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L E U z E  E L E c T R o N i c
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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  
hizmetlerimizle size her zaman yakınız –  
üstelik dünya çapında.

Smart, bASiT düşünmektir, 
TEcRÜbEyi payLaşmaktır, 
yAKıN oLmaktır,  
gELEcEği taSarLamaktır

Felix Beintner, 

Uluslararası Sipariş 

Yönetimi

www.smart-sensor-business.com
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S İ z E  b İ R  S ö z  v E R D İ K 

Teknoloji insanlara hizmet etmelidir. Teknik 

açıdan kompleks ürünler, müşterilerimiz 

tarafından kolay kullanılabilmelidir. 

Müşterilerimizin taleplerini karşılamak ve 

onlara fayda sunmak adına kolay kullanım 

bizim gelişim ilkelerimiz arasındadır.

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.

bASiT 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 aşkın tecrübe ve müşterilerimizle 

kurduğumuz yakın ilişkiler, belirli endüstriyel 

alanlarda bizi bir sektör uzmanı haline 

getirmiştir. Müşterilerimiz ile birlikte 

uygulamaya özel sensör çözümleri 

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

Çekici bir tasarım, başarılı son ürünler için önemli 
bir faktördür. Ve yaratıcılık söz konusu olduğunda 
herhangi bir sınır yoktur. otomatik paketleme  
endüstrisinde hem ürünler ve hem de ürün  
ambalajları sürekli olarak değişmektedir.  
kullanılan makinelerden ve bileşenlerden,  
ürünlerdeki varyasyonları ve ambalajlarını  
sorunsuz bir şekilde işlemesi bekleniyor.

“müşterilerimiz üretim süreçlerini daha  
hızlı, daha esnek, daha istikrarlı ve daha  
şeffaf hale getirmeye gayret etmekte –  
bizler de tüm faaliyetlerimizi bu hedefe  
odaklıyoruz.”

PAKETLEME  
ENdÜSTRiSi iÇiN  
rekabetÇi ÇöZÜMLER

Paketleme sistemleri sektörü homojen bir endüstri değildir. Ancak, 

içecekler, gıda maddeleri, farmasötik ve diğer tüketim maddeleri gibi 

segmentlerde önemli bir süreçtir. Özel ürünlerin işlenmesi ve paketlen-

mesinde hijyen, sağlamlık ve hız ile ilgili beklentiler oldukça yüksektir. 

işyerinde güvenliğe ilişkin talepler, yine aynı derecede önemli yer 

tutmaktadır.

Bizler, bir endüstri uzmanı olarak, ilgili endüstrilerin zorluklarını ve  

özel gereksinimlerini biliyor ve müşterilerimizin proseslerine uygun  

çözümler sunuyoruz. Sadece birkaç yıl öncesine kadar, bir ürün  

her değiştirildiğinde sensörlerin de manuel olarak ayarlanması  

gerekmekteydi. Ancak günümüzde, Io-Link sayesinde  

tekrarlanabilir uzaktan kalibrasyon ve sürecin sürekli izlenmesi 

mümkün hale geldi. Bu da çözümlerimizi Endüstri 4.0 için hazır  

hale getirmektedir. 

Roland Schricker,

Paketleme Endüstrisi Müdürü
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E N D ü S t R İ  u z m a N L ı ğ ı m ı z

Modern teknoloji sayesinde  
geleceğe karşı dayanıklı 

Modern üretim, öngörücü bakım ve uzaktan servis 

kolaylığı gerektirir. Yeni iletişim teknolojilerini fabrika 

otomasyonunda kullanmak ve paketleme sistemini-

zi Endüstri 4.0 için hazırlamak mı istiyorsunuz? 

Daha karmaşık cihazlar için ikili anahtarlama 

sensörlerine yönelik Io-Link’ten Ethernet tabanlı 

arayüzlere kadar pek çok teknolojiyi sunuyoruz.

Yüksek ve tutarlı kalite

Tüketicilerin tutarlı ürün kalitesi konusunda büyük 

talepleri vardır. Birincil ambalaj, ürünlerinizin 

kalitesinin sürekli olarak yüksek standartta 

kalmasını sağlar. Sensörlerimiz ürün ve ambalajın 

sorunsuz bir şekilde bir araya gelmesini sağlar ve 

böylece kalite seviyesini belirli bir seviyede tutar.

Duruş sürelerinin ortadan  
kaldırılması verimliliği en üst  
düzeye çıkarıyor

Gereksinimler fazla ve çeşitlidir. Paketleme 

sistemleriniz maksimum kararlılık ve güvenilirlikle 

çalışıyor olmalıdır. Sensörlerimiz güçlü ve sağlam-

dır. cihazların son derece yüksek koruma sınıfları 

ve yüksek kaliteli gövde malzemelerinin kullanımı, 

uzun bir görev süresi ve yüksek düzeyde kullanıla-

bilirlik sağlayarak maliyetleri düşürür.

İhtiyaçlarınızı biliyoruz

Hedefiniz, sisteminizin performansını en üst düzeye 

çıkarmaktır. Bu nedenle, endüstriyel süreçlerinizde 

yürüttüğünüz işlemlere hakim yetkin bir ortağa 

ihtiyacınız var. Çalışanlarımız uzun yıllara dayanan 

tecrübe ve detaylı uygulama bilgisine sahiptir ve 

sizinle birlikte mümkün olan en iyi çözümü 

bulacaklarından emin olabilirsiniz.
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L e u z e  e L e c t r o n i c

Ölçeklendirilmiş ürün yelpazesi sunuyoruz. bu, uygulamanız için en 
iyi ve en uygun maliyetli çözümü seçebileceğimiz çok çeşitli imkanlar 
sunar.

FazLa SeÇenek en iyi ÇÖzümü  
bERAbERiNdE gETiRiR

cazip bir fiyattan çok daha önemli olan, sürdürülebilir biçimde 

işleyen bir çözümleme anlayışıdır – bu da müşterinin gereksi-

nimlerine ve mevcut üretim koşullarına göre uyarlanmıştır. 

Birçok uygulama için ölçeklenmiş ürün yelpazesi sunuyoruz. 

Bu da her hangi bir uygulama için çeşitli çözümler sunabile-

ceğimiz anlamına gelmektedir. Örneğin saydam nesneler 

ambalajlama teknolojisinde birçok alanda kullanılmaktadır. 

Söz konusu saydam nesnelerin algılanması, saydam fonksi-

yona sahip tüm sensörlerimizin sahip olduğu yüksek bir 

hassasiyet seviyesi gerektirir. Kirlenme veya yoğun temizlik 

nedeniyle artan yükler bu bağlamda başka bir etkense, 

ölçeklendirilmiş ürün yelpazemiz, güvenilir temel fonksiyona 

ek olarak işlevsellikler sunar.

Sensörlerimiz görevlerini hedefli bir şekilde ve mümkün olan 

en iyi maliyet/fayda oranıyla tamamlar. Böylelikle de müşteri, 

sadece gerçekten ihtiyacı olana ödeme yapar. ister basit 

standart gereksinimler isterse de karmaşık özel görevler 

olsun: Deneyimli çalışanlarımızla birlikte en iyi ve en verimli 

çözümü bulacaksınız. Bazen tek bir ürün yeterlidir. Öte 

yandan, bazen optimal olarak eşleşen bileşenlerin akıllı bir 

kombinasyonuna ihtiyaç duyulur. 

Uzun yıllara dayanan deneyimlerimiz sayesinde mevcut ve 

gelecekteki çalışmalarınızda ustalaşmanızı sağlayacak özel bir 

çözüm sunduğumuzun teminatıdır.

Şeffaf nesnelerin algılanması

5 serisi

3C serisi

55 serisi

18b serisi

 +++ kirlilik kompanzasyonu
 ++ WaSH-doWn paslanmaz çelik gövde
 + Hassasiyet ayarı 
  Güvenilir algılama

 ++ WaSH-doWn paslanmaz çelik gövde
 + Hassasiyet ayarı 
  Güvenilir algılama

 + Hassasiyet ayarı 
  Güvenilir algılama

  Güvenilir biçimde tespit
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E N D ü S t R İ  u z m a N L ı ğ ı m ı z

Farmasötik ve gıda maddeleri sektöründeki yüksek hijyen standartları,  
yoğun temizlik süreçlerini gerekli kılmaktadır. 
Sensör sistemi bu süreçlere sürekli olarak dayanıklı kalmalıdır. 

mUtLak  
HiJyEN

Mikroplarla kirlenmiş ürünler sadece tüketicileri tehlikeye atmakla kalmaz, aynı 

zamanda ürünü üreten şirketin itibarını da olumsuz yönde etkileyebilir. Ayrıca, büyük 

ekonomik hasara neden olabilir.

Mutlak hijyen sağlamak amacıyla özellikle ürün oluşturma ve birincil ambalajlama 

sırasında düzenli aralıklarla sürekli olarak temizlik işlemleri gerçekleştirilir. Tüm 

entegre bileşenler sadece aşındırıcı kimyasal temizlik maddelerine değil, aynı 

zamanda yüksek basınçlı temizlemenin güçlü termal ve mekanik streslerine de 

dayanabilmelidir. 

Mümkün olan az sayıda oluk ve girintili özel gövde tasarımımız, mikrobik bulaşmayı 

önler ve gıda maddeleri ve eczacılık ürünlerinin güvenli bir şekilde üretilmesini 

sağlar. 

Yüksek kaliteli paslanmaz çelik 53 ve 55 serileri ve standart serimize dahil c nesli 

gıda maddelerine karşı nötr özellikli plastik gövdeler IP 69K koruma derecesine 

sahiptir ve EcoLAB sertifikalıdır. Dahası, bu sensörleri cleanProof+ olarak adlandır-

dığımız uzun süreli dahili testlere tabi tutuyoruz.

Maksimum IP koruması

JJ Yüksek koruma sınıflı sensörler  

(IP 67 / IP 69K)
JJ Tüm uygulama alanlarına uygunluk; 

çünkü sıvılar ve katı maddeler nüfuz 

edemez

Genişletilmiş direnç testi

JJ Her zamanki EcoLAB endüstri standar-

dının ötesine geçen ve Leuze electronic 

tarafından belirlenen test
JJ Genişletilmiş sıcaklık aralıkları ve zaman 

döngüleri ile direnç testleri

ECOLAB sertifikasyonu 

JJ Sensörler, EcoLAB endüstri standar-

dına uygun olarak onaylanmıştır 
JJ Tüm bileşenler yaygın olarak kullanı-

lan kimyasallara ve standart temizle-

me işlemlerine dayanabilmektedir
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iÇEcEK dOLuMu 
iÇin SenSÖr ÇÖzümLeri

Dolum makinelerinde, sıvılar genellikle son derece 

yüksek hızlarda şeffaf cam ve  PET kaplara 

doldurulur. insan gözünün artık algılamayacağı 

hızda gerçekleştirilen ve saydam nesnelerin de 

kullanıldığı işlemler, doldurma sistemlerinde 

kullanılan sensörler bakımından muazzam bir 

zorluk haline geliyor. 

