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50 yılı aşkın deneyim, Leuze electronic’i  
endüstriyel otomasyon için yenilikçi ve verimli 
sensör çözümlerinde gerçek bir uzman haline  
getirdi. Geniş satış ve servis ağımız, bilgili  
danışmanlığımız ve güvenilir müşteri hizmetle-
rimizle size her zaman yakınız – üstelik dünya 
çapında.

sMart, 

baSİt düşünMEktir, 

tEcRübEyİ paYLaşMaktır, 

yakıN oLMaktır,  

gElEcEğİ tasarLaMaktır.

Felix Beintner, 

Uluslararası Sipariş 

Yönetimi

www.smart-sensor-business.com/en/
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Teknoloji insanlara hizmet etmelidir. Teknik 

açıdan kompleks ürünler, müşterilerimiz 

tarafından kolay kullanılabilmelidir. Bu, 

müşterilerimizin yararına olacak biçimde 

hem bir ilham kaynağı hem de gelişim 

unsurudur

Sensörler, otomasyon sistemleri ve 

Endüstri 4.0 için bir temel oluşturmakta-

dır. Müşterilerimiz ve stratejik ortaklarımız 

ile birlikte, verilerin erişilebilir kılınması 

için geleceğe yönelik teknolojiler 

kapsamında çalışmaktayız. 

S İ z E  b İ R  S ö z  v E R D İ K 

baSİt tEcRübE

yakıNlık gElEcEk

Global düşün, lokal hareket et- bu bizi 

tanımlamaktadır. Müşteri yakınlığı;  

7/24 hizmet anlayışı , yetkin ve kapsamlı  

danışmanlık servisinin yanı sıra, müşterileri-

mizin özel istek ve ihtiyaçlarına cevap 

vermekteyiz.

50 yılı aşan deneyimimiz ve müşterilerimiz 

ile kurduğumuz yakın ilişki, belirli sektörler-

de bize gerçek uzmanlık sağladı. 

Müşterilerimiz ile birlikte uygulamaya özel 

sensör çözümleri geliştirmekteyiz. 
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Yönetim seviyesi – Erp

süreç kontrol seviyesi – MEs / sCada

kontrol seviyesi – pLC

saha seviyesi

sensör / aktüatör

akıllı sensörler, Endüstri 4.0 ’ın temelini oluşturmaktadır.  
Geleceğin teknolojileri konusunda çok net fikirlerimiz var ve bunun için 
yenilikçi sensör konseptleri geliştiriyoruz. 

sMart gElEcEğİ 
tasarLaMaktır.

Microsoft ve oPc Foundation gibi uluslararası teknoloji 

ortaklarıyla birlikte yarının teknolojik standartlarını geliştiriyor 

ve ürünlerimizi Endüstri 4.0 / IIoT’nin zorluklarına karşı hazır 

hale getiriyoruz. Sensörlerimiz daha bugünden oPc UA 

üzerinden verilerini otomasyon piramidinin tüm düzlemlerine 

veya doğrudan buluta iletiyor – Örneğin BcL300i barkod 

okuyucumuz. 

Burada veriler Microsoft Azure cloud hizmetlerine yönelik 

diğer analizler ve servisler için kullanılabilmektedir. Io-Link, 

PRoFINET, EtherNet / IP ve EthercAT gibi entegre arayüzler, 

sensörlerin ağ bağlantısını desteklemekte, ayrıntılı makine 

verilerine erişim sunmakta ve bulut ile birlikte dünya çapında 

kullanıma hazır hale getirilebilmektedir.
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E N D Ü S T R İ  4 . 0  /  I I O T

Varlık Yönetimi Durum izleme Big Data



8

L e u z e  e L e c t r o n i c

Endüstri uzmanları olarak, intralojistik uygu-
lama alanlarına yönelik ve ihtiyaçlarına uygun 
ürünler geliştirmekteyiz. ayrıca onlara uygun 
ürünler de geliştiriyoruz. Bu sayede müşte-
rilerimize rekabetçi çözümler sunma olanağı 
sağlıyoruz. 

İNtRalOjİStİk  
iÇin GELECEğE dair  
ÇöZüMLEr

Amazon, Tesco veya zalando gibi pazar liderleri, çıtayı belirleyen 

standartlardan istifade etmektedir. ‘Aynı gün’ veya ‘bir saat 

içerisinde’ teslimat gibi hizmetler, gelişmiş bir lojistik ağı ve otomatik 

dağıtım merkezleri gerektirir. Bunun temeli efektif çalışan ve 

maksimum sistem kullanılabilirliği sağlayan akıllı bir sensör sistemidir. 

4.0 uyumlu akıllı sensörlerimiz verimli ve şeffaf süreçler sağlıyor. 

Bireysel sensörler giderek daha güçlü hale geliyor ve bu aynı 

zamanda sensör sayısının azaltılabileceği anlamına geliyor.  

Sensörler kendi kendilerini denetlemektedir; bu da neredeyse hiç 

kesinti olmamasını sağlıyor. Modern bulut çözümleri, bakım ve 

izleme görevleri için proses verilerini dünya çapında kullanılabilir 

kılmaktadır.

“Global online ticarette hızlı tepki  
sürelerine ihtiyaç vardır. Verimlilik ve 
otomasyon daima rağbet görüyor.  
Bizim sensörlerimiz sürdürülebilir ve  
dinamik depo lojistiğini kolaylaştırıyor.”

Matthias Göhner,

intralojistik Endüstri Müdürü
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E N D Ü S T R İ  u z m a N L I ğ I m I z

İhtiyaçlarınızı  
biliyoruz

onlarca yıldır özellikle intralojistik Endüstrisi için 

sensörler geliştiriyor ve uzmanlığımızı devam 

ettiriyoruz. Müşteri yakınlığımız ve uygulama 

uzmanlığımız, ihtiyaçlara yönelik ürünler geliştirebil-

memizi sağlıyor. optik veri aktarım alıcı-verici 

cihazımız DDLS 500, çok sayıda ek fonksiyon ve 

opsiyon ile birlikte bunun bir örneğidir.

Durum izleme maksimum sistem 
kullanılabilirliğini mümkün kılar

Akıllı sensörlerimiz kendi işlevselliklerini kontrol 

eder ve böylece kestirimci bakımı mümkün kılar. 

Bu sayede sistem kullanılabilirliği garanti edilir. 

Bakım ve izleme işlemleri entegre bir arayüz 

sayesinde, örneğin Microsoft Azure cloud ile dünya 

çapında erişilebilir kılınır.

İntralojistik için eksiksiz servis 
sağlıyoruz

Endüstri uzmanı olarak iddiamız her intralojistik 

uygulaması için en doğru çözümü bulmaktır. 

Sensörlerimiz, sistemlerin güvenilir bir şekilde 

çalışmasını sağlar. Hiçbir endişeye mahal bırakma-

yan çözüm ve hizmet paketlerimize 7/24 hizmeti-

miz dahildir.

Performans sayesinde  
maliyetlerin düşmesi

Hızlı devreye alma, kolay kullanım ve yüksek 

performans ürün yelpazemizin özellikleridir. 

Müşterilerimizin maaliyet ve ihtiyaçlarını gözeterek, 

örneğin hassas pozisyon konumlandırmaları için 

kamera tabanlı IPS 200i gibi, hesaplı sensörler 

geliştiriyoruz.
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yükSEk bölmElİ 
dEpOlama  
iÇin sEnsör ÇöZüMLEri

Yüksek bölmeli depolama cihazları, otomatik 

yüksek bölmeli depolarda malların depolanmasını 

ve geri alınmasını sağlar. Yüksek bölmeli depola-

ma cihazlarının hızı ve güvenilirliği- aynı zamanda 

düşük sıcaklık aralıklarında- genel performans ve 

sistem kullanılabilirliği için belirleyici özellik 

taşımaktadır. Sensör çözümlerimiz, yüksek bölmeli 

depolama cihazının en uygun şekilde çalışmasını, 

ürünlerin dinamik ve hassas bir şekilde saklanma-

sı, geri alınması, ve bu sayede yüksek verim 

sağlar. optik bölme doluluk kontrolleri ve itiş 

koruması sayesinde, depolanan ürünleri koruma 

altına alır. Sensörlerin kolay hizalanması hızlı ve 

hatasız  bir devreye almayı mümkün kılar.

