НЗ корпус 50х50х15 mm, със съединител
М12
ДИФУЗНИ
S3Z-PR-2-C11-PL- дифузен фотосенсор с обхват от 0 до 70сm, светъл режим , изход-1хPNPOK, корпус 32х20х12 mm, с кабел
S3Z-PR-2-C11-PD- дифузен фотосенсор с обхват от 0 до 70сm, тъмен режим , корпус
32х20х12 mm, с кабел
S3Z-PR-5-C11-PL- дифузен фотосенсор с обхват от 0 до 70сm, светъл режим , изход-1хPNPOK , корпус 32х20х12 mm, с кабел
S3Z-PR-2-C01-PL- дифузен фотосенсор с обхват от 50 до 150мм, за малки обекти, изход1хPNP-OK , светъл режим , корпус 32х20х12 мм, с кабел
S3Z-PR-5-C01-PL- дифузен фотосенсор с обхват от 50 до 150mm, за малки обекти, изход1хPNP-OK, светъл режим , корпус 32х20х12 mm, съединител М8-4
S5-1-C8-20-фотосензор дифузен, работен диапазон 8см, светъл режим, захранващо
напрежение 15-264VAC/DC, с кабел 3 жилен-2м, кодов номер G5110520
S5-5-C10-32--дифузен фотосензор, обхват 1-10 cм, корпус М18 mm, изход- 1хPNP или
1хNPN/НО и тъмен/светъл режим - конфигурируеми, със съединител М12
S5-5-C35-32--дифузен фотосензор, обхват 1-35 cм, корпус М18 mm, изход- 1хPNP или
1хNPN/НО и тъмен/светъл режим - конфигурируеми, със съединител М12
S5-5-D50-92--дифузен фотосензор с фиксирано фокусно разстояние, обхват 0-50 cм, корпус
М18 mm, изход- 1хPNP, със съединител М12
S8-PH-5-M01-PP- дифузен фотосензор малогабаритен, лазерен, с подтискане на задния фон,
работен обхват 20-200мм, изход- 1хPNP/НО-5KHz, пластмасов корпус , със съединител М8-4
S8-MH-5-M53-PP- дифузен фотосензор с подтискане на задния фон, лазерен , за блестящи
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повърхнини, работен обхват 50-150мм, изход- 1хPNP/НО, корпус от неръждаема стомана,
със съединител М8-4
S8-PR-5-M01-PP- дифузен фотосензор с подтискане на задния фон, работен обхват 50-300мм,
изход- 1хPNP/НО съединител М8-4
S18-5-C-32-дифузен фотосензор, обхват 1-30 cм, корпус М18 mm, изход- 1хPNP или
1хNPN/НО и тъмен/светъл режим - конфигурируеми, със съединител М12
S41-5-C-P- дифузен фотосенсор с обхват до 35 cm, миниатюрен корпус 32х20х12 mm, със
съединител М8-4
S50-PА-5-D00-PP- дифузен фотосенсор, с фиксирано фокусно разстояние, обхват 10см, изходPNP НО и НЗ , корпус М18-пластмасов, със съединител М12
S50-PА-2-C01-PP - дифузен фотосенсор, аксиален тип, обхват 0-70см, изход- PNP НО и НЗ ,
пластмасов корпус М18-метален, с кабел 2 м.