5 kHz’e kadar anahtarlama frekansına sahip son 

derece hassas şeffaf cam sensörler, son derece 

seri hızlarda bile şeffaf konteynerleri algılayabil-

mektedir. Entegre izleme fonksiyonuna sahip 3c 

ve 18B serisi şeffaf cam sensörlerimiz sayesinde 

artan miktarda kirlenmenin neden olduğu sistem 

kesintileri geçmişte kaldı. Söz konusu sensörler 

ıslak uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 

Bu sensörler su geçirmezdir ve kalıcı temizlik 

işlemlerine dayanıklıdırlar. IP 67 ve 69K koruma 

sınıflarına sahip plastik ve metal gövdeler, sistemin 

maksimum kullanılabilirliğini garanti etmektedir.

kristal berraklığında avantajlar: Hassas saydam cam  
sensörler, son derece seri çalışan makine hızlarında bile 
görevlerini emniyetli ve güvenilir bir şekilde yerine getirir.



İ Ç E c E K  D o L u m u 
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1  PET kalıbının algılanması 

PRK 18B

2   Dolum seviyesi ölçümü 

LS 55 H2o 

3  Şişe kapaklarının varlık- yokluk kontrolü  

HT 3c.XL

4   Taşıma sırasında şişe algılama 

PRK 3c, 55, 18B 

5  Etiketleme için konteyner tespiti 

PRK 3c.T

 6   Kesim işareti algılama  

KRT, cRT 

 7   Kapı izleme  

Mc 300, RD 800 

 8   Pozisyonların kesin tespiti  

PRKL 3c 

 9   Konveyör yükünün belirlenmesi  

HTU 318, HTU 418 

10   Tekli hat izleme  

IS 218

1
2

4

3

5

6

7

8

9

10
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L e u z e  e L e c t r o n i c

JJ  Reflektörsüz güvenilir konteyner 

tespiti
JJ  optimize sönümlenme
JJ  Kompakt tasarımda sağlam WASH-

DoWN V4A paslanmaz çelik gövde
JJ  Kimyasal direnci EcoLAB uyarınca 

test edilmiştir
JJ  Genişletilmiş, uzun süreli temizlik 

maddesi testi (cleanProof+)

arka plan bastırma özellikli 
cisimden yansımalı sensörler
HRTR 55

Retro-reflektif fotoelektrik 
sensörler
PRK 18B

JJ  Son derece saydam kapların güvenilir 

şekilde algılanması için yüksek hızlı, 

retro-reflektif fotoelektrik sensörler
JJ  Kalibre edilmiş otomatik hizalama 

optikleri sayesinde yüksek hassasiyet
JJ  Öğretme butonu veya potansiyometre 

ile basit hassasiyet ayarı
JJ  IP 67 ve IP 69K koruma derecelerine 

sahip sağlam plastik gövde sayesinde 

uzun koruma görevi
JJ Kirlenmenin kompanse edilmesi için 

izleme fonksiyonu

JJ  Yüksek oranda saydam nesnelerin 

güvenilir şekilde algılanması için 

otomatik hizalama optik özelliklerine 

sahip yüksek hızlı, retro-reflektif 

fotoelektrik sensörler
JJ  Öğretme butonu veya potansiyometre 

ile basit hassasiyet ayarı
JJ Sıcaklık kompanzasyonu ±20°c
JJ  Kolay montaj için hazır delikli montaj 

braketleri

Retro-reflektif fotoelektrik 
sensörler
PRK 18B

Transfer yıldızında şişe 
belirleme PET şişelerin algılanması PET kalıbının algılanması 

1



13

İ Ç E c E K  D o L u m u

Dolum seviyesi ölçümü 
Doldurulmuş şişelerin 
tespiti 

Şişe kapaklarının varlığı 
kontrolü 

arka plan bastırma özellikli  
cisimden yansımalı sensörler  
HT 3C.XL

JJ  Düzensiz şekillere sahip nesnelerin 

güvenilir biçimde tespiti
JJ  Ayarlanabilir arka plan bastırma
JJ  Aktif ortam ışığı bastırma sayesinde 

güvenilir çalışma
JJ  zorlu ortam koşulları için IP 67 ve  

IP 69K koruma sınıfları
JJ  opsiyonel Io-Link arayüzü

JJ  Herhangi bir konteyner tipinde sulu 

sıvıların güvenilir şekilde tespit 

edilmesi
JJ  opak konteynerlerin ve filmlerin 

radyasyonu 
JJ  Güvenilir algılama ve yüksek  

fonksiyon rezervi için karşılıklı  

çalışma prensibi
JJ  IP 67 ve IP 69K koruma derecelerine 

sahip paslanmaz çelik gövde

Karşılıklı çalışan  
fotoelektrik sensörler  
LS 55 H2O

Karşılıklı çalışan  
fotoelektrik sensörler  
LS 55 H2O

JJ  Herhangi bir konteyner tipinde sulu 

sıvıların dolum seviyesinin güvenilir 

şekilde tespit edilmesi
JJ  Yüksek radyasyon kapasitesi 

nedeniyle geniş fonksiyon rezervi
JJ  Çoklu duyarlılık seviyeleri sayesinde 

uygulamaya adaptasyon
JJ  IP 67 ve IP 69K koruma derecelerine 

sahip paslanmaz çelik gövde

32
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L e u z e  e L e c t r o n i c

JJ  Tüm malzemeler ve saydam nesneler 

için uygundur
JJ Ayrı yükseltici sayesinde düşük alan 

gereksinimleri
JJ  Aşındırıcı temizlik maddelerine karşı 

dayanıklı
JJ  Çok çeşitli uygulamalar için uygun 

fiber optikler

Fiber optik sensörler
LV 461, LV 463

Renk sensörleri
CRT 448

JJ  Farklı renklere sahip şişe kapaklarının 

tespiti ve ayırt edilmesi
JJ  Çok sayıda renk öğretilebilir
JJ Ayarlanabilir renk toleransı
JJ  1,500 Hz’ye varan yüksek  

anahtarlama frekansı

JJ  Son derece şeffaf kapların güvenilir 

biçimde tespit edilmesi
JJ  izleme fonksiyonu temizleme aralığını 

tam 50 kat uzatmakta
JJ  Öğretme butonu ile basit hassasiyet 

ayarı
JJ Sağlam gövde malzemeleri, yoğun 

temizlik döngülerine rağmen uzun 

görev süreleri sağlar

Retro-reflektif fotoelektrik 
sensörler  
PRK 3C, 55, 18B

Taşıma sırasında şişe  
algılama 

Şişe kapaklarının ayırt 
edilmesi 

Besleme sırasında şişe 
kapaklarının algılanması 

4
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İ Ç E c E K  D o L u m u

özel reflektör ile retro- 
reflektif fotoelektrik sensörler 
PRK 5

JJ  Sensör ve optimize edilmiş reflektör-

den oluşan set, saydam nesnelerin 

güvenilir şekilde algılanmasını sağlar
JJ  Öğretme fonksiyonu ile hızlı devreye 

alma
JJ  Entegre metal dişli manşon ile basit 

montaj 
JJ Görünür kırmızı ışık

JJ  Herhangi bir konteyner tipinin 

güvenilir biçimde tespit edilmesi
JJ  izleme fonksiyonu sayesinde kirlenme 

kompanzasyonu ve uzatılmış bakım 

aralıkları
JJ  Küçük ışık noktası ve yüksek  

anahtarlama frekansı sayesinde 

hassas konumlandırma
JJ  IP 67 ve IP 69K koruma derecelerine 

sahip sağlam plastik muhafaza 

sayesinde uzun görev süresi

JJ  Saydam ve kısmen baskılı plastik 

filmlerin güvenilir biçimde tespit 

edilmesi
JJ  Aktif ortam ışığı bastırma yoluyla 

güvenilir işletim
JJ  zorlu ortam koşulları için IP 67 ve  

IP 69K koruma sınıfları
JJ  Ayarlanabilir arka plan bastırma

Retro-reflektif fotoelektrik 
sensörler
PRK 3C.T

arka plan bastırma özellikli 
cisimden yansımalı sensörler
HT 3C.XL

Etiket bandının izlenmesi 
Etiketleme için konteyner 
tespit 

Taşıma sırasında şişe  
algılama 

5
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L e u z e  e L e c t r o n i c

JJ  işaretler kullanarak her türlü nesnenin 

konumlandırılması
JJ  Nesnelere uyum sağlamak için çok 

renkli optik özellikli baskı işareti 

sensörü
JJ  Analog olarak veya Io-Link arayüzü 

ile sinyal değerlendirme
JJ  Çift kanallı Io-Link üzerinden en 

uygun ayar
JJ  EcoLAB sertifikasyonunun yanı sıra 

IP 67 ve IP 69K koruma dereceleri

JJ  Özel olarak şekillendirilmiş  

konteynerlerin, örneğin şişe dikişinin 

kullanılması
JJ  Herhangi bir konteyner tipinde 

algılanabilir dakika farkları ve işaretler
JJ  Analog çıkış veya Io-Link arayüzü ile 

değerlendirme
JJ  Uygulamaya optimum adaptasyon 

için farklı fiber optikler

JJ  Tüm malzemelerde kesik ve baskı işa-

retlerinin güvenilir şekilde algılanması
JJ  Çok renkli optikler sayesinde 

uygulamaya optimum uyum
JJ  Hassas kesimler için hassas ışık 

noktası ve yüksek anahtarlama 

frekansı
JJ  cihaz Io-Link arayüzü üzerinden 

kolay devreye alma

Kontrast sensörleri,  
renk işareti sensörleri  
KRT, CRT

Fiber optik sensörler  
LV 463

Kontrast sensörleri  
KRT 18B analog

Konteyner konumlandırma 
Şişe hizalamasının  
kontrolü Kesim işareti algılama 

6
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İ Ç E c E K  D o L u m u

JJ  Hız veya hassasiyet için optimize 

edilmiş çeşitli ölçüm modları
JJ  Uygulamaya en uygun adaptasyon 

için cihaz üzerindeki konfigürasyon 

seçeneği veya bu işlemin kontrolör 

aracılığıyla gerçekleştirilmesi
JJ  Diyagnostik ve ölçülen değer tespiti 

için görüntüleme
JJ  Çeşitli optik modeller ve ölçüm 

prensipleri mevcuttur

JJ  Parlak konteynerlerde kağıt ve plastik 

etiketlerin tespiti
JJ  Öğretme butonu ile basit hassasiyet 

ayarı
JJ  Basit montaj için uygun aksesuarlar

JJ  IP 67 ve IP 69K koruma dereceleri 

sayesinde gıda endüstrisinde 

kullanıma uygundur
JJ MLc emniyet ışık perdeleri saydam 

ve kapsüllü bir tüpte önceden monte 

edilmiştir
JJ  Entegre LED ve 7 segmentli ekran 

sayesinde kolay hizalama, kurulum ve 

çalışma

Güvenlik ışık perdeleri  
MLC 510-IP

Enerjik cisimden yansımalı 
sensörler 
FT 5, FT 328

optik mesafe sensörleri  
ODS 9, ODS 96B

Rulo çapının ölçülmesi Etiket ekinin izlenmesi Çalışma alanının koruması 
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JJ Kablolama ile basit hizalama ve 

konfigürasyon sayesinde zaman 

tasarrufu sağlayan kurulum
JJ Parmak ve el güvenliği için çeşitli ışın 

mesafeleri
JJ Kategori 4’e kadar kontrol sistemlerine 

entegrasyon ve PL e’ye kadar olan 

uygulamalar için kullanılabilir
JJ MLc 520-S: Makine tasarımında 

mükemmel entegrasyon için son 

derece ince yapı

JJ  Kirlenmeye karşı hassas değildir
JJ  Titreşimlere ve fiziksel darbelere 

dayanıklı
JJ  Yüksek anahtarlama histeresisi 

sayesinde eğilmiş kapılara toleranslı 
JJ Kategori 4’e kadar kontrol sistemlerine 

entegrasyon ve PL e’ye kadar olan 

uygulamalar için kullanılabilir
JJ Transponder ve manyetik kodlu 

modeller de mevcuttur
JJ  RD 800: IP 67 ve IP 69K koruma 

sınıfı

JJ  Yüksek çalışma aralığına sahip 

polarizasyon özellikli retro-reflektif 

fotoelektrik sensörler
JJ  Uzun mesafelerdeki saydam  

nesnelerin güvenilir biçimde tespiti
JJ  Renkli veya berrak cam arasındaki 

farkı belirlemek için önceden 

ayarlanmış hassasiyet dereceleri

Retro-reflektif fotoelektrik 
sensörler  
PRK 96

temassız emniyet sviçleri  
MC 300, RD 800

Güvenlik ışık perdeleri  
MLC 520-S, MLC 500

Çalışma alanının koruması Kapı izleme 
Yeniden kullanılabilir  
şişelerin tespiti 

