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наименование
Индуктивни сензори (Datalogic, Infra *)
IS 33 DK- сензор индуктивен екраниран; диаметър 8mm;
SN=2mm; с 1хНО PNP изход -200mA max; f=500Hz; със
съединител М12-4 полюсен
IS 33 KS- сензор индуктивен екраниран; диаметър 8mm;
SN=1,5mm; с 1хНО PNP изход -200mA max; f=500Hz; със
съединител М12-4 полюсен
IS 38KS- сензор индуктивен екраниран; диаметър 12mm;
SN=2mm; с 1хНО PNP изход -200mA max; f=500Hz; със
съединител М12-4 полюсен
IS18-G1-S2- сензор индуктивен екраниран; диаметър 18mm;
SN=8mm; с 1хНО PNP изход -200mA max; f=400Hz; със
съединител М12-4 полюсен
ISI 44S- сензор индуктивен екраниран; диаметър 18mm с
корпус от неръждаема стомана; SN=5mm; f=1000Hz; с 1хНО
PNP изход -200mA max; с кабел 2м.
IS 70 КS- сензор индуктивен неекраниран; диаметър 18mm;
SN=8mm; с 1хНО PNP изход -200mA max; f=1000Hz; с кабел
2м.
IS 30-G1-S2- сензор индуктивен екраниран; диаметър 30mm;
SN=15mm; с 1хНО PNP изход -200mA max; f=200Hz; със
съединител М12-4 полюсен
Фотосензори (Datalogic)
S5-1-A2-10- фотосензор отражателен с инфрачервена емисия;
работен обхват 0,1-4м; тъмен режим; с изход 1хPNP-OK100mA; f=25Hz; със захранващо напрежение 15÷264VAC; с
аксиален корпус М18; с кабел 2м.
S5-5-A4-32- фотосензор отражателен с инфрачервена емисия;
работен обхват 0,1-4м; тъмен режим; с изход 1хPNP/NPN-OK150mA (избираем); f=500Hz; със захранващо напрежение
10÷30VDC; с аксиален корпус М18; със съединител М12-4
полюсен
S8-MR-5-W00-PH- фотосензор за маркер; с RGB емисия; с
работен обхват 9mm±2mm; с изход 1хPNP -OK-100mA; с
работна честота f=10КHz; със захранващо напрежение
10÷30VDC;със съединител М8-4 полюсен;с корпус от
неръждаема стомана
S8-MH-5-M53-PP-фотосензор дифузен с подтискане на задния
фон; с лазерна емисия; с работен обхват 50mm÷150mm; с изход
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1хPNP -OK-100mA; с работна честота f=500Hz; със захранващо
напрежение 10÷30VDC;със съединител М8-4 полюсен;с корпус
от неръждаема стомана
S15-PA-2-B00-PK- - фотосензор отражателен с червена емисия
с поляризация; работен обхват 0,1-4м; с изход 1хPNP -OK100mA; f=500Hz с избор на тъмен /светъл режим на работа;
захранващо напрежение 10÷30VDC;с кабел 2м; с къс (40мм)
аксиален корпус М18
S51-PR-5-B01-PK- фотосензор отражателен с червена емисия с
поляризация; работен обхват 0,1-2,5м; с изход 1хPNP -OK100mA; f=500Hz с избор на тъмен /светъл режим на работа;
захранващо напрежение 10÷30VDC; със съединител М12-4
полюсен; с радиален корпус М18
S51-PR-2-B01-NK- фотосензор отражателен с червена емисия с
поляризация; работен обхват 0,1-2,5м; с изход 1хPNP -OK100mA; f=500Hz с избор на тъмен /светъл режим на работа;
захранващо напрежение 10÷30VDC;с кабел 2м; с радиален
корпус М18
S51-PR-2-F00/G00-PK- фотосензор бариерен инфрачервена
емисия с поляризация; работен обхват 0,1-18м; с изход 1хPNP OK-100mA; f=120Hz с избор на тъмен /светъл режим на работа;
захранващо напрежение 10÷30VDC; с кабел 2м; с радиален
корпус М18; комплект от приемник и предавател
S50-PA-2-T01-PP-фотосензор за прозрачни обекти; с червена
емисия с поляризация; работен обхват 0,1-1,7м; с изход 1хPNPNO–OK+1хPNP-NС–OK -100mA; f=1000 Hz; захранващо
напрежение 10÷30VDC; с кабел 2м; с радиален корпус М18;
комплект от приемник и предавател
S50-PA2-T01-NN--фотосензор за прозрачни обекти; с червена
емисия с поляризация; работен обхват 0,1-1,7м; с изход 1хNPNNO–OK+1хNPN-NС–OK -100mA; f=1000 Hz; захранващо
напрежение 10÷30VDC; с кабел 2м; с радиален корпус М18;
комплект от приемник и предавател
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