Yüksek hedefler: hızlı iş hacmi ve maksimum kullanılabilirlik 
garantisi. 
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1  Konumlandırma  

(lineer, kıvrımları takip eden hatlarda) 

BPS 300i

2   Konumlandırma (lineer)  

AMS 300i

3  Veri Aktarımı  

DDLS 200

4   Veri Aktarımı  

DDLS 500 

5  x- ve y- eksenlerinde tek derinlikli hassas 

bölme konumlandırması 

IPS 200i 

 6   X- ve Y- eksenlerinde çift derinlikli hassas 

bölme konumlandırması  

LSIS 472i

 7   Bölme konumlandırma  

HRTR 25B-XL, HT 46c

 8   Tekli/çoklu derinliğe sahip raf konumlandırma 

HT 46c, HT 10

 9   Bölme doluluk kontrolü, itiş kontrolü  

koruması 

HRT 25B (uzun menzil), 10 serisi

10   Yük algılayıcıda boşluk izleme 

3c, 5, 25c, 46c serileri

1

2

4

3

5
6

7

10

8

9
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2 3

barkod konumlandırma  
sistemleri  
BPS 300i

Konumlandırma  
(lineer) Veri aktarımı 

Konumlandırma  
(lineer, kıvrımları takip 
eden hatlarda) 

JJ  ±0.15 mm doğruluk 
JJ 10,000 m’ye kadar pozisyonlama
JJ  3 seçilebilir bağlantı teknolojisi
JJ  Elde edilebilirliğin, hızın ve band’a 

olan mesafenin izlenmesi 
JJ  Hızlı, güvenli montaj ve nötr  

pozisyonlu değiştirme
JJ  Kıvrımlı, yatay ve dikey şartlarda 

çalışabilen
JJ  Entegre PRoFINET, PRoFIBUS, SSI, 

RS232, RS422, veya RS485 arayüz
JJ  opsiyonel olarak ısıtma ve ekran

Lazerli mesafe  
ölçüm cihazları  
AMS 300ii

JJ  200 m’de ± 2 mm doğruluk
JJ  Hız çıkış ve izleme, Vmax = 10 m/san
JJ  Entegre PRoFIBUS, PRoFINET, 

INTERBUS, DeviceNet, Ethernet IP, 

cANopen, EthercAT, Ethernet, SSI, 

RS232, RS422, veya RS485 arayüz
JJ  SSI ve PRoFINET veya SSI ve 

PRoFIBUS olarak tek bir cihazda çift 

çıkış imkanı
JJ  Veri iletim sistemi ile hatasız paralel 

işletim DDLS 500, DDLS 200
JJ opsiyonel ısıtma özelliği

veri aktarım sistemleri  
DDLS 200

JJ  2 Mbit şeffaf, seri veri iletimi
JJ  Entegre PRoFIBUS, cANopen, 

DeviceNet arayüzleri
JJ  Çubuk grafikli çok fonksiyonlu kontrol 

paneli
JJ ortam ışığından etkilenmez
JJ  AMS 300i lazer mesafe ölçüm cihazı 

ile dış etkenlere karşı paralel işletim
JJ  Entegre “tek kişilik” hizalama cihazı
JJ opsiyonel ısıtma özelliği

1
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4 5 6

veri aktarım sistemleri  
DDLS 500

x- ve y- eksenlerinde tek 
derinlikli hassas bölme 
konumlandırması 

X- ve Y- eksenlerinde çift 
derinlikli hassas bölme 
konumlandırması Veri aktarımı 

JJ  PRoFINET, EtherNet IP, EthercAT ve 
benzeri gibi Ethernet protokolleri 
üzerinden 100 Mbit hızda şeffaf veri 
aktarımı

JJ  Hızlı ve kolay temel kurulum için lazer 
hizalama desteği

JJ Kullanılabilirliğin izlenmesi
JJ  AMS 300i lazer mesafe ölçüm cihazı 

ile dış etkenlere karşı paralel işletim
JJ  40 m, 120 m ve 200 m’lik çalışma 

aralıkları
JJ  Entegre bir web sunucusu aracılığıyla 

tüm verilere/detaylara erişim imkanı
JJ  Verilerin PRoFINET katılımcısı olarak 

kontrole aktarılması (DDLS 548i)
JJ  Entegre montaj ve hizalama plakası 
JJ  opsiyonel ısıtma özelliği

JJ  600 mm’ye kadar çalışma aralığı
JJ  0.1 mm tutarlılık
JJ  Web tabanlı yapılandırma sayesinde 

hızlı devreye alma
JJ  4 geri bildirim LED’i sayesinde 

yenilikçi hizalama sistemi
JJ  Kalite puanı sistem kullanılabilirliğini 

artırır ve durma sürelerini azaltır
JJ  Marker, delik veya reflektör üzerine 

konumlandırma
JJ  opsiyonel ısıtma özelliği

Hassas bölme konumlandır-
ması için kamera bazlı sensör  
LSIS 472i

JJ  1.800 mm’ye kadar çalışma aralığı
JJ  X- ve Y- yönlerinde ± 2 mm hassasiyet
JJ Entegre kızılötesi aydınlatma
JJ Entegre ekran
JJ FTP ile görüntü aktarımı
JJ  Entegre arayüz (RS232 ve bilgisayar 

üzerinde Ethernet TcP/IP)
JJ  MA 2xxi modüler bağlantı ünitesi 

üzerinden arabirim bağlantı imkanı
JJ  opsiyonel ısıtma özelliği

Hassas bölme konumlandır- 
ması için kamera bazlı sensör  
IPS 200i
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87

Bölme konumlandırma 
Raf konumlandırma  
Tek veya çoklu derinliğe sahip 

Cisimden yansımalı sensörler  
HRTR 25B-XL, HT 46C

JJ  Çok çeşitli profil tiplerinin (örneğin sigma profili, vb.),  

renkli ve parlak yüzeylerin güvenilir şekilde algılanması
JJ  zaman tasarrufu sağlayan hizalama için görünür ışık 

noktası
JJ  Delikli kolonlar için güvenilir fonksiyon sağlaması için 

optimize edilmiş huzme yolu

Cisimden yansımalı sensörler  
HT 46C, HT 10

JJ  Parlak görünen ışık spotuyla basit hizalama
JJ  Arka plan koşullarından bağımsız olarak hassas  

anahtarlama davranışı
JJ  Çok çeşitli profil tiplerinin ve yüzeylerin güvenilir şekilde 

algılanması
JJ Sayıları 3’e varan bağımsız anahtarlama çıkışı
JJ 8 m’ye varan çalışma aralığı
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9 10

Bölme doluluk kontrolü,  
itiş kontrolü koruması Yük algılayıcıda boşluk izleme 

Cisimden yansımalı sensörler  
HRT 25B (uzun menzil), 10 serisi

JJ  Çok çeşitli palet tiplerinin ve konteynerlerin güvenilir şekilde 

algılanması
JJ  Çoklu derinliğe sahip depolama sistemleri için çoklu 

anahtarlama noktaları
JJ  Hassas anahtarlama noktası (pencere fonksiyonu) ve hızlı 

çizgi öğretimi sayesinde güvenilir itiş algılama
JJ Büyük düğmeler sayesinde basit işletim
JJ SR 10: sayıları 3’e varan anahtarlama çıkışı, analog çıkış
JJ HRT 25B: büyük kızılötesi ışık spotu

Kübik seriler  
3C, 5, 25C, 46C serileri

JJ  Kirlendiğinde bile en yüksek fonksiyonel güvenilirlik
JJ Son derece görünür ışık spotuyla basit hizalama
JJ  Bant veya streç filmle sarılı paletler, açıklıklar içeren 

paketler ve konteynerler için fonksiyonel güvenilirlik



16

L e u z e  e L e c t r o n i c

Sinyal ile durum blgilendirmesi Kilitli ve kilitsiz erişim koruması 

uyarı lambaları ve sinyal kolonları  
C3, E4 ve E7

hazır c3
JJ  3 LED modüllü ince sütun
JJ Kurulum gerektirmeyen hızlı montaj
JJ Teslimat 1 m kablo içerir, açık uçlu

modüler e4 ve e7
JJ Esnek yapılandırma ve montaj
JJ Duvar, direk ve yatay montaj için montaj braketi
JJ Dikey montaj: 5 modüle kadar
JJ Yatay montaj: 2 taraflı, 10 modüle kadar
JJ  Aynı yüksek derecede korumaya sahip opsiyonel ses 

modülleri

Güvenlik anahtarları,  
güvenli kilitleme cihazları  
S serisi, L serisi

JJ  EN ISo 14119 standartlarına uygun koruyucu ara kilitli ve 

kilitsiz kilitleme cihazları
JJ  EN ISo 13849-1 standartlarına uygun kategori 4’e kadar 

kontrol devrelerinde entegrasyon
JJ  Metal muhafaza içerisinde sağlam tasarım ve koruma 

derecesi IP 67
JJ Plastik gövde sayesinde ekonomik çözümler 
JJ  Farklı aktüatörler ve yaklaşım yönleri sayesinde esnek 

kurulum
JJ  Müdahalelere karşı maksimum koruma için yüksek 

kodlama seviyesine sahip temassız emniyet anahtarları
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Taşıma koruma 

Webcam 
LCAM 408i

JJ  IP 65/IP 67 koruma sınıfı ve kolay temizlenen cam panel ile 

son derece sağlam metal muhafaza
JJ  Gigabit-Ethernet arabirimiyle 5 megapiksellik renkli kamera 

sayesinde yüksek görüntü kalitesi ve hızlı canlı görüntü 

aktarımı
JJ  24V voltaj beslemesi ve M12 bağlantıları ile kolay  

entegrasyon
JJ Standart tarayıcı ile konfigürasyon
JJ  Bağlantı bölümü kolay, dişli delikler ve kapsamlı montaj 

aksesuarı seçenekleri ile üniversal montaj seçenekleri

Endüktif sensörler  
IS 208, 212, 218

JJ  M30 gövdeye kadar geniş ürün portföyü
JJ 40 mm’ye varan tarama aralığı
JJ Yer tasarrufu sağlayan kurulumlar için kompakt muhafaza
JJ  Temizleyici maddelere karşı da dayanıklı olan aşırı ortamlar 

için basınca dayanıklı tam metal muhafaza
JJ Kısa tasarımları da mevcut

Görsel izleme 

Y Ü K S E K  b ö L m E L İ  D E p O L a m a  
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mEkİklER iÇin sEnsör 
ÇöZüMLEri

Mekikler, yüksek raflı depoların otomatik çalışması 

için kompakt depo araçlarıdır. Söz konusu 

mekikler paralel olarak kullanılır ve raf yapımında 

bağımsız olarak hareket eder.