7
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Pozisyonların tespiti Pozisyonların kesin tespiti 

Lazerli retro-reflektif fotoelektrik sensörler  
PRKL 3C 

Retro-reflektif fotoelektrik sensörler  
PRK 55 Ex 

JJ  Son derece şeffaf kapların güvenilir biçimde tespit edilmesi
JJ Bir butona basıldığında veya bir kabloyla öğretme işlevinin 

basit kurulum
JJ  II 3G Ex nA op’ye göre onaylanmış potansiyel olarak 

patlayıcı alanlar IIB T4 Gc XII 3D Ex tc IIIc T 70 °c Dc  

IP 67 X’dir
JJ Sağlam paslanmaz çelik muhafaza

JJ Anahtarlama noktasının çok hassas tekrarlanabilirliği
JJ oldukça görünür lazer ışığı spotu
JJ  Son derece şeffaf kapların güvenilir biçimde tespit edilmesi
JJ  Bir buton veya bir kablo ile öğretme fonksiyonu sayesinde 

basit kurulum
JJ Kirlenmenin kompanse edilmesi için izleme fonksiyonu

8
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JJ  Hızlı işlemlerin güvenilir şekilde algılanması için ışın başına 

son derece kısa tepki süresi
JJ  Karmaşık olmayan montaj için esnek sabitleme konsepti
JJ  cihazda ayarları yapmak için sağlam bir membran klavyesi 

bulunan son derece geniş ve okunaklı ekran
JJ 3,000 mm’lik maksimum ölçüm alanı uzunluğu
JJ  Kumanda üzerinden doğrudan konfigürasyon için entegre 

PRoFINET, PRoFIBUS, cANopen, RS 485 ve Io-Link 

arayüzleri
JJ  Arkada, opsiyonel bağlantı çıkışları

JJ  Kütle akışında konteynerlerin malzemeden bağımsız tespiti
JJ  Nemli ve kuru kirlere karşı dayanıklı
JJ  Öğretme butonu sayesinde basit çalışma aralığı ayarı 
JJ  IP 67 ve IP 68 koruma derecelerine sahip plastik ve metal 

muhafazalar mevcuttur
JJ 2 bağımsız anahtarlama noktası olan modeller mevcuttur
JJ cisimden yansıma prensibi veya retro-reflektif prensibi olan 

modeller mevcuttur

ölçüm ışık perdeleri  
V düzeninde CML

ultrasonik sensörler  
HTU 318, HTU 418

Kütle akışında pozisyonların tespiti Konveyör yükünün belirlenmesi 

9
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İ Ç E c E K  D o L u m u

Tekli hat izleme 

Endüktif yakınlık anahtarları  
IS 218

JJ  Uygulamaya en uygun adaptasyon için farklı muhafaza 

modelleri ve çalışma aralıkları
JJ  zorlu ortam koşullarında uzun görev süresi için paslanmaz 

çelik gövdeye sahip cihazlar
JJ Malzemeden bağımsız algılama için düzeltme faktörü 1
JJ Kablo veya konnektör versiyonları sayesinde kolay bağlantı

Şişe taşıma sırasında aşırı dolum izleme 

Retro-reflektif fotoelektrik sensörler  
PRK 25C 

JJ  Herhangi bir şişe ve konteyner tipinin güvenilir biçimde 

tespit edilmesi
JJ  Açıkça görülebilen kırmızı ışık, hızlı ve kolay biçimde 

devreye almayı sağlar
JJ Büyük çalışma aralığı ve fonksiyon rezervi
JJ  IP 67 ve IP 69K koruma dereceleri ve EcoLAB  

sertifikasyonu sayesinde son derece sağlamdır
JJ  Sabitleme deliklerindeki dişler sayesinde kolay montaj

10
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Her zaman emniyetli, her zaman güvenilir: Son derece  
güvenilir paslanmaz çelik sensörler en yüksek güvenlik ve 
hijyen standartlarını karşılamaktadır.

Paketleme işlemi, esas olarak, blister’ler içinde 

paketlenmiş tabletleri ve küçük cam ve plastik 

şişelere doldurulmuş çeşitli sıvıları içerir. Sıkı hijyen 

standartlarına bağlı olarak, paslanmaz çelik 

genellikle kullanılan bileşenler için izin verilen tek 

malzemedir. Farmasötik ürünlerinin üretimi ve 

paketlenmesi sırasında maksimum güvenlik 

gereksinimleri geçerlidir. Yanlışlığa karşı korumak 

için, kod okuyucuları %100 kod çözmeyi garanti 

etmelidir.

DcR 200i barkod tarayıcı tüm kodları okur ve tüm 

ürünler için üretim ve paketleme sürecinin izlenebi-

lirliğini sağlar. Hijyenik paslanmaz çelik gövdesiyle, 

farmasötik endüstrisinin taleplerine ideal olarak 

uygundur. 53 serisinin hijyen tasarımı paslanmaz 

çelik sensörleri, en küçük viyalleri bile güvenilir ve 

hızlı bir şekilde tespit etmek için lazer teknolojisini 

kullanır. Etiketleme istasyonunda kendinden 

yapışkanlı etiketlerin algılanmasını içeren birçok 

zorluk da aşağıdaki gibi yönetilebilir: Örneğin, 

GSU 14D çatallı algılayıcı, neredeyse görülemeyen 

şeffaf etiketleri bile algılayabilmektedir. Kalite 

kontrolünde, LRT 8 parlaklık sensörü, ekli kağıt 

etiketlerinin varlığını da güvenilir şekilde kontrol 

eder.

FARMASöTiK PAKETLEME  
iÇin SenSÖr ÇÖzümLeri
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1 2

4

3

5

6

7 8

9

10

1  Besleme sırasında şeffaf  

şişelerin algılanması  

LV 463

2   Şişelerin hassas konumlandırılması  

PRKL 53 

3  Vidalı konveyörde şişelerin tespiti  

HT3c.V

4   Birleşim yerlerinin algılanması 

VSU 12, IGSU 14D 

5  Kesim işareti algılama  

KRT 3B, 55, 18B 

 6   Tetikleme pozisyonunun belirlenmesi  

PRK 3c, PRK 55 

 7   Etiket algılama  

IGSU 14D, GS 63B, GS 61 

 8   Etiket varlığı kontrolü  

LRT 8 

 9   Kod Tanımlama  

DcR 200i 

10   Koruyucu kapıların ve koruyucu kapakların 

korunması 

RD 800 
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JJ  Tüm malzemeler ve saydam nesneler 

için uygundur
JJ Ayrı yükseltici sayesinde düşük alan 

gereksinimleri
JJ  Aşındırıcı temizlik maddelerine karşı 

dayanıklı
JJ  Pek çok çeşit fiber optik mevcuttur

Fiber optik sensörler  
LV 463

arka plan bastırma özellikli  
cisimden yansımalı sensörler  
HRTR 53

JJ  Reflektör montajına gerek kalmadan 

güvenilir nesne tespiti
JJ  Boşluksuz hijyen tasarımı, bakteri 

taşınmasını önler
JJ 5 – 400 mm’lik çalışma aralığı
JJ  Kimyasal direnci EcoLAB uyarınca 

test edilmiştir
JJ  Genişletilmiş, uzun süreli temizlik 

maddesi testi (cleanProof+)

JJ  Lazerli retroreflektif fotoelektrik 

sensör ve reflektörlerin hijyenik 

tasarımı
JJ  Sınırlandırılmış alanlara da entegre 

edilebilir
JJ  Küçük lazer ışık noktası sayesinde 

son derece hassas konumlandırma
JJ  Kimyasal direnci EcoLAB uyarınca 

test edilmiştir
JJ  Genişletilmiş, uzun süreli temizlik 

maddesi testi (cleanProof+)

Retro-reflektif fotoelektrik 
sensörler  
PRKL 53

Şişelerin hassas  
konumlandırılması 

Aseptik bölgede şişelerin 
saptanması 

Besleme sırasında şeffaf 
şişelerin algılanması 

21
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F a R m a S ö t İ K  p a K E t L E m E

JJ  Açıkça görülebilen ışık spotu, kolay 

hizalama ve hızlı devreye almayı 

sağlar
JJ  Potansiyometre ile kolay çalışma 

aralığı ayarına sahip arka plan 

bastırma
JJ  Her taraftan görülebilir LED’ler
JJ  IP 67 ve IP 69K koruma derecelerine 

sahip sağlam plastik gövde

arka plan bastırma özellikli  
cisimden yansımalı sensörler  
HT 46

arka plan bastırma özellikli  
cisimden yansımalı sensörler  
HT3C.V

JJ  Özel V-optikleri sayesinde hassas 

arka plan bastırma
JJ  Hareketli nesnelerin önünde saydam 

nesnelerin güvenilir şekilde  

algılanması
JJ  Entegre metal dişli manşon ile basit 

montaj
JJ  IP 67 ve IP 69K koruma derecelerine 

sahip sağlam plastik gövde

JJ  Son derece şeffaf konteynerların 

güvenilir biçimde tespit edilmesi
JJ  Açıkça görülebilen ışık spotu, kolay 

hizalama ve hızlı devreye almayı 

sağlar
JJ  Küçük reflektörlerde bile yüksek 

fonksiyon rezervi
JJ  Entegre metal dişli manşon ile basit 

montaj
JJ  IP 67 ve IP 69K koruma derecelerine 

sahip sağlam plastik gövde

Retro-reflektif fotoelektrik 
sensörler  
PRK 25C

Taşıma sırasında çıkıntı 
izleme 

Vidalı konveyörde  
şişelerin tespiti 

Hunide küçük parçaların 
algılanması 

3
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birleşim yeri denetlemesi  
VSU 12, IGSU 14D

Kontrast sensörleri  
KRT 3B, 55, 18B

JJ  Yüksek hassasiyet ve güvenilir 

anahtarlama davranışına sahip çok 

renkli kontrast sensörleri
JJ  Çeşitli öğretme modları veya potansi-

yometre sayesinde işaretlerin kolay 

öğretimi
JJ  Çift kanallı Io-Link arayüzü üzerinden 

en uygun ayar
JJ  Kirlenmenin kompanse edilmesi için 

izleme fonksiyonu
JJ  EcoLAB sertifikasyonunun yanı sıra 

IP 67 ve IP 69K koruma dereceleri

JJ  Malzeme, renk ve baskıdan bağımsız 

birleşim yeri algılama
JJ Yüksek hızlar için uygundur 
JJ 20 – 1.200 g/m² arası film kalınlığı
JJ Film kalınlığına tam otomatik adap-

tasyon
JJ  Bir buton veya bir kablo ile öğretme 

fonksiyonu sayesinde basit kurulum

JJ  Hız veya hassasiyet için optimize 

edilmiş çeşitli ölçüm modları
JJ  Uygulamaya en uygun adaptasyon 

için cihaz üzerindeki konfigürasyon 

seçeneği veya bu işlemin kontrolör 

aracılığıyla gerçekleştirilmesi
JJ  Diyagnostik ve ölçülen değer tespiti 

için görüntüleme

mesafe sensörleri  
DMK 318, ODS 9

Kesim işareti algılama Birleşim yeri belirleme Rulo çapının ölçülmesi 

4 5
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F a R m a S ö t İ K  p a K E t L E m E