S51-РА-2-C10-NК дифузен фотосенсор, аксиален тип, обхват 0-10см, изход- NPN-ОК 1хНО ,
пластмасов корпус М18, с кабел 2м
S51-МА-2-C01-PК - дифузен фотосенсор, радиален тип, обхват 0-30см, изход- PNP-ОК 1хНО ,
метален корпус М18, с кабел 2м
S51-МА-2-C01-PК - дифузен фотосенсор, радиален тип, обхват 0-30см, изход- PNP-ОК 1хНО ,
метален корпус М18, с кабел 2м
S51-PR-5-C01-PК дифузен фотосенсор, радиален тип, обхват 0-30см, изход- PNP-ОК 1хНО ,
корпус М18, съединител М12
S60-PA5-C11-PP- дифузен фотосенсор с обхват от 5 до 200см, корпус
50х50х15 мм.,
съединител М12-4 полюсен
S62-PA5-М01-PP дифузен фотосенсор с подтискане на задния фон, обхват от 30 до 300мм, с
висока разрешаваща способност, изход- PNP-ОК 1хНО и 1хНЗ, корпус
50х50х18 мм.,
съединител М12-4 полюсен
S62-PL5-М11-PP дифузен лазерен фотосенсор с подтискане на задния фон, обхват от 50 до
350см, с висока разрешаваща способност, изход- PNP-ОК 1хНО и 1хНЗ, корпус 50х50х18
мм., съединител М12-4 полюсен
S62-PA5-М31-PP дифузен фотосенсор, обхват от 20 до 200см, с подтискане на задния фон, с
висока разрешаваща способност, PNP-ОК 1хНО и 1хНЗ , корпус 50х50х18 мм., съединител
М12-4 полюсен
S300-PR5-М06-OC- дифузен фотосенсор с подтискане на задния фон, обхват от 50 до 250см,
изходи PNP и NPN-ОК 1хНО - с таймер, съединител М12-4 полюсен
FQ01D3K дифузен фотосензор, обхват от 35 до 180см програмируем изход:1хPNP или NPN/
НО или НЗ, съединител М12-4(INFRA)
БАРИЕРНИ
S3Z-PR-5-FG01-PD- бариерен фотосенсор с инфрачервена емисия, обхват от 0,01 до 15
метра, (комплект от приемник и предавател) миниатюрен корпус 36х19,5х10,8 mm, със
съединител М8-4 полюсен
S51-PR2-F00-PK+ S51-PR2-G00-XG (комплект от приемник и предавател) бариерен
фотосензор, радиален тип, обхват 10m, корпус М18, с кабел
ШЛИЦОВИ СЕНЗОРИ
SFR 50-5-P- слотов (шлицов) фотосензор, слот- 50 мм, изход 1хPNP-ОК, със съединител М83пол.
КАБЕЛИ
Кабел с прав (аксиален) съединител M12-4 полюсен, 3 метра
Кабел с ъглов (радален) съединител (90º)M12-4 полюсен, 3 метра
Кабел с прав (аксиален)съединител М12- 5 полюсен-3м
Кабел с прав (аксиален)съединител М12- 5 полюсен-2м (Microsonic) прав
Кабел с прав (аксиален) съединител М12- 5 полюсен-5м
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Кабел, с ъглов (радиален-90º) съединител М8-4 полюсен, 3 метра
Кабел с прав (аксиален) съединител M8-4 полюсен, 3 метра
Кабел с прав (аксиален) съединител M8-4 полюсен, 5 метра
Кабел с прав съединител M12-8 полюсен, екраниран,3 метра (SE-SG)
Кабел с прав съединител М12-4 полюсен(радиален-90º) - екраниран, 3 метра (SE-SG)
Кабел с прав съединител M12-8 полюсен, екраниран, 3 метра (SE-SG)
ЗАКРЕПВАЩИ ПЛАНКИ
ST5012-закрепваща скоба –ф18мм
ST5019-закрепваща скоба за S60, S90,
ST5020-закрепваща скоба за S60, S90,
ST5021-закрепваща скоба за S60, S90,
ST5039-закрепваща скоба за S3Z
ST5040-закрепваща скоба за S3Z
ST5053- защитна закрепваща скоба за S62
S3Z-SLIT1- Ф 0,5мм, калибрирана пластина за бариерен сензор 3SZ
S3Z-SLIT 4- 0,5x18мм, калибрирана пластина за бариерен сензор 3SZ