Mobil mekikler, malların güvenli bir şekilde 

taşınması, açık alanların doğru bir şekilde 

belirlenmesi ve çarpışmaların önlenmesi için 

görevlendirilir. 

Bölmelerde hassas konumlandırma, açık alanları 

tespit etme ve varlık kontrolü sensörlerimiz 

tarafından sağlanır. ideal bir konumlandırma için 

milisaniyeler içerisinde anahtarlama yapabilen 

sensörler kullanılır. Yer tasarrufu sağlayan 

sensörler ayrıca alçak araçlara kolayca entegre 

edilebilir ve esnek bir tasarıma da olanak tanır. 

Kullanıcı dostu tasarımı, hızlı bir kurulum ve 

devreye almayı mümkün kılar. 

ürünlerin hızlı ve güvenli bir şekilde saklanması ve geri  
alınması.
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1

2
4 3

5

1  Çarpışma koruması (ulaşım yolu serbest)  

10 serisi, HRT 25B (uzun menzil) 

2  Ulaşım yolunun sonu (referanslama)  

PRK 3c, HRT 3c

3  Bölme doluluk kontrolü, tekli derinlik 

HT 3c, HRT 25B (uzun menzil)

4   Bölme doluluk kontrolü, çoklu derinlik  

10 serisi, HRT 25B (uzun menzil)

5  Yük kaldırılmasının izlenmesi,  

konteyner konumu 

PRK 2, PRK 5 

 6   Parmak pozisyonunun tespiti  

IS 208

 7   Hassas bölme konumlandırması  

HT 3c L

 8   Konumlandırma  

10 serisi, HRT 25B (uzun menzil)

 9   Yük mevcudiyeti  

HT 25c, FT 5, FT 328

10   Koridor sonu  

10 serisi, HRT 25B (uzun menzil)

6

7

8

10

9
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JJ  50 – 8.000 mm arası çalışma aralığı  

(Reflektörden yansımalı 25 m)
JJ  Koyu, parlak ve renkli nesnelerin 

güvenilir biçimde tespiti mümkündür 
JJ Çok yüksek açı toleransı
JJ  Hem önden hem de yandan  

görülebilen durum LED göstergesi
JJ  Analog çıkış ve Io-Link ile ölçüm 

imkanı
JJ  3 anahtarlama çıkışı ve Io-Link ile 

anahtarlama imkanı
JJ Lazer sınıfı 1
JJ –40 ila +50°c arası çalışma sıcaklığı

JJ  Son derece görünür ışık spotuyla 

basit hizalama
JJ  Son derece hassas anahtarlama 

noktası
JJ Sıfır mesafede fonksiyonlar
JJ Kompakt tasarım
JJ  A2LS aktif dış ve aktif ortam ışığı 

bastırma
JJ Basit, tek nokta öğretimi
JJ Koruma sınıfı IP 67
JJ  Düşük enerji tüketimi 

JJ  Çok kompakt muhafaza  

12 x 8 x 23 mm
JJ  Görünür ışık spotuyla basit hizalama
JJ  Hassas anahtarlama geçiş için küçük 

ışık spotu
JJ  7 mm’lik çok küçük asgari mesafe
JJ  Yüksek anahtarlama frekansı
JJ  Parlak yüzeylerle güvenilir anahtarla-

ma davranışı için cam optikler ve 

polarize ışık
JJ Koruma sınıfı IP 67
JJ  Düşük enerji tüketimi 

minyatür hale getirilmiş 
geçiş akımı ve retro-reflektif 
fotoelektrik sensörler  
LSR 2, PRK 2, PRK 5

ölçüm ve anahtarlama  
mesafe sensörleri  
10 serisi, HRT 25B  
(uzun menzil)

minyatür hale getirilmiş  
cisimden yansımalı  
sensörler ve retro-reflektif 
fotoelektrik sensörler  
PRK 3C, HRT 3C

Çıkıntı kontrolü 
Ulaşım yolunun sonu  
(referanslama) 

Çarpışma koruması  
(serbest ulaşım yolu) 

1 2
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JJ cazip fiyat
JJ  Son derece görünür ışık spotuyla 

basit hizalama
JJ  Polarizasyon kullanımı sayesinde 

yansıtıcı nesneler durumunda hatalı 

anahtarlama yapılmaz
JJ Kompakt tasarım
JJ  A2LS aktif dış ve aktif ortam ışığı 

bastırma
JJ Entegre öğretme düğmesi
JJ  Koruma sınıfı IP 67
JJ Düşük enerji tüketimi

Retro-reflektif  
fotoelektrik sensörler  
PRK 2, PRK 5

Yük kaldırılmasının izlen-
mesi, konteyner konumu 

JJ  50 – 8.000 mm arası çalışma aralığı 

(Reflektörden yansımalı 25 m)
JJ  Koyu, parlak ve renkli nesnelerin 

güvenilir biçimde tespiti mümkündür
JJ Çok yüksek açı toleransı
JJ  Hem önden hem de yandan  

görülebilen durum LED göstergesi
JJ  Analog çıkış ve Io-Link ile ölçüm 

imkanı
JJ  3 anahtarlama çıkışı ve Io-Link ile 

anahtarlama imkanı
JJ Düşük enerji tüketimi
JJ Lazer sınıfı 1
JJ –40 ila +50°c arası çalışma sıcaklığı

ölçüm ve anahtarlama  
mesafe sensörleri  
10 serisi, HRT 25B  
(uzun menzil)

Bölme doluluk kontrolü, 
çoklu derinlik 

Bölme doluluk kontrolü, 
tekli derinlik 

Cisimden yansımalı  
sensörler  
HT 3C, HRT 25B 
(uzun menzil)

JJ  Güvenilir algılama için çok yüksek 

renk ve açı toleransı
JJ  Mükemmel arka plan bastırma
JJ Kirlenmeye karşı hassas değildir
JJ XL ışık spotu mevcuttur
JJ  Son derece görünür ışık spotuyla 

basit hizalama
JJ  A2LS aktif dış ve aktif ortam ışığı 

bastırma
JJ  Koruma sınıfı IP 67
JJ  Düşük enerji tüketimi 

3 4 5

m E K İ K L E R
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Teleskopik çatalının  
tanımlanması 

Hassas bölme  
konumlandırması 

JJ  Son derece görünür ışık spotuyla 

basit hizalama
JJ  Son derece hassas anahtarlama 

noktası
JJ işaretlerin güvenilir biçimde tespiti
JJ Sıfır mesafede fonksiyonlar
JJ Kompakt tasarım
JJ  A2LS aktif dış ve aktif ortam ışığı 

bastırma
JJ Basit, tek nokta öğretimi
JJ Koruma sınıfı IP 67 / 69K
JJ  Düşük enerji tüketimi

minyatür lazer cisimden 
yansımalı sensörü  
HT 3C L

Kübik tasarımlara sahip  
endüktif sensörler  
IS 288

JJ  Büyük işletim aralıkları
JJ  Kapalı alanlarda kullanım için kısa 

muhafaza modelleri mevcuttur
JJ  Hızlı ve hatasız hizmete alma işlemi 

için standartlaştırılmış M8 / M12 

bağlantı teknolojisi veya kablosu
JJ  Fonksiyon rezervinin gösterilmesiyle 

bağlantılı olarak parlak durum 

LED’leri (yanıp sönen LED)
JJ  En talepkar gereksinimler talepler için 

sağlam metal gövde
JJ  Düzeltme faktörü-1 versiyonları, 

minyatür tasarım ve artırılmış tarama 

aralıklarına sahip versiyonlar

JJ  Büyük işletim aralıkları 
JJ  Kapalı alanlarda kullanım için kısa 

muhafaza modelleri mevcuttur
JJ  Hızlı ve hatasız hizmete alma işlemi 

için standartlaştırılmış M8 / M12 

bağlantı teknolojisi veya kablosu
JJ  Fonksiyon rezervinin gösterilmesiyle 

bağlantılı olarak parlak durum 

LED’leri (yanıp sönen LED)
JJ  En talepkar gereksinimler talepler için 

sağlam metal gövde
JJ  Düzeltme faktörü-1 versiyonları, 

minyatür tasarım ve artırılmış tarama 

aralıklarına sahip versiyonlar

m8 gövde içerisinde  
endüktif sensörler 
IS 208

Parmak pozisyonunun 
tespiti 

6 7
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JJ  50 – 8.000 mm arası çalışma aralığı 

(Reflektörden yansımalı 25 m)
JJ  Koyu, parlak ve renkli nesnelerin 

güvenilir biçimde tespiti mümkündür 
JJ Çok yüksek açı toleransı
JJ  Ön hata mesajı sayesinde en yüksek 

işlem güvenilirliği
JJ  Hem önden hem de yandan  

görülebilen durum LED göstergesi
JJ  Analog çıkış ve Io-Link ile ölçüm 

imkanı
JJ  3 anahtarlama çıkışı ve Io-Link ile 

anahtarlama imkanı
JJ Lazer sınıfı 1
JJ –40 ila +50°c arası çalışma sıcaklığı

ölçüm ve anahtarlama  
mesafe sensörleri  
10 serisi, HRT 25B  
(uzun menzil)

arka plan  
bastırmalı sensör 
HT 25C, FT 5, FT 328

JJ  Güvenilir algılama için çok yüksek 

renk ve açı toleransı
JJ  Mükemmel arka plan bastırma
JJ  Kirlenmeye karşı hassas değildir
JJ XL ışık spotu mevcuttur
JJ  Parlak ışık spotu ile kolay hizalama
JJ  A2LS aktif dış ve aktif ortam ışığı 

bastırma
JJ Düşük enerji tüketimi 
JJ Koruma sınıfı IP 67 / 69K

JJ  50 – 8.000 mm arası çalışma aralığı 

(Reflektörden yansımalı 25 m)
JJ Çok yüksek açı toleransı
JJ  Ön hata mesajı sayesinde en yüksek 

işlem güvenilirliği
JJ  Hem önden hem de yandan  

görülebilen durum LED göstergesi
JJ  Analog çıkış ve Io-Link ile ölçüm 

imkanı
JJ  3 anahtarlama çıkışı ve Io-Link ile 

anahtarlama imkanı
JJ Lazer sınıfı 1
JJ –40 ila +50°c arası çalışma sıcaklığı

ölçüm ve anahtarlama  
mesafe sensörleri  
10 serisi, HRT 25B  
(uzun menzil)

Koridor sonu Yük mevcudiyeti Konumlandırma 

8 9 10

m E K İ K L E R
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SüREklİ kONvEyöRlER 
iÇin sEnsör ÇöZüMLEri

Sürekli konveyörler sürekli ürün akışını sağlar. 