Bant ucu denetlemesi Etiket algılama 
Tetikleme pozisyonunun 
belirlenmesi 

Retro-reflektif fotoelektrik 
sensörler  
PRK 3C, PRK 55

Retro-reflektif fotoelektrik 
sensörler  
PRK 3C

Çatal sensörler  
IGSU 14D, GS 63B, GS 61

JJ  Yüksek fonksiyon rezervi
JJ  Öğretme butonu ile basit hassasiyet 

ayarı
JJ  Maksimum sistem kullanılabilirliği için 

aktif ortam ışığı bastırma sayesinde 

güvenilir algılama
JJ Her taraftan görülebilir LED’ler

JJ  Kağıttan şeffaf filme kadar kapsamlı 

bir yelpazede etiket malzemelerini 

tespit etmek için geniş ürün portföyü
JJ Maksimum dispenser hassasiyeti
JJ Konveyör hızları > 2 m/s
JJ  Öğretme butonu veya potansiyometre 

ile basit hassasiyet ayarı
JJ Çoklu parametre setleri depolanabilir

JJ  Açıkça görülebilen ışık spotu, kolay 

hizalama ve hızlı devreye almayı 

sağlar
JJ  Herhangi bir konteyner tipinin 

güvenilir biçimde tespit edilmesi
JJ  Arızasız sürekli çalışma için izleme 

fonksiyonu
JJ  Öğretme butonu ile basit hassasiyet 

ayarı 
JJ  IP 67 ve IP 69K koruma derecelerine 

sahip plastik veya paslanmaz çelik 

gövde

76



28

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

JJ Hareketli makine parçalarının tespiti
JJ Silindirik veya kübik tasarım sayesin-

de kolay ve yerden tasarruf sağlayan 

montaj
JJ 4 mm çap – M30 ve kübik  

muhafazalar mevcuttur
JJ 1.5 – 40 mm’lik çalışma aralıkları 

metal nesnelerin güvenilir şekilde 

algılanmasını sağlar

JJ Her türlü konteynerde kağıt etiketlerin 

güvenilir şekilde algılanması
JJ Renk ve parlaklıktan bağımsız 

algılama
JJ 500 mm uzunluğa varan uzun işletim 

aralığı
JJ Potansiyometre ile basit hassasiyet 

ayarı
JJ Çok kompakt metal konstrüksiyon
JJ 1.5 kHz’lik anahtarlama frekansı

JJ  Bant kopması veya bloke olmuş geri 

sarma durumunda rakkas çubuğun 

nihai konumunun algılanması
JJ  1.5 ila 40 mm arasındaki çalışma 

aralıkları, metal nesnelerde güvenilir 

bir algılama sunar
JJ  Silindirik veya kübik tasarım sayesin-

de kolay ve yerden tasarruf sağlayan 

montaj
JJ  4 mm çap – M30 ve kübik  

muhafazalar mevcuttur

Endüktif sensörler  
IS 212, 218, 288

parlaklık sensörleri  
LRT 8

Endüktif sensörler  
IS 208, 288

Pozisyonların tespiti Etiket varlığı kontrolü 
Rakkas çubuğun nihai  
pozisyonunu belirleme 

8
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JJ istiflenmiş yığına olan mesafenin sürekli tespiti
JJ 50 – 100 mm ve 50 – 650 mm’lik ölçüm aralıkları
JJ 0.01 – 0.1 mm’lik çözünürlük
JJ Lc ekran ve Pc üzerinden konfigürasyon ve ölçüm değeri 

göstergesi
JJ Mevcut parlak nesneler için optimize edilmiş cihazlar
JJ Entegre RS 485, RS 232 ve Çift kanallı Io-Link arayüzünün 

yanı sıra analog çıkış (akım/voltaj) 

JJ 1D ve 2D kodların hızlı ve güvenilir şekilde tanımlanması
JJ 3 optik model, yaklaşık 40 – 360 mm arasındaki okuma 

mesafelerini kapsar
JJ Yüksek okuma performansı ve güçlü LED aydınlatması, 

düşük baskı kalitesi ve kodda zayıf kontrast ile bile güvenilir 

kullanım sağlar
JJ cihazda kolay devreye alma veya web tarayıcısındaki 

kurulum sihirbazının kullanılması
JJ IP 67 ve IP 69K koruma sınıfı (paslanmaz çelik gövde)

Kamera tabanlı 1D/2D kod okuyucuları  
DCR 200i

optik mesafe sensörleri  
ODS 9

Kod Tanımlama İstif yüksekliği ölçümü 

9
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JJ Kurcalamaya karşı maksimum koruma için transponderli 

emniyet şalteri
JJ Standart ve öğretilebilir modelleri mevcuttur
JJ IP 67 ve IP 69K koruma derecelerine sahip sağlam, kolay 

temizlenebilir plastik gövde
JJ Montaj sırasında mümkün olan en fazla serbest sol veya 

sağda yer alan M12 bağlantısı

JJ 500 mm’ye kadar çalışma aralığı
JJ Çok kompakt metal konstrüksiyon
JJ 1.5 kHz’lik anahtarlama frekansı
JJ Potansiyometre ile basit hassasiyet ayarı
JJ Çevrilebilir M12 konektör
JJ Pek çok filtre çeşidi

parlaklık sensörleri  
LRT 8

Güvenlik transponderleri  
RD 800

Görünmez güvenlik işaretlerinin kontrol 
edilmesi 

Koruyucu kapıların ve koruyucu  
kapakların korunması 

10
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Koruyucu kapıların ve koruyucu  
kapakların korunması 

JJ Proses ve personel koruma uygulamaları için kullanılabilir
JJ Kilitleme cihazı, makine durma noktasına gelene kadar 

emniyet kapağını kilitli tutar ve artık bir tehlike oluşturma-

masını sağlar
JJ Kategori 4’e kadar kontrol sistemlerine entegrasyon ve  

PL e’ye kadar olan uygulamalar
JJ MSI 400 kompakt güvenlik kontrolü ile makine güvenlik 

devresinde basit entegrasyon

Emniyetli kilitleme cihazları  
L100, L200, L300

Tüplerin konumlandırılması 

Kontrast sensörleri  
KRT 3B

JJ 14.5 – 60 m’lik çalışma aralıkları
JJ RGB, beyaz veya lazer ışığı
JJ 2 adet alternatif öğretme işlemi ile kolay hassasiyet ayarı
JJ Anahtarlama eşiği düzeltimi
JJ Entegre Io-Link arayüzü
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Söz konusu sağlam sensör sistemleri, agresif ve sürekli te-
mizlemeye de dayanabilir.

Çiğ et ve diğer hassas gıda maddelerinin endüstri-

yel olarak işlenmesi en yüksek hijyen standartlarını 

gerektirir. Etkilenen tüm bileşenlerin sadece 

düzenli ve yoğun bir şekilde temizlenmesi 

mükemmel hijyenik ürünler garanti eder. Bu 

sektörde kullanılan otomasyon bileşenleri, agresif 

temizlik maddelerine, yüksek basınçlı temizlemeye 

ve sıcaklıktaki sürekli değişikliklere dayanmalıdır. 

Aşağıda önerilen sensörlerin gövdeleri, esnek, 

gıda nötr plastik veya yüksek kaliteli paslanmaz 

çelikten yapılmıştır. Bunlar son derece dayanıklı 

olduklarından nedenle et ve gıda endüstrisinde 

kullanım için idealdir. Yüksek koruma sınıfı IP 67 

ve IP 69K ile birlikte EcoLAB sertifikası uzun 

vadeli istikrarı temin eder.

ET PAKETLEME 
SiSTEMLERi 
iÇin SenSÖr ÇÖzümLeri
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1

2

4

3

5

6

7

89

10

1  Ürün beslemesinin gözlemlenmesi  

HRTR 53.S 

2   Ürünün ön kenarının saptanması  

HRTL 53.c2.XL 

3  Emniyet kapılarının korunması  

S 420 

4   Film üzerinde işaret belirleme  

KRT 3B, 55, 18B 

5  Rulo çapının ölçülmesi  

oDS 96B 

 6   Film sonunun belirlenmesi  

RK 18B 

 7   Güvenlik sinyallerinin değerlendirilmesi  

MSI SR, MSI 400 

 8   Kod baskısının izlenmesi  

LSIS, DcR 200i 

 9   Konteyner algılama  

PRK 46c

10   Kod Tanımlama  

BcL 304i



34

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

JJ Son derece şeffaf filmlerin < 20 µm 

güvenilir biçimde tespit edilmesi
JJ EcoLAB sertifikasyonunun yanı sıra 

IP 67 ve IP 69K koruma derecelerine 

sahip hijyenik tasarımlı paslanmaz 

çelik gövde
JJ Genişletilmiş, uzun süreli temizlik 

maddesi testi (cleanProof+)
JJ TK BR 53 paslanmaz çelik reflektör, 

hijyen tasarımı açısından özdeş 

yapıdadır
JJ –30 ila +70°c arası ortam sıcaklığı

JJ 1 x 30 mm’lik çizgi şeklindeki lazer 

ışık spotu, yanal kaymalı ürünleri de 

algılamaktadır
JJ Üründen bağımsız güvenilir algılama
JJ EcoLAB sertifikasyonunun yanı sıra 

IP 67 ve IP 69K koruma derecelerine 

sahip hijyenik tasarımlı paslanmaz 

çelik gövde
JJ Genişletilmiş, uzun süreli temizlik 

maddesi testi (cleanProof+)
JJ 20 – 450 m’lik çalışma aralıkları
JJ –30 ila +70°c arası ortam sıcaklığı

JJ Güvenilir ve renkten bağımsız ürün 

tespiti
JJ 10 – 150 m’lik çalışma aralıkları
JJ 0.5ms’lik tepki süresi
JJ EcoLAB sertifikasyonunun yanı sıra 

IP 67 ve IP 69K koruma derecelerine 

sahip paslanmaz çelik gövde
JJ Genişletilmiş, uzun süreli temizlik 

maddesi testi (cleanProof+) 
JJ –30 ila +70°c arası ortam sıcaklığı

arka plan bastırma özellikli  
cisimden yansımalı sensörler  
HRTR 53.S

arka plan bastırma özellikli  
cisimden yansımalı sensörler  
HRTL 53.C2.XL

Retro-reflektif fotoelektrik 
sensörler  
RKR 53/6.42

Şeffaf nesnelerin  
algılanması 

Ürünün ön kenarının  
saptanması 

Ürün beslemesinin  
gözlemlenmesi 

21
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JJ 1 x 30 mm’lik çizgi şeklindeki lazer 

ışık spotu, yanal kaymalı ürünleri de 

algılamaktadır
JJ Üründen bağımsız güvenilir algılama
JJ EcoLAB sertifikasyonunun yanı sıra 