S3Z-SLIT 5- 1x18мм, калибрирана пластина за бариерен сензор 3SZ
SWING18- универсална закрепваща скоба за датчици с корпус М18,
ST5012- закрепващ детайл за датчици с корпус М18
ДРУГИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
010066- лампа за сензор за маркер TL10, 6V/6W
KFM - съединител щифтов М12-4 полюсен, с клеми
КFD- (стар) съединител гнездов М12-4 полюсен, с клеми
(CS-A1-02-B-NC-nov)
КFD-5- съединител гнездов М12-5 полюсен, с клеми
K1FDVA -съединител гнездов М8-3 полюсен, с клеми
РЕФЛЕКТОРИ
Рефлектор R1 (31мм)
Рефлектор R3 (18x54мм)
Рефлектор R4 (51x51мм)
Рефлектор R5 (Ф75мм)
Рефлектор R6 (60x40,5мм)
Рефлектор R8 (14x23)- за лазерни сензори
RT3870(S940000600) отражателно фолио 200х300мм
ТЕРМОРЕГУЛАТОРИ
QS01 Терморегулатор (974031000)
УЛТРАЗВУКОВИ – DATASENSOR И MICROSONIC
Nano-24 CD-обхват 40-250mm, разрешаваща способност 0,069mm, 1xPNP-OK;
програмируем посредством самообучаване или с компютър чрез LINK CONTROL адаптер,
метален корпус M18 от никелиран месинг, съединител М12-5 полюсен
Nano-24 CI-обхват 20-250mm, разрешаваща способност 0,069mm, 1xPNP-OK; програмируем
посредством самообучаване или с компютър чрез LINK CONTROL адаптер, метален корпус
M18 от никелиран месинг, съединител М12-5 полюсен
Pico+15/F- обхват 20-150mm, разрешаваща способност 0,069mm, 1xPNP-OK; програмируем
посредством самообучаване или с компютър чрез LINK CONTROL адаптер, метален корпус
M18 от никелиран месинг, съединител М12-5 полюсен
Pico+35/F- обхват 65-350mm, разрешаваща способност 0,069mm, 1xPNP-OK; програмируем
посредством самообучаване или с компютър чрез LINK CONTROL адаптер, метален корпус
M18 от никелиран месинг, съединител М12-5 полюсен
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Pico+35/I- обхват 65-350mm, разрешаваща способност 0,069mm, аналогов изход 4-20mA;
програмируем посредством самообучаване или с компютър чрез LINK CONTROL адаптер,
метален корпус M18 от никелиран месинг, съединител М12-5 полюсен
MIC+130/UI/TC/ - обхват 200-1300mm, разрешаваща способност 0,18mm, аналогов изход 420mA/0-10V-програмируем с бутони или с компютър чрез LINK CONTROL адаптер, метален
корпус M30 от никелиран месинг, съединител М12-5 полюсен,
MIC+130/D/TC - обхват 200-1300mm, разрешаваща способност 0,18mm, изход 1хPNP-OK програмируем с бутони или с компютър чрез LINK CONTROL адаптер, метален корпус M30 от
никелиран месинг, съединител М12-5 полюсен,
MIC+130/DD/TC - обхват 200-1300mm, разрешаваща способност 0,18mm, изход 2хPNP-OK програмируем с бутони или с компютър чрез LINK CONTROL адаптер, метален корпус M30 от
никелиран месинг, съединител М12-5 полюсен,
MIC+340/UI/TC/E- обхват 350-3400mm, разрешаваща способност 0,18mm, аналогов изход 420mA/0-10V-програмируем с бутони или с компютър чрез LINK CONTROL адаптер, метален
корпус M30 от неръждаема стомана, съединител М12-5 полюсен, за тежки условия на
работа
MIC+340/UI/TC/E- обхват 350-3400mm, разрешаваща способност 0,18mm, аналогов изход 420mA/0-10V-програмируем с бутони или с компютър чрез LINK CONTROL адаптер, метален