Kesintisiz bir üretim sürecini garantilemek adına 

ürünlerin mevcudiyeti sistemde tanımlanmalı, 

boyutlar ve dolum seviyeleri kontrol edilmeli ve 

barkodlar güvenilir bir şekilde okunmalıdır.

Kapsamlı sensör çözümleri yelpazesi, güvenli ve 

hızlı nesne algılamayı kolaylaştırır ve bu sayede 

hem insanları hem de sistemi korur. Barkod, 

2D-kod ve RFID gibi tekli olarak devreye alınabilen 

okuma cihazları maksimum esnekliğini garanti 

eder. Sensörlerimiz, parlak, koyu veya streç sarılı 

paketler ve zorlu çevre koşullarında bile yüksek 

performans rezerviyle güvenilir bir algılama sunar. 

Akıllı montaj teknolojisi, hızlı hizalama ve  

PRoFINET gibi mevcut sistemlere endüstriyel ağ 

sistemi arabirimleri ile kolay entegrasyon gerçek-

leştirilmesi, sensörlerin hızlı devreye alınmasını 

sağlar.

Her zaman güvenilir: zor koşullar altında dahi hızlı nesne 
algılama.
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1

2

7

6

8

1  Işık bandı ile nesne algılama  

RK 46c.DXL3 VaroS

2   Palet yükleme için projeksiyon izleme  

cSL 710, cSL 505

3  Susturma sensörleri olmadan erişim 

koruması 

MLc 530 SPG

4   Palet transfer istasyonlarının korunması  

MLD 300, MLD 500

5  Palet tanımlama  

BcL 500i

 6   Nesne belirleme  

318B, 5, 25c, 28, 46c serileri

 7   Dolum seviyesi izleme  

LRS 36 

 8   Konteyner tanımlama  

BcL 300i 

 9   Hacim ölçümü  

LSc 200

10   Karton tanımlama  

BcL 600i

10

3

4

5

9
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JJ  Yüksek güvenlik standardı  

(tip 4, SILcL 3, PL e)
JJ  AS-Interface şebekelerinde emniyet 

şalterlerinin, koruyucu sensörlerin, 

güvenlik ışık perdelerinin ve E-stop 

komut cihazlarının bağlanması
JJ  Merkezi olmayan AS-i aktüatörlerinin 

kontrolü, aktüatör gruplarının 

kapatılması
JJ  Muting uygulamalarını destekler  

(2 sensörlü, paralel, 4 sensörlü, sıralı)

JJ  Tüm alan için kabul edilebilir ebatlar 

ve kontur izleme
JJ  35 – 3.100 mm arasında ölçüm alanı 

yükseklikleri
JJ 8 m’ye varan çalışma aralığı
JJ  Ürün algılama çözünürlükleri 5, 12,5, 

25, 50, 100 mm
JJ Dar tasarım
JJ Basit kurulum için Tak & Çalıştır
JJ Kirlendiğinde uyarı fonksiyonu

JJ  7/14 mm çözünürlükte 45 – 60 mm 

genişliğe sahip ışık bandı
JJ  Açıklığa sahip nesneler de dahil 

olmak üzere her türlü nesnenin 

güvenilir biçimde belirlenmesi
JJ  Önceden seçilebilen 2 duyarlılık 

seviyesi ve hassas ayar sayesinde 

çok yönlü kullanım
JJ  Son derece görünür ışık spotuyla 

basit hizalama
JJ  50 mm algılama için bir sensör çoklu 

sensörlerin veya ışık bariyerlerinin 

yerine geçer

Retro-reflektif  
fotoelektrik sensör  
RK 46C.DXL3 VarOS

anahtarlamalı ışık  
perdelerinin  
CSL 710, CSL 505

aS-arayüz ile İş Güvenliği  
ASM1E, ASM2E

AS-i veri yolu sistem- 
lerinde güvenlik fonksi-
yonlarının entegrasyonu 

Palet yükleme için  
projeksiyon izleme 

Işık bandı ile nesne  
algılama 

1 2



27

S Ü R E K L İ  K O N v E Y ö R L E R

JJ  Hiçbir muting sensörü gerekmez
JJ  Sistemin çok kompakt olmasını ve 

böylece değerli alandan tasarruf 

edilebilmesini mümkün hale getirir
JJ  Müdahaleye ve yüksek seviyede 

kullanılabilirliğe karşı yüksek güvenlik
JJ  Taşıma malzemesini değiştirirken sen-

sörlerin hizalanması gerekli değildir
JJ  –30 ° c’ye kadar düşük sıcaklıklar için 

uygundur 

Güvenlik ışık perdeleri  
MLC 530 SPG

Çoklu ışık hüzmesine  
sahip güvenlik cihazı  
MLD 300, MLD 500

JJ  3-hüzmeli alıcı-verici modelleri, 

kurulumu kolay olan uygun maliyetli 

çözümler sunar
JJ  –30 ° c’ye kadar düşük sıcaklıklar için 

uygundur
JJ  Programlama olmadan Tak & Çalıştır 

aracılığıyla basit cihaz takası
JJ MLD 300: Tip 2, SILcL 2, PL c
JJ MLD 500: Tip 4, SILcL 3, PL e
JJ opsiyonel AS-i arayüzü 

JJ  Entegre susturma fonksiyonları – Pc 

olmadan kolayca konfigüre edilebilir
JJ  Tipik sessize alma çözümlerinin hızlı 

uygulanması için özelleştirilmiş set 

varyantları (2 sensörlü sessize alma, 

paralel, 4 sensörlü susturma, sıralı)
JJ  optimum mekanik ve elektrikli 

kalibrasyon ile hemen çalıştırmaya 

hazır
JJ  Önceden monte edilmiş kullanıma 

hazır muting alma sensör setleri 

kurulumu kolaylaştırır

Çoklu ışık hüzmesine  
sahip güvenlik cihazı  
MLD 300, MLD 500

Palet transfer  
istasyonlarının korunması Erişim koruma 

Susturma sensörleri  
olmadan erişim koruması 

3 4
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JJ  orta ve büyük modüller içeren geniş okuma aralığı  

(Örn. Modül 1,0 – 2.400 mm)
JJ  Yüksek seviyede sistem kullanılabilirliği için yeniden kod 

yapılandırma teknolojisi (cRT)
JJ  Entegre PRoFINET, PRoFIBUS, Ethernet, Ethernet IP, 

multiNet RS232, RS485, veya RS422 arayüzü
JJ Entegre ekran
JJ Webconfig aracılığıyla teşhis ve konfigürasyon
JJ opsiyonel ısıtma özelliği

JJ  Kirlendiğinde bile en yüksek fonksiyonel güvenilirlik
JJ Son derece görünür ışık spotuyla basit hizalama
JJ Sağlam aktif ortam ışığı bastırma 
JJ  Bant veya streç filmle sarılı paletler, açıklıklar içeren 

paketler ve konteynerler için fonksiyonel güvenilirlik
JJ  Önceden monteli braketler ile basit entegrasyon,  

özel kablo uzunlukları
JJ Müşteriye özel montaj braketlerinin geliştirilmesi

Fotoelektrik sensörler  
318B, 5, 25C, 28, 46C serileri

barkod okuyucu  
BCL 500i

Palet tanımlama Nesne belirleme 

65



29

JJ Hüzme başına kısa tepki süresi (10/30 µs)
JJ  Karmaşık olmayan montaj için standart profil ile esnek 

sabitleme konsepti
JJ  Entegre PRoFIBUS, PRoFINET, cANopen, RS485,  

veya Io-Link arayüz
JJ  Kolay hizalama için sağlam membran klavye ve çubuk 

grafik ekran sayesinde kolay okunan ekran
JJ 3,000 mm’lik maksimum ölçüm alanı uzunluğu
JJ  zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam metal 

gövde
JJ Ex-Proof model (bölge 2/22)

ölçüm ışık perdeleri  
CML 700i

Endüktif sensörler  
ISS 244, IS 240, IS 288

JJ  Yer tasarrufu sağlayan entegrasyon için kompakt kübik 

tasarımlar
JJ Her taraftan görülebilir LED ekran
JJ 40 mm’ye kadar uzunlukta anahtarlama mesafeleri

Boşluk kontrolü 

S Ü R E K L İ  K O N v E Y ö R L E R

Hava vanası tanımlama – Silinmeli 
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Konteyner tanımlama Dolum seviyesi izleme 