IP 67 ve IP 69K koruma derecelerine 

sahip hijyenik tasarımlı paslanmaz 

çelik gövde
JJ Genişletilmiş, uzun süreli temizlik 

maddesi testi (cleanProof+)
JJ 20 – 450 m’lik çalışma aralıkları
JJ –30 ila +70°c arası ortam sıcaklığı

arka plan bastırma özellikli  
cisimden yansımalı sensörler  
HRTL 53.C2.XL

Güvenlik menteşe 
anahtarları  
S 420

JJ Entegre emniyet şalterli mekanik 

menteşe
JJ IP 67 ve IP 69K koruma derecelerine 

sahip hijyenik 316L paslanmaz çelik 

muhafaza
JJ Kategori 4’e kadar çıkan güvenlikle 

ilgili entegrasyon ve kontaklar veya 

oSSD’ler yoluyla PL e’ye kadar olan 

uygulamalar

JJ RFID kesme bıçağının belirlenmesi ve 

operasyonel verilerin kaydedilmesi 

önleyici bakım sağlar
JJ M30 x 98 mm’lik küçük konstrüksiyon
JJ TFM 05 transponder ile çalışma 

aralığı 40 mm’dir
JJ MA 2xxi ağ geçitleri kullanılarak 

PRoFINET, PRoFIBUS, EtherNet 

TcP/IP, cANopen, EthercAT, 

DeviceNet ve EtherNet /IP’ye entegre 

edilebilir

RFıD okuma/yazma  
sistemleri  
RFM 12 SL 200

Yük boşaltma kayışında 
ürün tespiti 

İşletim verilerinin  
kaydedilmesi 

Koruyucu kapıların  
korunması 

3
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JJ Bir veya daha fazla hattın izlenmesi
JJ Dolum seviyesinin güvenilir şekilde 

izlenmesi
JJ Çıkışları değiştirmek için yapılandırıla-

bilir algılama alanlarının kolayca 

atanması
JJ Çalışma prensibini, çoklu sensörlere 

sahip çözümlerin yerini alacak şekilde 

taramak

JJ Şeffaf nesnelerin güvenle algılanması
JJ V4A paslanmaz çelik muhafazada 

küçük reflektörler
JJ IP 67 ve IP 69K koruma derecelerine 

sahip paslanmaz çelik gövde
JJ EcoLAB’a uygun biçimde maksimum 

kimyasal direnç
JJ Genişletilmiş, uzun süreli temizlik 

maddesi testi (cleanProof+)

JJ Parlak baskı işaretlerinin renkten 

bağımsız olarak algılaması
JJ Kısa tepki süresi tekrarlanabilir kesme 

pozisyonları sağlar
JJ Io-Link arayüzü ile akıllı yapılandırma 

ve diyagnostik
JJ Plastik, metal ve paslanmaz çelik 

gövde modelleri mevcuttur
JJ IP 67 ve IP 69K koruma derecelerine 

sahip paslanmaz çelik gövde

Kontrast sensörleri  
KRT 3B, 55, 18B

Retro-reflektif fotoelektrik 
sensörler
PRK 55, MTKS

Çizgi profil Sensörleri  
LRS 36

Film üzerinde işaret  
belirleme 

Taşıma bandındaki  
ürünlerin tespiti Dolum seviyesinin tespiti 

4
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Birleşim yeri belirleme Web kenar kontrolü 

Retro-reflektif fotoelektrik sensörler
PRK 18B

birleşim yerlerinin algılanması
VSU 12, IGSU 14D

JJ Malzeme, renk ve baskıdan bağımsız birleşim yeri algılama
JJ Yüksek hızlar için uygundur
JJ 20 – 1.200 g/m² arası film kalınlığı
JJ Bir butona basıldığında veya bir kabloyla öğretme işlevinin 

basit kurulum
JJ Film kalınlığına tam otomatik adaptasyon

JJ Her türlü film (hatta saydam) için entegre çözüm
JJ Yüksek oranda saydam nesnelerin güvenilir şekilde 

algılanması için otomatik kolimasyon optik özelliklerine 

sahip yüksek hızlı, retro-reflektif fotoelektrik sensörler
JJ Öğretme butonu ile basit hassasiyet ayarı
JJ Sıcaklık kompanzasyonu ±20°c
JJ Kalibre edilmiş optik sistem sayesinde yüksek doğruluk
JJ Son derece kısa tepki süresi; 5 kHz’ye kadar anahtarlama 

frekansı
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Rulo çapının ölçülmesi Film sonunun belirlenmesi 

JJ Hız veya hassasiyet için optimize edilmiş çeşitli ölçüm 

modları
JJ Uygulamaya en uygun adaptasyon için cihaz üzerindeki 

konfigürasyon seçeneği veya bu işlemin kontrolör  

aracılığıyla gerçekleştirilmesi
JJ Diyagnostik ve ölçülen değer tespiti için görüntüleme
JJ Çeşitli işletim aralıkları ve optik modeller mevcuttur

optik mesafe sensörleri  
ODS 96B

Retro-reflektif fotoelektrik sensörler  
RK 18B

JJ Son derece şeffaf filmlerin ve cam panellerin tespit edilmesi
JJ Potansiyometre ile basit hassasiyet ayarı
JJ camdan üçlü reflektörler ve yansıtıcı bantlarla çalışma

65
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JJ Dar açıklıkların korunması
JJ Tek ışık huzmeli güvenlik cihazları: PL c için tip 2 ve PL e 

için tip 4
JJ Kübik ve silindirik modelleri mevcuttur
JJ Kompakt muhafaza, dar alanlarda bile entegrasyon sağlar

JJ Açıkça görülebilen kırmızı ışık, hızlı ve kolay biçimde 

devreye almayı almayı sağlar
JJ Öğretme butonu ile basit hassasiyet ayarı 
JJ zorlu çevre koşulları için IP 67 koruma derecesi
JJ –40 ila +60 °c arasında geniş sıcaklık aralığı
JJ Entegre dişli manşonlar sayesinde basit montaj

Retro-reflektif fotoelektrik sensörler
PRK 5

tek ışına sahip güvenlik cihazları
SLS 518, 25B

Konveyörde nesne algılama Çalışma alanının koruması 



Kamera tabanlı 1D/2D kod okuyucuları  
LSIS, DCR 200i

Güvenlik rölesi / programlanabilir güvenlik 
kontrolleri  
MSI SR, MSI 400

40

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

JJ 1D ve 2D kodların hızlı ve güvenilir şekilde tanımlanması
JJ Çeşitli program blokları depolanabilir
JJ Kumandalarda ve ağlarda basit entegrasyon için  

PRoFIBUS ve EtherNet gibi entegre arayüzler
JJ IP 67 ve IP 69K koruma derecesi (paslanmaz çelik gövde)
JJ LSIS: motor tahrikli odak ayarı
JJ DcR 200i: 3 optik model, yaklaşık 40 – 360 mm arasındaki 

okuma mesafelerini kapsar

JJ Güvenlik kontrol cihazlarının makine kontrol sistemine etkin 

entegrasyonu
JJ Tüm güvenlik sensörleri için geniş güvenlik röleleri yelpazesi
JJ 24 I/os esnek bir şekilde uzatılabilir güvenlik kontrolü ve 

sadece 45 mm’lik bir toplam genişlik
JJ Ethernet arayüzü ve ağ geçidi işlevleriyle isteğe birlikte 

opsiyonel
JJ Geçmeli vidalı terminalleriyle veya yaylı terminallerle

Kod baskısının izlenmesi Güvenlik sinyallerinin değerlendirilmesi 

87
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Konteyner algılama Kod Tanımlama 

JJ Barkodlar, zor ortam koşullarında güvenilir şekilde  

okunabilir
JJ Hasarlı kodların güvenilir bir şekilde tanımlanması için kod 

yeniden yapılandırma teknolojisi (cRT)
JJ 20 – 700 mm’lik okuma mesafeleri
JJ Ayrıca satırlı/ızgaralı tarayıcı olarak mevcuttur
JJ Entegre PRoFIBUS, PRoFINET, EtherNet, multiNet, 

RS232, RS422 ve RS485 arayüzleri
JJ IP 67 ve IP 69K koruma derecelerine sahip plastik veya 

paslanmaz çelik gövde

JJ Açıkça görülebilen kırmızı ışık, hızlı ve kolay biçimde 

devreye almayı sağlar
JJ Genişletilmiş, uzun süreli temizlik maddesi testi  

(cleanProof+)
JJ LED durum göstergeleri tüm yönlerden açıkça görülebilir
JJ Büyük çalışma alanı rezervi sayesinde fonksiyonel  

güvenilirlik
JJ IP 67 ve IP 69K koruma sınıfı

109

Retro-reflektif fotoelektrik sensörler  
PRK 46C

barkod tarayıcılar  
BCL 304i
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tatlı ve göz alıcı atıştırmalıkların rengarenk dünyası: birçok 
farklı şekil, film, folyo ve ürün, yapılandırılması kolay yüksek 
performanslı sensör sistemleri gerektirir. 

Şekerleme ve unlu mamullerin otomatik üretimi ve 

paketlenmesinde, kırılgan ürünler güvenli ve 

hijyenik olarak işlenir ve çekici ambalajlara 

doldurulur. Sensör sistemlerinden beklenenler 

oldukça zorlayıcıdır: Düzensiz şekilli ürünleri veya 

dolum seviyelerini güvenilir bir şekilde kontrol 

etmek için standart sensör sistemleri genellikle 

yeterli değildir. Ambalaj sektörü, sensörlerin 

okuma performansına büyük önem vermektedir. 

Uygulamaya bağlı olarak, çok parlak baskılı 

folyolar ve kısmen veya tamamen şeffaf filmler gibi 

muhtelif ambalaj malzemeleri yine aynı sensör 

tarafından güvenilir bir şekilde tespit edilmelidir.

LS 25B fotoelektrik sensörler, ürünlerin baskılı 

veya lamine filmlerde ve folyolarda paketlenirken 

veya sonrasında içerikleri tespit eder. KRT 18B 

gibi kontrast sensörleri, ambalajın doğru boyutta 

kesilmesini sağlar. Io-Link aracılığıyla uzaktan 

kalibrasyon veya cihazda kullanıcı dostu ayarla-

malar, ürün değişimini kolaylaştırır. operatörün ilgili 

ambalaj malzemesi için ideal konfigürasyonu hızlı 

ve kolay bir şekilde bulmasını sağlar. 