корпус M30 от никелиран месинг, съединител М12-5 полюсен, за тежки условия на работа
MIC+340/D/TC/ - обхват 350-3400mm, разрешаваща способност 0,18mm, изход 1хPNP-OK,
програмируем с бутони или с компютър чрез LINK CONTROL адаптер, метален корпус M30 от
никелиран месинг, съединител М12-5 полюсен
esf-1/CDF- ултразвуков слотов сензор за етикети (за материали с тегло от 20г/м2 до над
400г/м2), метални ламинирани листа и филми с дебелина до 0,2мм, време за реакция от 300µс
до 2,25мс
наименование
ИНДУКТИВНИ СЕНЗОРИ- DATALOGIC
IS33KS-индуктивен сензор Ф8, екраниран, номинално работно разстояние-1,5мм, PNP НО
изход, захранване – 10-30 VDC, със съединител-М12-4 изводен, метален корпус
IS33DK-индуктивен сензор Ф8, екраниран, номинално работно разстояние-2мм, PNP НО
изход, захранване – 10-30 VDC, със съединител-М8-4 изводен, метален корпус
IS-08-D1-03-индуктивен сензор Ф8, неекраниран, номинално работно разстояние-1,5мм,
1xPNP-НО изход, захранване – 10-30 VDC, с кабел
IS38 KS-индуктивен сензор Ф12, екраниран, номинално работно разстояние-2мм, PNP НО
изход, захранване – 10-30 VDC, със съединител-М12-4 изводен, метален корпус
IS40 DK-индуктивен сензор Ф12, екраниран,номинално работно разстояние-4мм, PNP НО и НЗ
изход, захранване – 10-30 VDC, със съединител-М12-4 изводен, метален корпус
IS-12-A1-S1- индуктивен сензор Ф12, екраниран,номинално работно разстояние-2мм, PNP НО
изход, захранване – 10-30 VDC, със съединител-М8-3 изводен, метален корпус; в комплект със
съединител М8-3 изводен
IS-12-G1-03- индуктивен сензор Ф12, екраниран,номинално работно разстояние-4мм, PNP НО
изход, захранване – 10-30 VDC, с кабел, с метален корпус;
ILF 5-18L-10P- индуктивен сензор Ф18, екраниран, номинално работно разстояние-5мм, PNP
НО изход, захранване – 10-30 VDC, метален корпус , с кабел 2м, метален корпус;
SCHMERSAL
ISI 44 S- индуктивен сензор Ф18, екраниран, номинално работно разстояние-5мм, PNP НО
изход, захранване – 10-30 VDC, с кабел-2м, корпус от неръждаема стомана
IS70 S- индуктивен сензор Ф18, неекраниран, номинално работно разстояние-8мм, PNP НО
изход, захранване – 10-30 VDC, с кабел 2м, метален корпус
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IS-18-G1-S2- индуктивен сензор Ф18, екраниран,номинално работно разстояние-8мм, PNP НО
изход, захранване – 10-30 VDC, със съединител-M12-4 изводен, метален корпус
IS-30-G1-S2- индуктивен сензор Ф30, екраниран, номинално работно разстояние-15мм, PNP
НО изход, захранване – 10-30 VDC, със съединител-M12-4 изводен, метален корпус
IS-30-H5-S2- индуктивен сензор Ф30, екраниран, номинално работно разстояние-20мм, 1хPNP1хНО/1хНЗ изход, захранване – 10-30 VDC, със съединител-M12-4 изводен, метален корпус
МАГНИТНИ СЕНЗОРИ-DATALOGIC; steute Schaltgerate GmbH (*)
SM07- сензор магнитен, 1хНО контакт, метален корпус М12х1мм, L=40мм, с кабел 2м
MG02- магнит феритен за SM07, корпус от неръждаема стомана
*RS- 1W-W-ST- сензор магнитен, 1 х превключващ контакт за напрежение 250 VAC/DC;
комутираща способност 25VA/W, метален корпус ф12мм, присъединителна резба PG9, с кабел
2м