JJ  Nesne algılama için ışık bölümü sensörü
JJ 800 mm’ye kadar algılama alanı
JJ 600 mm’ye kadar lazer hattı
JJ 10 ms tepki süresi
JJ  Mantıksal bağlantı seçeneği ile 16’ya kadar algılama alanı
JJ Sayıları 16’ya varan denetim görevi
JJ Ethernet üzerinden sistem bağlantısı
JJ Öğretim fonksiyonu

Işık bölümü sensörlerinin anahtarlanması  
LRS 36

barkod okuyucu  
BCL 300i

JJ  20 – 700 mm’lik okuma mesafeleri
JJ  Takılabilir bağlantı başlıkları, M12 konnektör, kelepçe 

bağlantısı veya sabit bağlantı kablosu sayesinde modüler 

bağlantı teknolojisi
JJ  Entegre PRoFINET, PRoFIBUS, Ethernet, Ethernet IP, 

multiNet RS232, RS485, veya RS422 arayüzü
JJ  Sabit tarayıcılar, raster tarayıcılar, açılı ve aynalı salınımlı 

olarak çeşitleri mevcuttur
JJ  Hasarlı kodların güvenilir bir şekilde tanımlanması için kod 

yeniden yapılandırma teknolojisi (cRT)
JJ Isıtma ve ekran ile birlikte opsiyonel

87
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Konteyner tanımlama 

JJ  125 kHz’lik frekans
JJ RFID cihazı sadece tanımlama amaçlıdır (salt okunur)
JJ Kalıcı kodlama
JJ 90 mm'ye kadar okuma mesafesi
JJ Uyumlu transponder mevcut
JJ Koruma sınıfı IP 67

RFID okuma sistemleri 
RFI 32

RFID okuma/yazma sistemleri  
RFM 12/32/62

JJ  13.56 kHz’lik frekans (HF)
JJ 400 mm’ye kadar okuma mesafesi (HF)
JJ  Arıza durumunda bile tetikleme fonksiyonu ve okumamaya 

karşı sürekli algılama özelliği
JJ  cihazda kayıtlı konfigürasyon ile fonksiyon ayarı
JJ  Yazma sırasında, veriyi yazma ünitesine önceden ileterek, 

zaman açısından optimize edilmiş yazım
JJ  Endüstriyel ağ sistemi arabirimlerine bağlantı için çok 

esnek seçenekler
JJ  cihazlara ait geniş ürün yelpazesinin yanı sıra birbirleriyle 

eşleşen transponderler
JJ RFM 32 Ex-n, EX sertifikasyon Bölge 2 ile birlikte

S Ü R E K L İ  K O N v E Y ö R L E R

Konteyner tanımlama 
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Genişlik/yükseklik ölçümü Yükseklik ölçümü 

 ods 10
JJ Hareketli nesnelerin hassas ölçümü için
JJ oLED ekran üzerinden ayar ve anlık bilgi
JJ Ölçüm aralığı 50 – 8,000 mm
JJ  Koyu, parlak ve renkli nesnelerin güvenilir biçimde tespiti 

mümkündür

ultrasonik sensörler
JJ  Saydam ve sıvı ortamlarda güvenilir ölçüm için
JJ Ölçüm aralığı 6,000 mm
JJ 1 mm’lik çözünürlük

ölçüm sensörleri  
ODS 10, ultrasonik sensörler

ölçüm ışık perdeleri  
CML 700i

JJ Hüzme başına kısa tepki süresi (10/30 µs)
JJ  Karmaşık olmayan montaj için standart profil ile esnek 

sabitleme konsepti
JJ  Entegre PRoFIBUS, PRoFINET, cANopen, RS485,  

veya Io-Link arayüz
JJ  Kolay hizalama için sağlam membran klavye ve çubuk 

grafik ekran sayesinde kolay okunan ekran
JJ 3,000 mm’lik maks. ölçüm alanı uzunluğu
JJ  zorlu endüstriyel ortamlarda kullanım için sağlam metal 

gövde
JJ Ex-Proof model (bölge 2/22)
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JJ  0 – 65,000 mm algılama aralığı
JJ  Kısa önyükleme süresi ve geniş temizleme aralıkları ile 

yüksek seviyede kullanılabilirlik
JJ  cihaz parametreleri konnektörde (configPlug) saklanır.  

Bu yeniden yapılandırma olmadan ultra kolay cihaz 

değişimi sağlar
JJ  Uygun konfigürasyon yazılımı RoDsoft, aynı anda 

8 algılama saha çiftine ve 4 algılama sahasına izin verir
JJ 25 tarama/s tarama hızı
JJ 0.36°’lik açısal çözünürlük

JJ  Farklı sensörlerin bir araya getirilmesi
JJ Ölçüm verileri filtreleri uygulamaya uyarlanabilir
JJ  Entegre EthercAT, Ethernet veya PRoFIBUS arayüzü
JJ Şeffaf nesnelerin algılanması
JJ Hizmete alma için grafiksel kullanıcı arayüzü
JJ Açısal pozisyonun tespiti ve çıktısı
JJ 1D veya 2D kodlu tanımlama ile genişletilebilir

Komple sistem  
LSC 200

ölçüm sensörleri  
ROD4-3x

Hacim ölçümü 

S Ü R E K L İ  K O N v E Y ö R L E R

9

Yükseklik/pozisyon kontrolü 
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JJ  Küçük modüller içeren geniş okuma aralığı  

(örneğin 0,3 mm modül ile 1.050 mm’ye kadar)
JJ  Entegre PRoFINET, PRoFIBUS, or Ethernet TcP/IP arayüz
JJ Mavi lazer diyodu
JJ odak ayarı gerektirmez
JJ PRoFINET veya Ethernet TcP/IP üzerinden çoklu tarama
JJ GSDML dosyası veya Webconfig üzerinden konfigürasyon

barkod okuyucu  
BCL 600i

Karton tanımlama Karton tanımlama 

barkod okuyucu  
BCL 900i

JJ  Küçük modüller içeren geniş okuma aralığı  

(örneğin 0,3 mm modül ile 1.450 mm’ye kadar)
JJ  Entegre PRoFINET, Ethernet IP, Ethernet TcP/IP,  

UDP, RS232, veya RS422 arayüz
JJ odak geçişi yok
JJ Webconfig aracılığıyla teşhis ve konfigürasyon
JJ Entegre anahtar
JJ  Kolay erişilebilen düğmeler kullanarak kodların basit bir 

şekilde öğretilmesi

10
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JJ  Önceden monte edilmiştir, çeşitli standart uygulamalar için 

kullanılabilir
JJ Kod yeniden yapılandırma teknolojisi (cRT)
JJ BcL 500i ve 600i’ye istinaden
JJ  32 cihaz tek hat ile bağlantı kurularak genişletilmiş  

modüler sistem
JJ Tak & Çalıştır çözümü

barkod okuyucu 
MSPi sistemleri

S Ü R E K L İ  K O N v E Y ö R L E R

Çok yönlü tanımlama 
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ElEktRİklİ mONORay 
SİStEmlERİ 
iÇin sEnsör ÇöZüMLEri

Elektrikli monoray sistemleri, A noktasından B 

noktasına mal taşımak için kullanılan raylı nakil 

sistemleridir. Elektrikli monoray sistemleri, 

kullanmak için esnek olmalı, ürünleri hassas bir 

şekilde konumlandırmalı ve verimli bir üretim 

süreci sağlamalıdır.

Milimetrik hassasiyete sahip akıllı ve sofistike-  

silinmeli bir sensör sistemi konumu her yönden 

güvenilir koruma sağlar ve sistemin verimliliğini 

artırır. Barkod konumlandırma sistemi BPS, 

virajlarda, meyilli yerlerde ve raydaki anahtarlarda 

güvenli konumlandırmayı (milimetre seviyesine 

kadar) sağlar. izleme sensörleri güvenilir çarpışma 

koruması sağlarken, güvenlik lazer tarayıcılar 

tehlike bölgelerinin emniyet altına alınmasını 

sağlar. Güçlü tanımlama teknolojileri (barkod/ 

2D kod/RFID) ayrıca sistemin üretkenliğini de 

arttırmaktadır.

kilitlenme yok: en yüksek doğruluk ve verimli üretim  
süreçleri.
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1

2

4

3

5

1  Konumlandırma  

(kıvrımları takip eden hatlarda)  

BPS 8

2   Konumlandırma  

(kıvrımları takip eden hatlarda)  

BPS 300i

3  Çarpışmaya karşı koruma 

HT 10

4  Yük alma ve yük bırakma alanlarının 

korunması 

RSL 400

5  Araç gövde tanımlaması  

BcL 500i, BcL 600i

6  Kayma tanımlama 

RFM 12/32/62

6
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JJ  Entegre RS232 arayüzü
JJ  Leuze bağlantı birimleri MA8 veya 