ŞEKERLEME vE uNLu 
MAMuLLER ÜRETiMi  
iÇin SenSÖr ÇÖzümLeri
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1

2

4

3

5

6

7

8

9

10

1  Çoklu nesne algılama  

LRS 36

2   Ürün yüksekliğinin gözlemlenmesi  

oDS 9

3  Birleşim yerlerinin algılanması  

VSU 12, IGSU 14D

4   Web kenarı ölçümü  

GS 754B

5  Baskı işareti algılama  

KRT 18B

 6   Mühürlü dikişlerin izlenmesi  

LV 463.XR

 7   Ambalaj içeriği kontrolü  

LS 25B High-Power 

 8   Ambalaj içeriği kontrolü  

LcS-1

 9   Hatalı ayırmanın izlenmesi  

RK 46c VaroS, cSR

10   Boyut ve konum gözlemleme  

LSIS 4xx
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Çoklu nesne algılama 
Boş kalıplarda kalan  
miktarların belirlenmesi 

Boş kalıplarda kod  
tanımlama 

JJ 1D ve 2D kodların hızlı ve güvenilir 

şekilde tanımlanması
JJ 3 optik model, yaklaşık 40 – 360 mm 

arasındaki okuma mesafelerini kapsar
JJ Yüksek okuma performansı ve güçlü 

LED aydınlatması, zor kod okuma 

uygulamalarıyla bile güvenilir ve esnek 

kullanım sağlar
JJ Kolay ve sezgisel hizmete alma
JJ IP 67 ve IP 69K koruma sınıfı

JJ Her türlü nesnenin tespiti
JJ Çok sayıda birbirinden farklı sensör 

yerine mantıksal bağlantı seçenekle-

riyle 16 taneye kadar algılama alanı
JJ Standart I/o üzerinden sinyal çıkışı
JJ Ölçüm mesafesi 200 – 800 mm
JJ 600 mm algılama aralığı
JJ Ethernet servis arayüzü

JJ Yüzey ölçümü için ışık bölümü 

sensörü
JJ Nesne konturlarının milimetrik 

hassasiyetiyle algılanması
JJ Ölçüm mesafesi 200 – 800 mm
JJ 600 mm algılama aralığı
JJ Küçük kalıntı miktarlarının güvenilir 

tespiti

Kamera tabanlı 1D/2D kod 
okuyucuları  
DCR 200i

Çizgi profil Sensörleri 
LPS 36

Çizgi profil Sensörleri  
LRS 36

1
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JJ Farklı muayene görevleri için güçlü 

görüntü işleme sistemi
JJ Programlama çalışması yapılmadan 

muayene görevinin basit biçimde 

oluşturulması
JJ Yapılandırma ve uzaktan erişim için 

web sunucusu
JJ Entegre aydınlatma ve motor tahrikli 

odak ayarı
JJ Gıda sektörü için plastik lens kapağı

JJ Metal olmayan dış ambalaj/konteyner 

duvarları sayesinde ölçüm mümkündür 

(4 mm’ye kadar kalınlıkta)
JJ M12, M18, M30 ve farklı kübik 

versiyonları ile geniş ürün yelpazesi
JJ 1 ile 30 mm arasında anahtarlama 

mesafeleri
JJ opsiyonel Io-Link arayüzü
JJ Malzeme ile doğrudan temas için 

hijyenik modeller

JJ IP 67 koruma derecelerine sahip 

sağlam plastik gövde
JJ 2 adet birbirinden  bağımsız  

anahtarlama çıkışı
JJ Her anahtarlama çıkışında öğretme 

butonu ile basit hassasiyet ayarı 
JJ Karşılıklı etkileşimi önlemek için 

senkronizasyon mümkündür

Retro-reflektif  
ultrasonik sensörler 
HTU 330

Kapasitif sensörler 
LCS

akıllı kameralar  
LSIS 400

Ürünlerin bütünlüğünün 
izlenmesi Dolum seviyesi izleme Varlık kontrolü 
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JJ Nesneye olan mesafenin sürekli 

tespiti
JJ Anahtarlama çıkışları herhangi bir 

mesafeye göre ayarlanabilir
JJ 50 – 100 mm ve 50 – 650 mm’lik 

ölçüm aralıkları
JJ Lc ekran ve Pc üzerinden konfigü-

rasyon ve ölçüm değeri göstergesi
JJ Entegre RS 485, RS 232 ve Çift 

kanallı Io-Link arayüzünün yanı sıra 

analog çıkış 
JJ Lazer sınıfı 1 ve 2

JJ Nesne ve arka plan arasında güvenilir 

farklılaşma
JJ Açıkça görülebilen kırmızı ışık, hızlı ve 

kolay biçimde devreye almayı sağlar
JJ Sönümlenme işlemi potansiyometre 

ile ayarlanabilir
JJ Entegre dişli manşonlar sayesinde 

hızlı montaj
JJ IP 67 ve IP 69K koruma dereceleri 

sayesinde uygulamada sağlamlık

JJ Malzeme, renk ve baskıdan bağımsız 

birleşim yeri algılama
JJ 20 – 1.200 g/m² arası film kalınlığı
JJ Bir butona basıldığında veya bir 

kabloyla öğretme işlevinin basit 

kurulum
JJ Yüksek hızlar için uygundur
JJ Film kalınlığına tam otomatik  

adaptasyon

birleşim yeri denetlemesi  
VSU 12, IGSU 14D

arka plan bastırma özellikli  
cisimden yansımalı sensörler  
HT 25C.S

optik mesafe sensörleri  
ODS 9

Ürün yüksekliğinin  
gözlemlenmesi 

Besleme sırasında nesne 
algılama Birleşim yeri belirleme 

32
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ölçüm amaçlı çatal sensörler 
GS 754B

Kontrast sensörleri  
KRT 18B

Fiber optik sensörler 
LV 463.XR

JJ Baskılı ve şeffaf film, folyo ve kağıt 

için uygundur
JJ Ayrı yükseltici sayesinde düşük alan 

gereksinimleri
JJ Aşındırıcı temizlik maddelerine karşı 

dayanıklı
JJ opak filmlere nüfuz etme 
JJ Baskılı materyallerde değerlendirme 

için analog çıkış
JJ Pek çok çeşit fiber optik mevcuttur

JJ Yüksek hassasiyete ve güvenilir 

anahtarlama davranışına sahip çok 

renkli kontrast sensörleri
JJ Öğretme butonu veya potansiyometre 

ile basit hassasiyet ayarı
JJ Çift kanallı Io-Link arayüzü üzerinden 

en uygun ayar ve teşhis
JJ Kirlenmenin kompanse edilmesi için 

izleme fonksiyonu
JJ EcoLAB sertifikasyonunun yanı sıra 

IP 67 ve IP 69 koruma dereceleri

JJ 25 mm’lik bir ölçüm aralığında 

güvenilir ölçüm sonuçları
JJ 14 μm’lik çözünürlük
JJ Ayarlanabilir ölçüm aralığı ve ölçüm 

modu
JJ Öğretme girişi ile basit hassasiyet 

ayarı
JJ Saydam maddeler için uygundur

Mühürlü dikişlerin  
izlenmesi Baskı işareti algılama Web kenarı ölçümü 

5 64
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JJ Tüm filmler için: baskılı, metal 

kaplamalı, renkli, siyah
JJ Aşırı yüksek performansa sahip 

kızılötesi cihaz
JJ Verici ve alıcı cihazın ince ayar için 

potansiyometre ile ayarlanması
JJ Hassas ayar, oyuklu ve gözenekli 

ürünlerin tespit edilmesini sağlar 

(ekmek, waffle)

JJ Her türlü, hatta düzensiz şekillere 

sahip nesnelerin güvenilir biçimde 

tespiti
JJ 2 mm çözünürlükte 45 – 60 mm 

genişliğe sahip ışık bandı
JJ Önceden ayarlanabilir hassasiyet 

seviyeleri sayesinde çok yönlü 

kullanım
JJ Öğretme değerinin hassas biçimde 

düzeltilmesi mümkündür
JJ 50 mm algılama için bir sensör çoklu 

sensörlerin veya ışık bariyerlerinin 

yerine geçer

Retro-reflektif fotoelektrik 
sensörler  
RK 46C VarOS

Karşılıklı çalışan  
fotoelektrik sensörler 
LS 25B High-Power

Ambalaj içeriği kontrolü Düzensiz ürünlerin tespiti 

7

JJ Paket içeriğinin temassız ve  

yıpranmadan izlenmesi
JJ Nesnenin şekli ve granül oranı her ne 

olursa olsun algılama gerçekleştirilir
JJ 5ms’lik tepki süresi
JJ Sağlam, endüstri uyumlu plastik 

gövde

Kapasitif sensörler  
LCS-1

Ambalaj içeriği kontrolü 

8
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Akış paketlerde kod  
tanımlama Boyut ve konum izleme 

 
Hatalı ürün ayırmanın     
izlenmesi 

Retro-reflektif fotoelektrik 
sensörler
Retro-reflektif ışık perdeleri
RK 46C VarOS, CSR

rk 46c varos
JJ 2 mm çözünürlükte 50 mm genişliğe 

sahip ışık bandı
JJ IP 67 ve IP 69K koruma derecelerine 

sahip sağlam plastik gövde

csr
JJ 1 mm çözünürlük ve 432 mm ölçüm 

alanı uzunluğu 
JJ Her türlü, hatta düzensiz şekillere 

sahip nesnelerin güvenilir biçimde 

tespiti

JJ Farklı muayene görevleri için güçlü 

görüntü işleme sistemi
JJ Programlama çalışması yapılmadan 

muayene görevinin basit biçimde 

oluşturulması
JJ Yapılandırma ve uzaktan erişim için 

web sunucusu
JJ Bireysel ve saklanabilir kontrol 

programları oluşturmak için ölçüm 

veya blob analiz aracı

akıllı Kameralar
LSIS 4xx

Kamera tabanlı  
1D/2D kod okuyucuları
DCR 200i

JJ 1D ve 2D kodların hızlı ve güvenilir 

şekilde tanımlanması
JJ 3 optik model, yaklaşık 40 – 360 mm 

arasındaki okuma mesafelerini kapsar
JJ Metal/plastik gövde veya paslanmaz 

çelik gövde içinde kompakt tasarım
JJ Parlak filmler ve folyolar gibi kritik 

materyallerde bile yüksek okuma 

performansı
JJ cihazda kolay ve sezgisel devreye 

alma veya web tarayıcısındaki 

kurulum sihirbazının kullanılması

109
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akıllıca kutulama: bu sensör sistemleri, paketleme işleminin 
her zaman düzgün çalışmasını sağlar.

ikincil ambalaj, ayrıntılı birincil ambalajı korur.  

Bu, içecek sektöründeki shrink-wrap ambalajlar 

ve çoğu diğer ürünlerdeki kutular için geçerli bir 

durumdur. Kolay taşıma ve taşıma için, bireysel 

üniteler paketler halinde gruplandırılmıştır. 

Kullanılan sensörler, güvenli ve dikkatli ambalajla-

manın yanı sıra düzgün bir şekilde nakledilmeyi 

garanti etmelidir.

Retro-reflektif fotoelektrik sensörler ve tarama 

sensörleri genellikle besleme bölgesinde ürün 

tespiti için kullanılır. Özel uygulamanın gereksinim-

lerine bağlı olarak, daha karmaşık görevler için 

oDS 9 gibi ölçüm sensörleri kullanılır. Kapanma 

kontrolleri daha sonra düzgün bir şekilde taşınma-

yı garanti eder. DcR 200i’yi kullanarak ekli 

barkodların kontrol edilmlesi, sonraki kullanım 

işlemleri sırasında güvenilir bir tanımlama sağlar.

iKiNciL PAKETLEME  
iÇin SenSÖr ÇÖzümLeri
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1

2

4

3

5

6

7

1  Ambalaj üzerinde kod tanımlama  

DcR 200i

2   Kartonların pozisyon ve varlık kontrolü  

HT 25c, HT 46c

3  Dolum seviyesi izleme  

oDS 96B, ultrasonik sensörler

4   Paketlemenin kapanma kontrolü  

LRS 36 

5  Parlak nesnelerin tespiti  

RKR 3B parlak 

6   Tek şeritli paket izleme  

PRK 25c, 55, 8

7   Konteynerlerde bütünlüğünün izlenmesi  

LRS 36 
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anahtarlamalı ışık perdeleri
CSL 710, CSL 505

optik mesafe sensörleri
ODS 9

Retro-reflektif fotoelektrik 
sensörler
RK 46C VarOS

JJ Dar gövde profili sayesinde düşük 

alan gereksinimi
JJ 5 mm’lik ışın aralıkları
JJ Devreye girme süresi 1 ms./ışın
JJ Gizli ışık eksenleri otomatik olarak 

körlenir

JJ Nesne üzerinde sürekli mesafe bilgisi
JJ 50 – 100 mm ve 50 – 650 mm’lik 

ölçüm aralıkları
JJ Anahtarlama çıkışları serbestçe 

yapılandırılabilir
JJ Lc ekran ve Pc üzerinden konfigü-

rasyon ve ölçüm değeri göstergesi
JJ Entegre çift kanallı Io-Link arayüzü
JJ Lazer sınıfı 1 ve 2

JJ Açıklığa ve düzensiz şekle sahip 

nesneler de dahil olmak üzere her 

türlü nesnenin güvenilir biçimde 

belirlenmesi
JJ 2 mm çözünürlükte 45 – 60 mm 

genişliğe sahip ışık bandı
JJ Öğretme butonu ile basit hassasiyet 

ayarı
JJ Öğretme değerinin hassas biçimde 

düzeltilmesi mümkündür
JJ Güvenilir çalışma ve yüksek kullanıla-

bilirlik için geniş çalışma aralığı ve 

fonksiyon rezervi

Her türlü nesnenin tespiti 
 

Paket kombinasyonunun 
izlenmesi 

Açıklıkları olan nesnelerin 
algılanması 
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JJ Son derece şeffaf filmlerin <20 µm güvenilir biçimde tespit 

edilmesi
JJ Potansiyometre ile basit hassasiyet ayarı
JJ Görünür kırmızı ışıkla basit hizalama
JJ Kolay ve titreşime dayanıklı montaj için metal muhafazaya 

entegre dişler

JJ Paketlenmiş ürünün genişliği son derece sütlü, opak film 

tüpünde tespit edilebilir
JJ Filmlerin (saydam fonksiyon) tespit edilmesine veya dış 

ambalajın içinden yayılmasına izin verecek şekilde  

ayarlanabilir
JJ Ekran üzerinden doğrudan ayarlama yapılabilir
JJ Bağımsız ışınların ve ölçüm değerlerinin konfigürasyonu, 

teşhisi ve çevrimiçi izlenmesi için entegre Io-Link arayüzü
JJ Pürüzsüzleştirme, film kırışıklıklarının neden olduğu hataları 

önler
JJ Ekran üzerinden ayrı bir yazılım olmadan ayarlama

Şeffaf nesnelerin algılanması Filmdeki nesnelerin tespiti 

ölçüm ışık perdeleri 
CML 730PS

Retro-reflektif fotoelektrik sensörler
RK 18B
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Karşılıklı çalışan fotoelektrik sensörler 
LS 25B High-Power

JJ 1D ve 2D kodların hızlı ve güvenilir şekilde tanımlanması
JJ 3 optik model, yaklaşık 40 – 360 mm arasındaki okuma 

mesafelerini kapsar
JJ Yüksek okuma performansı ve güçlü LED aydınlatması,  

zor kod okuma uygulamalarıyla bile güvenilir ve esnek 

kullanım sağlar
JJ cihazda kolay ve sezgisel devreye alma veya web  

tarayıcısındaki kurulum sihirbazının kullanılması

JJ Tüm filmler için: baskılı, metal kaplamalı, renkli, siyah
JJ Aşırı yüksek performansa sahip kızılötesi cihaz
JJ Verici ve alıcı cihazın ince ayar için potansiyometre ile 

ayarlanması
JJ Hassas ayar, yarı saydam ürünlerin tespitini de sağlar; 

örneğin tekstil ürünleri

Kamera tabanlı 1D/2D kod okuyucuları
DCR 200i

Ambalaj üzerinde kod tanımlama Paketlenmiş ürünün tespiti ı 

1
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Kartonların pozisyon ve varlık kontrolü Dolum seviyesi izleme 

mesafe sensörleri
ODS 96B, Ultrasonik Sensörler

ods 96b
JJ Sert malzeme üzerinde ölçüm için
JJ Ölçüm aralığı 60 – 10,000 mm
JJ 0.1 mm’ye kadar çözünürlük

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

JJ 3 mm’ye kadar çalışma aralığı
JJ Lamine ve yapılandırılmış yüzeylerin renkten bağımsız  

tespiti
JJ Ayarlanabilir, hassas arka plan bastırma
JJ Yüksek tekrarlanabilirlik
JJ Açıkça görülebilen kırmızı ışık, hızlı ve kolay biçimde 

devreye almayı sağlar

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

32
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JJ Tanımlanmış konturların güvenilir izlenmesi
JJ Sapmaların basit tespiti 
JJ Çok sayıda birbirinden farklı sensör yerine mantıksal 

bağlantı seçenekleriyle 16 taneye kadar algılama alanı
JJ Standart I/o üzerinden sinyal çıkışı
JJ Ölçüm mesafesi: 200 – 800 mm
JJ 600 mm algılama aralığı
JJ Entegre I/o, EtherNet ve PRoFIBUS arayüz

JJ Parlak nesnelerin algılanması için özel versiyon
JJ Görünür kırmızı ışık ve yüksek fonksiyon rezervi
JJ Hızlı olayların tespiti ve hassas konumlandırma için yüksek 

anahtarlama frekansı
JJ Aktif ortam ışığı bastırma yoluyla güvenilir işletim

Retro-reflektif fotoelektrik sensörler
RKR 3B parlak

Çizgi profil sensörleri
LRS 36

Parlak nesnelerin tespiti Paketlemenin kapanma kontrolü 

54
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Çalışma alanının koruması Ambalaj içeriğini kontrol etme 

JJ Entegre edilmiş körleme özelliği
JJ Entegre 3 bölgeli hizalama yardımı
JJ Entegre LED ve 7 segmentli ekran sayesinde kolay 

hizalama, kurulum ve çalışma
JJ Esnek ve kolay montaj - üstelik ölü bölge olmadan
JJ Kategori 4’e kadar kontrol sistemlerine entegrasyon  

ve PL e
JJ Sağlam metal muhafaza

Güvenlik ışık perdeleri  
MLC 520-S, MLC 500

JJ Metal olmayan dış ambalaj/konteyner duvarları sayesinde 

ölçüm mümkündür (4 mm’ye kadar kalınlıkta)
JJ M12, M18, M30 ve farklı kübik versiyonları ile geniş ürün 

yelpazesi
JJ Anahtarlama mesafeleri 1 – 30 mm
JJ opsiyonel Io-Link arayüzü

Kapasitif sensörler
LCS
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Referanslı cisimden yansımalı sensörler  
HRTR 46

JJ PET ve teneke kutuların yukarıdan tespiti
JJ Paketler arası > 20 mm boşlukların belirlenmesi
JJ Ayrıca son derece koyu, çok parlak veya kutulu ve 

ambalajlı nesneleri algılar
JJ Öğretme girişi ile basit hassasiyet ayarı

JJ Örneğin; altılı paketlerin güvenilir biçimde tespit
JJ Film sarılı paketlerde hatalı geçiş meydana gelmemesi
JJ Küçük reflektörlerde bile yüksek fonksiyon rezervi
JJ IP 67 ve IP 69K koruma sınıfı

Retro-reflektif fotoelektrik sensörler
PRK 25C, 55, 8

Çoklu paket izleme Tek şeritli paket izleme 

6
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Güvenlik ışık perdeleri  
MLC 530

Çizgi profil sensörleri
LRS 36

Giriş noktasında çalışma bölgesinin  
koruması Konteynerlerde bütünlüğünün izlenmesi 

JJ Mevcut güvenlik mesafesine optimum uyum için farklı 

çözünürlükler
JJ Entegre 7 segmentli ekranın yanı sıra kablolama ile 

yapılandırmayı kullanarak kolay kurulum ve hizalama imkanı
JJ Kategori 4’e kadar kontrol sistemlerine entegrasyon  

ve PL e
JJ Esnek ve kolay montaj – üstelik ölü bölge olmadan

JJ Her türlü nesnenin tespiti
JJ Çok sayıda birbirinden farklı sensör yerine mantıksal 

bağlantı seçenekleriyle 16 taneye kadar algılama alanı
JJ Standart I/o üzerinden sinyal çıkışı
JJ Ölçüm mesafesi: 200 – 800 mm
JJ 600 mm algılama aralığı
JJ Entegre I/o, EtherNet ve PRoFIBUS arayüz

7
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doğru yolda: insanlar ve makineler için verimli ve güvenli olan 
tanımlama ve tasnif işlemleri.

Fabrika otomasyonunda hat sonu, üretimden 

depolama ve nakliye lojistiğine geçişi ifade 

etmektedir. Kullanılan makineler standart işlemlere 

sahip son derece yüksek bir otomasyon seviyesi 

ile ön plana çıkmaktadır. Ayrıca, söz konusu 

makineler, tüm iş sağlığı ve güvenliği düzenlemele-

rine uymak için optimum korumaya sahip olmalı-

dır. Paketlerin güvenilir şekilde tanımlanması, 

hassas ve hatasız bir malzeme akışı sağlar.

operasyonel emniyet bölgelerinin verimli ve 

güvenli tasarımı söz konusu olduğunda, MLc SPG 

güvenlik ışık perdeleri, benzer sensörlerin çok 

ötesindedir zira ilave sensörlere ihtiyaç duymadan 

yer tasarrufu ve kurcalamaya karşı koruma 

sağlarlar. RK 46 VaroS retro-reflektif fotoelektrik 

sensörler kesinti içermeyen sinyalleri sağlar.  

Bu, düzensiz şekilli nesneler veya paletler veya 

kafesler gibi açıklıklara sahip nesneler durumunda 

bile gerçekleşir. Kesintisiz susturma sensörleri 

olarak, standart sensörlerden daha fazlasını 

yaparlar. 25c ve 46c serisi sensörler, nesnenin 

doğru bir şekilde algılanmasını sağlamak için 

yansıtıcı filmlerin neden olduğu enterferansı 

güvenilir bir şekilde bastırır.