MA200 üzerinden tüm popüler 

endüstriyel ağ sistemi ve Ethernet 

sistemleri
JJ   ±1 mm’lik tekrarlabilir hassasiyet 

sayesinde 10,000 m’ye kadar mutlak 

konumlandırma
JJ 4 m/s’ye varan hız
JJ  Kıvrımlı, yatay ve dikey şartlarda 

çalışabilen
JJ  Özel montaj cihazı sayesinde basit 

bağlantı imkanı
JJ  Özel etiketler, anahtarlarda hassas ve 

sorunsuz konumlandırma yapılabilme-

sine izin verir

JJ  ±0.15 mm’lik yeniden elde edilebilir 

doğruluk sayesinde 10,000 m’ye 

kadar mutlak konumlandırma
JJ  Entegre PRoFINET, PRoFIBUS, SSI, 

RS232, RS422, veya RS485 arayüz
JJ  Kıvrımlı, yatay ve dikey şartlarda 

çalışabilen
JJ  3 seçilebilir bağlantı teknolojisi
JJ  Elde edilebilirliğin, hızın ve banda olan 

mesafenin izlenmesi 
JJ opsiyonel olarak ısıtma ve ekran

JJ  Esnek sürünme hareketi seçimi ve 

durdurma 3 adet bağımsız şekilde 

ayarlanabilir anahtarlama noktası ile 

durdurma
JJ  Sadece yansıtıcı bandın algılanması 

sebebiyle arka plandaki veya izleme 

alanındaki nesnelerden etkilenmez
JJ 0.05 – 25 m’lik tarama etki sınırı

Laser cisimden yansımalı 
sensör  
HT 10

barkod konumlandırma  
sistemleri  
BPS 300i

barkod konumlandırma  
sistemleri  
BPS 8

Konumlandırma (kıvrımları 
takip eden hatlarda) 

Konumlandırma (kıvrımları 
takip eden hatlarda) Çarpışmaya karşı koruma 

1 2 3
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JJ  Yüksek seviyede sistem kullanılabilirli-

ği için yeniden kod yapılandırma 

teknolojisi (cRT)
JJ  Entegre PRoFINET, PRoFIBUS, 

Ethernet, Ethernet IP, multiNet 

RS232, RS485, veya RS422 arayüzü
JJ Entegre ekran
JJ  Küçük modüllerde bile geniş okuma 

alanı
JJ odak ayarı gerektirmez
JJ  PRoFINET veya Ethernet TcP/IP 

üzerinden çoklu tarama

JJ  13.56 kHz’lik frekans (HF) 
JJ  400 mm’ye kadar okuma mesafesi 

(HF) 
JJ  Görüş hattı olmadan güvenli  

tanımlama
JJ  Endüstriyel ağ sistemi arabirimlerine 

bağlantı için çok esnek seçenekler
JJ  cihazlara ait geniş ürün yelpazesinin 

yanı sıra birbirleriyle eşleşen 

transponderler
JJ  RFM 32 Ex-n, EX sertifikasyon Bölge 

2 ile birlikte

RFID okuma/ 
yazma sistemleri  
RFM 12/32/62

barkod okuyucular  
BCL 500i, BCL 600i

Güvenli lazer tarayıcı  
RSL 400

JJ  8.25 m çalışma mesafesi ve 270° 

tarama açısına kadar olan geniş 

tehlike bölgelerinin koruma altına 

alınması
JJ  2 emniyetle ilgili anahtarlama çıkış 

çiftiyle (oSSD’ler) birlikte 2 adet 

bağımsız koruma fonksiyonu
JJ  okunması kolay durum mesajları için 

geniş düz metin ekranı
JJ  Bluetooth ve Ethernet TcP/IP 

arayüzü devreye almayı basitleştirir
JJ  M12 veya kablo bağlantısına sahip 

bağlantı birimleri sayesinde basit 

montaj ve kolay cihaz değişimi

Yük alma ve yük bırakma 
alanlarının korunması 

Araç gövdeleri 
tanımlama Kayma tanımlama 

4 5 6
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OtOmatİk 
yöNlENdİRmElİ  
aRaçlaR 
iÇin sEnsör ÇöZüMLEri

otomatik yönlendirmeli araçlar malları A noktasın-

dan B noktasına taşır. Mesafeler kolaylıkla adapte 

edilebilir, bu da üretim sistemini çok esnek kılar.  

Dinamizm ve güvenlik talepleri, özellikle de aynı 

anda birkaç araç kullanıldığında artar. 

Akıllı sensör çözümleri, sorunsuz çalışma ve 

çarpışmaları önlemek için bir ön şarttır. Güvenlik 

lazer tarayıcılar araçları korur. Yüksek çözünürlüklü 

ve dinamik sensör çözümleri, otomatik kılavuzlu 

araçların tam olarak yönlendirilmesini sağlar.  

Bunlar, optik verileri ölçüp aktarır ve böylece 

sistemlerin gerçek zamanlı olarak izlenmesini 

mümkün kılar. 

Uzman kontrolü: Birden fazla araç kullanıldığında dahi, 
yüksek esneklik ve çarpışma önlemi. 
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1

2

3

1  Veri aktarımı  

DDLS 500

2   Veri aktarımı  

DDLS 200

3  Taşıma yolu koruması 

RSL 400

4  Durum bilgilerinin sinyalizasyonu  

c3, E4 ve E7

5  Optik kılavuz  

oGS 600

6  Navigasyon  

RSL 400

7  Konumlandırma  

oDSL 30, oDS 10

8  Konumlandırma  

AMS 300i

4

5 6

8

7
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veri aktarım sistemleri  
DDLS 200

JJ  2 Mbit şeffaf, seri veri iletimi
JJ  PRoFIBUS, cANopen, DeviceNet gibi entegre arayüzleri
JJ Entegre “tek kişilik” hizalama cihazı
JJ Çubuk grafikli çok fonksiyonlu kontrol paneli
JJ ortam ışığından etkilenmez
JJ  AMS 300i lazer mesafe ölçüm cihazı ile dış etkenlere karşı 

paralel işletim
JJ opsiyonel ısıtma özelliği

JJ  PRoFINET, EtherNet IP, EtherNet TcP/IP, EthercAT, UDP, 

ve benzeri gibi Ethernet protokolleri üzerinden 100 Mbit 

hızda şeffaf veri aktarımı
JJ Lazerli hizalama desteği
JJ  Elde edilebilirliğin, hızın ve mesafesinin izlenmesi
JJ  AMS 300i lazer mesafe ölçüm cihazı ile dış etkenlere karşı 

paralel işletim
JJ Entegre “tek kişilik” hizalama cihazı
JJ 40 m, 120 m ve 200 m’lik çalışma aralıkları
JJ  Entegre bir web sunucusu aracılığıyla tüm verilere/detaylara 

erişim imkanı
JJ  Diyagnostik verilerin kontrole aktarılması (DDLS 548i) 
JJ opsiyonel ısıtma özelliği

veri aktarım sistemleri  
DDLS 500

Veri aktarımı Veri aktarımı 

21
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uyarı lambaları ve sinyal kolonları  
C3, E4 ve E7

hazır c3
JJ 3 LED modüllü ince sütun
JJ Kurulum gerektirmeyen hızlı montaj
JJ Teslimat 1 m kablo içerir, açık uçlu

modüler e4 ve e7
JJ Esnek yapılandırma ve montaj
JJ Duvar, direk ve yatay montaj için montaj braketi
JJ Dikey montaj: 5 modüle kadar
JJ Yatay montaj: 2 taraflı, 10 modüle kadar
JJ  Aynı yüksek derecede korumaya sahip opsiyonel ses 

modülleri

JJ  3 ile 8,25 m arası kademeli işletim
JJ  270°’lik tarama açısı ile dört bir tarafın da sadece iki 

cihazla korunmasını sağlar
JJ  100 adete kadar geri dönüşlü alan çifti veya 50 adet geri 

dönüştürülebilir 4-alan seti, hareket durumuna optimum 

adaptasyon sağlar
JJ  2 emniyetle ilgili anahtarlama çıkış çiftiyle (oSSD’ler) birlikte 

2 adet bağımsız koruma fonksiyonu; örneğin emniyetli bir 

şekilde hız düşürülmesi için
JJ  online yardım ile grafiksel programlama aracı ile basit 

konfigürasyon
JJ  Entegre Ethernet TcP/IP ve Bluetooth arayüzleri hizmete 

almayı kolaylaştırır

Güvenli lazer tarayıcı  
RSL 400

Sinyal ile durum blgilendirmesi 

O T O m a T İ K  Y ö N L E N D İ R m E L İ  a R a Ç L a R

43

Taşıma yolu koruması 
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JJ  Birçok durumda ek bir navigasyon tarayıcısını değiştirir
JJ  ortak navigasyon sistemleriyle uyumlu UDP telgrafı ile veri 

çıkışı
JJ  40 ms döngüde her bir hüzme için 0,1°’lik yüksek açısal 

çözünürlük (mesafe çıkışı) ve remisyon değeri
JJ  Malzeme yüzeyinden (örneğin reflektöre siyah vurması)  

kaynaklanan mesafe değerleri üzerinde sadece küçük bir 

etki
JJ  Tüm güvenlik fonksiyonları ve ürün avantajları aynı anda 

kullanılabilir

JJ  optimum yükleme toleransı için yüksek saha derinliği
JJ  Düz araçlarda zemine en düşük minimum mesafede 

entegrasyon
JJ Hata mesajları için ayrı uyarı çıkışı
JJ  Büyük algılama genişliği dar eğrilerle rotalara izin verir
JJ Yüksek sürüş hızları için kısa tepki süresi
JJ Yüksek derecede fonksiyonel ve yabancı ışık koruması

Navigasyona sahip emniyetli lazer tarayıcı  
RSL 400

Optik kılavuz sensörleri  
OGS 600

Optik kılavuz  Navigasyon 

65
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JJ   200 m’de ± 2 mm doğruluk
JJ  Hız çıkış ve izleme, Vmax = 10 m/san
JJ  Entegre PRoFIBUS, PRoFINET, INTERBUS, DeviceNet, 

Ethernet IP, cANopen, EthercAT, Ethernet, SSI, RS232, 

RS422, veya RS485 arayüz
JJ  SSI ve PRoFINET veya SSI ve PRoFIBUS olarak tek bir 

cihazda çift çıkış imkanı
JJ  Veri iletim sistemi ile hatasız paralel işletim DDLS 500, 

DDLS 200
JJ  Sabitleme ve hizalama parçalarının ayrıştırılması sayesinde 

basit hizalama
JJ opsiyonel ısıtma özelliği

Lazerli mesafe ölçüm cihazları  
AMS 300ii

ölçüm sensörleri  
ODSL 30, ODS 10

JJ  Ölçüm aralığı 200 – 30,000 mm
JJ 30 – 100 ms arası ölçüm süresi
JJ 1 mm’ye kadar çözünürlük
JJ ±2 mm’ye kadar mutlak ölçüm hassasiyeti
JJ  cihazdaki ekran sayesinde basit ve hızlı işletim
JJ  Reflektörlü veya reflektörsüz biçimde üniversal olarak 

kullanılabilir
JJ Analog değer veya veri çıkışı

Konumlandırma Konumlandırma 

O T O m a T İ K  Y ö N L E N D İ R m E L İ  a R a Ç L a R
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SıdE-tRackıNg RaflaR 
iÇin sEnsör ÇöZüMLEri

Side-tracking rafları, depolama yerinin ekonomik 

ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar.  

ihtiyaç duyulduğunda ürünlere tek bir rafta hızlı ve 

güvenli bir şekilde erişilmesi mümkün olmalıdır. 

Sensörlerimiz raflar için hassas konumlandırma  

ve senkronizasyon sağlar. Koridorların ve ayak 

boşluklarını korumak ve bir yandan da koridorları 

izlemek için Leuze electronic kişiye özel sensör 

çözümleri de sunuyor.

Gayet düzenli: tam konumlandırma ve senkronizasyon  
sayesinde verimli depolama.
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ems alarm göstergesi
JJ  Ses şeması (32 ses) standartlaştırılmış 

ses içerir

fba tekli lamba
JJ  Parlak, titreşime dayanıklı, darbeye 

dayanıklı
JJ Dış mekan kullanımı için uygundur

ems & fba ile bireysel çözümler
JJ  Montaj kiti sayesinde mekanik olarak 

birleştirilebilir

rafine tasarım halinde d9 duvar 

lambası
JJ  Ses modülüne sahip 3 renkli, yarım 

daire biçimli sinyal lambası

uyarı lambaları  
EMS, FBA ve D9

Tek ışına sahip güvenlik 
cihazları  
SLS 46C

JJ  MSc-TR1 ve MSI-TRM güvenlik 

izleme cihazları ile birlikte PL c (tip 2) 

ve PL d/e (tip 4)’e kadar olan 

uygulamalar için
JJ  40 m / 70 m uzunluğa varan çalışma 

aralığı
JJ  Infrared ve kırmızı ışık çeşitleri
JJ Koruma sınıfı IP 67 / 69K
JJ –30 ° c’ye kadar kullanım imkanı
JJ  Her taraftan görülebilir LED durum 

ekranı
JJ  Kolayca görülebilen ışık spotu 

sayesinde hızlı hizalama 

JJ  Parlak nesnelerde dahi hassas 

konumlandırma
JJ Yüksek tekrarlanabilirlik
JJ  Tek sensörde 2 ayrı anahtarlama 

noktası bulunan versiyonlar

arka plan bastırma  
özellikli cisimden yansımalı  
sensörler  
HT 25C, HT 46C

Konumlandırma /  
senkronizasyon 

Sinyal ile  
durum blgilendirmesi Ayak boşluğu koruması 
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SİpaRİş tOplama  
iÇin sEnsör ÇöZüMLEri

Sipariş toplama, müşteri veya üretim siparişleri 

için ürün toplama sürecidir. Ürünlerin güvenilir ve 

kullanıcı dostu bir şekilde tanımlanması gerekmek-

tedir. 

okuyucularımız, ürünlerin manuel ve otomatik 

olarak tahsis edilmesi için siparişin hızlı bir şekilde 

işlenmesini sağlar. Güvenilir ve yüksek perfor-

manslı tanımlama, maliyet etkinliğini önemli ölçüde 

arttırır.

Görev tamamlandı: güçlü tanımlama teknolojileriyle hızlı ve 
güvenilir bir şekilde teslimatları gerçekleştirin.
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JJ  Alanı kaplayan, etkin erişim kontrolü
JJ 5 m’ye varan çalışma aralığı
JJ  5, 12.5, 25, 50, 100 mm’lik hüzme 

çözünürlükleri
JJ  Basit kurulum için Tak & Çalıştır
JJ  Uyarı fonksiyonu (kirlenme, arıza)
JJ Dar, yer kazandıran profil

JJ  El ile tetikleme barkod okuma
JJ  Kaba endüstriyel kullanım, IP 65 

koruma derecesine kadar
JJ  Kısmen telsiz üzerinden kablosuz 

model (Bluetooth)
JJ  Çok çeşitli uygulamalara yönelik 

olarak barkodlar için geniş yelpazeli el 

tipi okuyucu
JJ Çok çeşitli aksesuarlar
JJ  Yaygın olarak kullanılan tüm endüstri-

yel ara yüzleri MA 200 ile entegre 

edilebilir

JJ  2D kodları için çok çeşitli okuyucular
JJ  HcR 6200, HS 65x8 doğrudan 

işaretlenmiş parçalar için optimize 

edilmiştir
JJ Çok çeşitli aksesuarlar
JJ  Kısmen telsiz üzerinden kablosuz 

model (Bluetooth)

Tanımlama sistemleri mobil kod okuyucuları 
anahtarlamalı ışık  
perdelerinin  
CSL 505

Topla & yerleştir 1D-Kodlu tanımlama 
2D-kod ve  
RF tanımlama 
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vİNçlER iÇin sEnsör  
ÇöZüMLEri

Ürünler endüstriyel vinç sistemleri ile geçici olarak 

antrepoya yerleştirilmekte veya depolanmaktadır. 

Vincin otomatik konumlandırılması, üretim sürecini 

önemli ölçüde daha verimli hale getirebilir.

Sensörlerimizin kullanımı, süreç güvenliği, 

üretkenliği ve sistemin kullanılabilirliğini önemli 

ölçüde arttırır ve insanların ve malzemelerin 

korunmasına katkıda bulunur. Vinç ve kumanda 

arasındaki bağlantı, optik veri iletimi ile kurulur. 

Çok çeşitli uygulamaların bireysel ihtiyaçlara göre 

uyarlanması sayesinde sensörlerimiz, hassas vinç 

konumlandırması ve manipülatör kontrolü sağlar. 

Çarpışma koruması olası çarpışmaları önler. 

ağır iş: daha fazla verimlilik ve süreç güvenliği için vinç  
sistemlerinin otomasyonu. 
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1 2

43

1  Veri aktarımı  

DDLS 500

2  Veri aktarımı  

DDLS 200

3  Çarpışma koruması, Mesafe izleme  

10 serisi, PRK 46c

4  Nihai konumun izlenmesi  

IS 244

5  Konumlandırma  

BPS 300i

6  Konumlandırma  

AMS 300i, oDSL 30

7  Manipülatör kontrolü  

RoD4plus

8  Çarpışma koruması  

MLD 500, SLS 46c

6

5

78
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Veri aktarımı Veri aktarımı 

veri aktarım sistemleri  
DDLS 200

veri aktarım sistemleri  
DDLS 500

JJ  PRoFINET, EtherNet IP, EtherNet TcP/IP, EthercAT, UDP, 

ve benzeri gibi Ethernet protokolleri üzerinden 100 Mbit 

hızda şeffaf veri aktarımı
JJ Lazerli hizalama desteği
JJ  Elde edilebilirliğin, hızın ve mesafesinin izlenmesi
JJ  AMS 300i lazer mesafe ölçüm cihazı ile dış etkenlere karşı 

paralel işletim
JJ Entegre “tek kişilik” hizalama cihazı
JJ 40 m, 120 m ve 200 m’lik çalışma aralıkları
JJ  Entegre bir web sunucusu aracılığıyla tüm verilere/detaylara 

erişim imkanı
JJ  Diyagnostik verilerin kontrole aktarılması (DDLS 548i)
JJ opsiyonel ısıtma özelliği

JJ  2 Mbit şeffaf, seri veri iletimi
JJ  PRoFIBUS, cANopen, DeviceNet gibi entegre arayüzleri
JJ Entegre “tek kişilik” hizalama cihazı
JJ 40 m, 120 m, 200 m ve 300 m’lik çalışma aralıkları
JJ Çubuk grafikli çok fonksiyonlu kontrol paneli
JJ ortam ışığından etkilenmez
JJ  AMS 300i lazer mesafe ölçüm cihazı ile dış etkenlere karşı 

paralel işletim
JJ opsiyonel ısıtma özelliği

1 2
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Nihai konumun izlenmesi 
Çarpışma koruması,  
Mesafe izleme 

Kübik endüktif sensörler  
IS 244

Cisimden yansımalı sensörler
Retro-reflektif fotoelektrik sensörler  
10 serisi, PRK 46C

JJ  25 m uzunluğa varan çalışma aralığı
JJ  Yüksek fonksiyonlu yedekleme işlevi, zorlu çevre  

koşullarında yüksek seviyede kullanılabilirliği garanti eder
JJ  Kesintisiz çalışma temin edilebilmesi amacıyla çok iyi 

düzeyde ortam ışığı bastırma özelliği
JJ Pencere fonksiyonu ile saha izleme imkanı
JJ Aktivasyon girişi sayesinde fonksiyon testi
JJ SR 10: sayıları 3’e varan anahtarlama çıkışı, analog çıkış

JJ  Uzak mesafelerde güvenilir algılama işlemine yönelik 

40 mm’ye varan anahtarlama mesafeleri
JJ Sensör alanı 5 farklı istikamete yönlendirilebilir
JJ 2.5 mm2’ye varan konforlu terminal bölmesi
JJ M12 modeli olarak da mevcuttur

3 4
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JJ  3 seçilebilir bağlantı teknolojisi
JJ  Webconfig üzerinden uyarı çıkışı veya online biçimde elde 

edilebilirliğin, hızın ve mesafesinin izlenmesi
JJ  Hızlı, güvenli montaj ve nötr pozisyonlu değiştirme 
JJ  ±0.15 mm’lik yeniden elde edilebilir doğruluk sayesinde 

10,000 m’ye kadar mutlak konumlandırma
JJ  Vinç köprüsünün paralel hareket ettirilmesi için çift taraflı 

bantlar mevcuttur 
JJ opsiyonel olarak ısıtma ve ekran

 ams 300i
JJ 200 m’de ± 2 mm doğruluk
JJ Hız ölçümü
JJ  Entegre PRoFIBUS, PRoFINET, INTERBUS, DeviceNet, 

Ethernet IP, cANopen, EthercAT, Ethernet, SSI, RS232, 

RS422, veya RS485 arayüz
JJ Tanı ve ön hata mesajları
JJ 5 dilde görüntüleme

odsl 30
JJ Ölçüm aralığı 200 – 30,000 mm
JJ 30 – 100 ms arası ölçüm süresi
JJ ±2 mm’ye kadar mutlak ölçüm hassasiyeti

ölçüm sensörleri  
AMS 300i, ODSL 30

barkod konumlandırma sistemleri  
BPS 300i

Konumlandırma Konumlandırma 

5 6
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Tek ışına sahip güvenlik cihazları  
MLD 500, SLS 46C

 mld 500
JJ  Dahili test ve oSSD çıkışları sayesinde kolay kurulum ve 

entegrasyon
JJ  Kablolama başına konfigürasyonda programlama olmadan 

kolay cihaz değişimi
JJ  Seçenekler: entegre lazerli hizalama desteği, AS-i arayüzü, 

7 segmentli ekran
JJ  100 m uzunluğa varan işletim aralığı

sls 46c
JJ  Kompakt tasarım
JJ  MSI-TRM emniyet rölesi ile harici test
JJ  Karşılıklı etkileşimi önlemek için kızılötesi ve kırmızı ışık 

varyantları
JJ 70 m’ye varan çalışma aralığı

JJ  Ölçüm aralığı 0 – 65,000 mm
JJ 190°’lik tarama açısı
JJ  Hızlı: 100 Mbit’lik hızlı Ethernet üzerinden ölçüm veri 

aktarımı; 50 Hz’lik tarama hızı
JJ Sağlam ve yüzeyden bağımsız ölçüm

Lazerli mesafe sensörleri  
ROD4plus

Çarpışmaya karşı koruma 

7 8

Manipülatör kontrolü 
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cihazın işlevselliğine ve kalitesine ek olarak, 

sensörlerin güvenilir ve verimli kullanımı için en 

uygun şekilde uyarlanmış aksesuarlar hayati önem 

taşımaktadır.  

Kolay montaj ve bağlantı ya da güvenilir sinyal 

tedariki gereksiniminiz varsa tüm gücü serbest 

bırakmak için en doğru aksesuarlar gerekir.

doğru aksesuarlar ve uyumlu bileşenler ile eksiksiz performans.

tEk bİR kayNaktaN  
SENSöR çöZümlERİ
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Montaj  
aksesuarları

Basit montaj ve kolay 

hizalanma için ürünlerimize 

büyük önem veriyoruz. Bu 

nedenle, ürün yelpazemizde 

montaj braketleri, çubuk 

tutucular veya cihaz kolonları 

gibi özel olarak monte edilmiş 

montaj sistemleri bulacaksı-

nız.

Güç kaynağı 

1 ve 3 fazlı güç kaynakları ile 

güvenilir ve makinelerden 

bağımsız bir güç kaynağı, 

optimum ve verimli bir sensör 

sisteminin en temel parçası-

dır. Bu nedenle, arızaya karşı 

daha yüksek seviyede 

koruma sağlamak için yük 

devresi izleme modülleri de 

sunmaktayız.

Reflektörler

Retro-reflektif fotoelektrik 

sensörlerin ne denli güvenilir 

bir şekilde algılama yapacağı, 

diğer her şeyin yanı sıra 

seçilen reflektöre de bağlıdır. 

işte bu yüzden tüm akla gele-

bilecek şartlar için plastik, 

film ve camdan yapılmış 

çeşitli montaj çözümleri 

sunuyoruz.

Bağlantı üniteleri

Günümüzde sensörler, 

emniyet şalterleri ve kamera-

lar, endüstriyel ağ sistemine 

sahip arayüzlü aktif veya 

pasif sensör dağıtım kutuları 

ile birbirlerine bağlanmakta-

dır. Ürün yelpazemiz, kurulum 

sırasında daha fazla esneklik 

ve şeffaflık sağlamaktadır.

Kablolar 

Sensörlerimizin entegrasyo-

nunu kolaylaştırmak için M8, 

M12 ve M23 konnektörlerle 

çok çeşitli bağlantı ve ara 

bağlantı kabloları sunuyoruz.

Sinyalizasyon  
unsurları

otomatik sistemlerde sinyal 

vermek için üretkenliği ve 

verimliliği sağlamak üzere 

geniş ve tek renkli güç 

çevirici ürün yelpazesi 

sunuyoruz.
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BiZLEr,  
SENSöR  
uZmaNlaRıyıZ

50 yılı aşkın süredir, endüstriyel otomasyon için verimli sensör  
çözümleri geliştiriyor, üretiyor ve pazarlıyoruz.

Kuruluş 1963

Şirket yapısı GmbH & co. KG, tamamen aile şirketi

Üst yönetim Ulrich Balbach

Genel merkez owen, Almanya

Dağıtım şirketleri 18

Üretim yerleri 5

Teknolojik yeterlilik merkezleri 3

Distribütörler 42

Çalışanlar > 1,000

Ürün yelpazesi

Anahtarlama sensörleri

Ölçüm sensörleri

iş güvenliğine yönelik ürünler

Tanımlama

Veri aktarım sistemleri

Endüstriyel görüntü işleme

Aksesuarlar

Endüstri uzmanlığımız

intralojistik Endüstrisi

Paketleme Endüstrisi

Makine imalat Endüstrisi

otomotiv Endüstrisi

Medikal Teknoloji

Leuze electronic  
GmbH + Co. KG

In der Braike 1

73277 owen

Telefon: +49 7021 573-0

Faks: +49 7021 573-199

E-posta: info@leuze.com

www.leuze.com

Bir bakışta Leuze electronic
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kısa mesafeler bizim için önemlidir – ister şirket içinde isterse de şirket 
dışında olsun. dünyanın her noktasında kişiye özgü, hızlı ve kolay  
erişilebilir olmamız için büyük çaba sarf ediyoruz. sensörlerimizi  
dört kıtada üretiyoruz ve bu durum size güvenilir ürün kullanılabilirliği 
sunmamızı sağlıyor.

siZE  
hER ZamaN yakıNıZ

Avustralya / Yeni zelanda | Belçika | Brezilya | Çin | Danimarka / isveç | Fransa | Almanya | Büyük Britanya | Hong Kong | 

Hindistan | italya | Hollanda | isviçre | Singapur | ispanya | Güney Kore | Türkiye | ABD / Kanada 

 ş İ R K E T İ m İ z  |  b u L u N D u ğ u m u z  N O K T a L a R

 Teknoloji merkezleri
     Üretim yerleri
     Distribütörler
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Leuze electronic San. ve Tic. Ltd. Şti. 

Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı

Şehit Sokak No: 12 TR-34775 

Ümraniye –istanbul - Türkiye

Tel : +90 216 456 6704

Fax: +90 216 456 3650

info.tr@leuze.com

www.leuze.com.tr

Anahtarlama Sensörleri
optik Sensörler

Ultrasonik Sensörler 

Fiber optik Sensörler

Endüktif Anahtarlar

Çatal Sensörler

Işık Perdeleri

Özel Sensörler

 
Ölçüm Sensörleri
Mesafe Sensörleri

Konumlandırma Sensörleri

3D Sensörler

Ölçüm Işık Perdeleri

Çatal Sensörler

 
İş Güvenliğine Yönelik Ürünler
optoelektronik Güvenlik Sensörleri

Güvenli Kilitleme cihazları, Anahtarlar ve Yakınlık Sensörleri

Güvenli Kontrol Bileşenleri

Makine Güvenlik Hizmetleri

 
Tanımlama
Barkodlu Tanımlama

2D-Kodlu Tanımlama

RF Tanımlama 

 
Veri Aktarımı /  
Kontrol Bileşenleri
MA Modüler Bağlantı Ünitesi

Veri Aktarımı

Güvenli Kontrol Bileşenleri

Sinyalizasyon cihazları

Bağlantı Teknolojisi ve Pasif Distribütör Kutuları 

 
Endüstriyel Görüntü İşleme
Işık Bölümü Sensörleri

Akıllı Kamera