HAT SONu iÇin SenSÖr 

ÇÖzümLeri
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1

2

4

3

5

6

7

8

9

10

1  Paketler için hizalamanın gözlemlenmesi  

V düzeninde cML 

2   Nihai pozisyonların izlenmesi  

IS 244 

3  Folyo algılama  

PRK 3c, 25c 

4   Güvenlik sensörlerinin entegrasyonu  

MSI 400 

5  Kesintisiz biçimde susturmaya alma  

RK 46c VaroS 

 6   Erişim koruma  

MLD-SET 

 7   Erişim koruma  

MLc 530 SPG 

 8   Kod tanımlama  

BcL 500i

 9   Palet algılama  

RK 46c VaroS

10   Palet yükünde çıkıntıların algılanması  

cSL 710, cSL 505
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optik mesafe sensörleri
ODS 96B

ölçüm ışık perdeleri
V düzeninde CML

Retro-reflektif fotoelektrik 
sensörler
PRK 5, 25C

JJ Hız veya hassasiyet için optimize 

edilmiş çeşitli ölçüm modları
JJ Uygulamaya en uygun adaptasyon 

için cihaz üzerindeki konfigürasyon 

seçeneği veya bu işlemin kontrolör 

aracılığıyla gerçekleştirilmesi
JJ Diyagnostik ve ölçülen değer tespiti 

için görüntüleme
JJ Çeşitli optik modeller ve ölçüm 

prensipleri mevcuttur

JJ Hızlı işlemlerin güvenilir şekilde 

algılanması için ışın başına son 

derece kısa tepki süresi
JJ 3,000 mm’lik maksimum ölçüm alanı 

uzunluğu
JJ Çeşitli ölçüm alanı uzunluklarında bile 

düşük ve tutarlı montaj yüksekliği
JJ PRoFINET ve Io-Link gibi entegre 

arayüzler
JJ Arkada, opsiyonel konnektör çıkışları

JJ Filme sarılı nesnelerde bile güvenilir 

algılama
JJ Kısa tepki süresi
JJ Büyük fonksiyon rezervi, kirlenme 

durumunda bile fonksiyonel  

güvenilirliği sağlar
JJ Açıkça görülebilen kırmızı ışık, hızlı ve 

kolay biçimde devreye almayı sağlar

Palet istiflerinin yükseklik 
ölçümü 

Paketler için hizalamanın 
gözlemlenmesi Nesne belirleme 

1
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JJ Son derece geniş çalışma alanı ve 

fonksiyon yedeğine sahip, retro-ref-

lektif fotoelektrik sensör
JJ Açıkça görülebilen kırmızı ışık, hızlı ve 

kolay biçimde devreye almayı sağlar
JJ IP 67 ve IP 69K koruma derecelerine 

sahip sağlam plastik gövde

Endüktif sensörler  
IS 244

ölçüm ışık perdeleri
V düzeninde CML

Retro-reflektif fotoelektrik 
sensörler  
PRK 46C

Nihai pozisyonların  
izlenmesi Nesne belirleme Palet izleme 

JJ Hareketli makine parçalarının tespiti
JJ 4 mm çaplı daha başka Endüktif 

Anahtarlar – M30 ve kübik gövdeler 

mevcuttur
JJ 1.5 – 40 mm’lik çalışma aralıkları 

metal nesnelerin güvenilir şekilde 

algılanmasını sağlar

JJ Hızlı işlemlerin güvenilir şekilde 

algılanması için ışın başına son 

derece kısa tepki süresi
JJ 3,000 mm’lik maksimum ölçüm alanı 

uzunluğu
JJ Önceden işlenmiş ölçüm değerleri; 

örneğin kesintisiz/kesintili ışınların 

sayısı, değerlendirmeyi kolaylaştırır
JJ PRoFINET gibi entegre arayüzler

2
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Retro-reflektif fotoelektrik 
sensörler  
PRK 318, 28, 25C, 46C

Retro-reflektif fotoelektrik 
sensörler  
PRK 3C, 25C

JJ Yüzeyden bağımsız olarak tüm  

malzemeleri algılar
JJ Film malzemesini değiştirirken 

ayarlama çalışmaları için zaman ve 

maliyetleri azaltır
JJ Açıkça görülebilen kırmızı ışık, hızlı ve 

kolay biçimde devreye almayı sağlar
JJ LED ekranlar bir bakışta hızlı  

fonksiyon kontrollerini garanti eder
JJ Tüm malzemeler bir reflektör olmadan 

tespit edilebilir – bu da malzeme, 

montaj ve devreye alma süresi için 

daha az masrafa yol açar

JJ Özel optikler sayesinde son derece 

saydam filmlerin güvenilir şekilde 

algılanması mümkündür
JJ Açıkça görülebilen kırmızı ışık, hızlı ve 

kolay biçimde devreye almayı sağlar
JJ LED ekranlar bir bakışta hızlı  

fonksiyon kontrollerini garanti eder

JJ 30 m uzunluğa varan işletim aralığı
JJ optimize edilmiş ışık spot profili 

sayesinde yüksek seviyede tekrarla-

nabilirlik
JJ Lazer modelleri mevcuttur
JJ Kısa tepki süresi
JJ Yüksek fonksiyon rezervleri, kirlendi-

ğinde bile güvenilir fonksiyon sağlar
JJ Açıkça görülebilen kırmızı ışık, hızlı ve 

kolay biçimde devreye almayı sağlar

arka plan bastırma özellikli  
cisimden yansımalı sensörler  
HT 3C, 25C

Nesne algılama ve  
konumlandırma Artık miktar 

tespiti
Film algılama 

3
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Retro-reflektif fotoelektrik 
sensörler 
RK 46C VarOS

programlanabilir güvenlik 
kontrol cihazları
MSI 400

JJ Basit kurulum için 3 ışınlı alıcı-verici
JJ Yazılım kullanmadan konfigürasyon 

sayesinde hızlı devreye alma
JJ Programlama olmadan Tak & Çalıştır 

aracılığıyla basit cihaz değişimi
JJ Entegre muting fonksiyonları, 

kablolama ile konfigüre edilebilir
JJ isteğe bağlı gösterge ışıkları aracılı-

ğıyla durum bilgisinin net gösterimi

JJ Çoklu güvenlik sensörlerinin enteg-

rasyonu için verimli çözümler
JJ Kompakt tasarım, panoda yerden 

tasarruf sağlar
JJ Modüler olarak 116 güvenli girişe ve 

54 güvenli çıkışa kadar genişletilebilir
JJ MSI.designer yazılımı kullanarak kolay 

programlama

JJ 60 mm genişliğindeki ışık bandı ayrıca 

düzensiz nesneleri ve açıklıkları olan 

nesneleri algılar
JJ Normal retro-reflektif fotoelektrik 

sensörler ile karşılaştırıldığında daha 

az susturma alma hataları
JJ Açıkça görülebilen kırmızı ışık, hızlı ve 

kolay biçimde devreye almayı sağlar

Çoklu ışık hüzmesine sahip 
güvenlik cihazı
MLD 500

Kesintisiz biçimde  
susturmaya alma Erişim koruma 

Güvenlik sensörlerinin  
entegrasyonu 
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JJ Entegre susturma fonksiyonlarına 

sahip 2 veya 3 ışınlı alıcı-verici
JJ cihaz kolonları ve aksesuarları dahil 

komple susturma seti
JJ Tak & Çalıştır özellikli eksiksiz 

çözümler ve takılabilir bağlantılar: 

verimli kurulum ve hızlı ilk çalıştırma

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  

sensörlerin hizalanması gerekli 

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

uygundur

JJ Hasarlı kodların güvenilir bir şekilde 

tanımlanması için cRT (kod yeniden 

yapılandırma teknolojisi) 
JJ webconfig: web teknolojisine dayalı, 

tarayıcıya entegre edilmiş ve işletim 

sisteminden bağımsız grafik kullanıcı 

arabirimi
JJ Tarama hızı 800 – 1200
JJ PRoFINET, PRoFIBUS, EtherNet, 

cANopen ve seri arayüzler gibi 

entegre arayüzler

akıllı geçiş kapısına sahip  
güvenlik ışık perdeleri  
MLC 530 SPG

Çoklu ışık hüzmesine sahip 
güvenlik cihazı  
MLD-SET

barkod tarayıcılar
BCL 500i

Kod Tanımlama Erişim koruma Erişim koruma 

7 86
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Depolarize olan  
nesnelerin tespiti 

 
Palet algılama 

 
Yüzey ölçümü 

JJ Ölçüm aralığı 200 – 800 mm
JJ Lazer ışın uzunluğu 600 mm
JJ 1 - 3mm’lik çözünürlük
JJ Ölçüm zamanı: 10 ms

lps 36
JJ Pozisyon, kontur ve hacim ölçümü 

için
JJ Enkoder bağlantısı ile 3D veri 

oluşturma

les 36
JJ Genişlik, yükseklik ve konum 

belirleme için
JJ Analog çıkış, EtherNet ve PRoFIBUS 

üzerinden sistem bağlantısı

JJ 60 mm genişliğindeki ışık bandı ayrıca 

düzensiz nesneleri ve açıklıkları olan 

nesneleri algılar
JJ Geleneksel fotoelektrik sensörlere 

kıyasla daha güvenilir çalışma ve 

daha kolay hizalama
JJ Açıkça görülebilen kırmızı ışık, hızlı ve 

kolay biçimde devreye almayı sağlar
JJ Standart fotoelektrik sensörlere 

kıyasla daha yüksek fonksiyonel 

güvenilirlik

JJ Kirlendiğinde bile en yüksek  

fonksiyonel güvenilirlik
JJ Açıkça görülebilen kırmızı ışık, hızlı ve 

kolay biçimde devreye almayı sağlar
JJ Film sargılı ya da ambalajlanmış 

paletler, paketler ve konteynerler 

mevcut olması durumunda hatalı 

anahtarlama olmaz

Retro-reflektif fotoelektrik 
sensörler
25C, 46C serileri

Retro-reflektif fotoelektrik 
sensörler
RK 46C VarOS

Çizgi profil sensörleri
LPS 36, LES 36

9
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ölçüm ışık perdeleri
CML 700i

anahtarlamalı ışık perdeleri
CSL 710, CSL 505

 
Palet yükünde çıkıntıların algılanması Palet ölçümü 

JJ Hızlı işlemlerin güvenilir şekilde algılanması için ışın başına 

son derece kısa tepki süresi
JJ Kolay hizalama için sağlam display klavye ve çubuk grafik 

ekran sayesinde kolay okunan büyük ekran
JJ 3,000 mm’lik maksimum ölçüm alanı uzunluğu
JJ Sağlam ve bükülmeye dayanıklı metal gövde
JJ Kontrolör üzerinden direk konfigürasyon ile entegre edilmiş 

PRoFINET, PRoFIBUS, cANopen, RS 485 ve Io-Link 

arayüzleri

JJ Dar profil – daha az alan gereklidir
JJ 5 mm’lik ışın aralıkları
JJ Devreye girme süresi 1 ms./ışın
JJ Mevcut ışık eksenleri otomatik olarak körleme yapılmamıştır

10
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Nesne konturlarının ölçümü RFID transponderlerinin tanımlanması 

RFıD okuma/yazma sistemleri
HFM 3500D,  RFM 12/32/62

ölçüm sensörleri
ROD4plus

JJ Frekans: 13.56 MHz (HF)
JJ 400 mm’ye kadar okuma mesafesi (HF)
JJ Yazma sırasında, veriyi yazma ünitesine önceden ileterek, 

zaman açısından optimize edilmiş yazım
JJ Endüstriyel ağ sistemi arabirimlerine esnek bağlantı 

seçeneği
JJ Geniş eşleme transponderleri yelpazesi
JJ RFM 32 Ex-n, EX sertifikasyon Bölge 2 ile birlikte

JJ Ölçüm aralığı 0 – 65,000 mm
JJ Tarama hızı 50 Hz
JJ Nesneden bağımsız ölçüm
JJ Hızlı EtherNet üzerinden ölçüm verisi aktarımı
JJ Entegre ölçüm verilerinin ön işlemesi  

(x, z koordinatları, ekstrem değerler)
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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 biR KAyNAKTAN  
SENSöR ÇöZÜMLERi
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Montaj  
aksesuarları

Ürünlerimizin kolayca monte 

edilmesi ve kolay hizalanması 

için ürünlerimize büyük önem 

veriyoruz. Bu nedenle, ürün 

yelpazemizde montaj 

braketleri, çubuk tutucular 

veya cihaz kolonları gibi özel 

olarak monte edilmiş montaj 

sistemleri bulacaksınız.

 
Güç kaynağı

1- ve 3 fazlı güç kaynakları ile 

güvenilir ve makinelerden 

bağımsız bir güç kaynağı, 

optimum ve verimli bir sensör 

sisteminin en temel parçasıdır. 

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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yasal güvenlik ve etkin iş güvenliği, hizmetlerimiz ile hızlı ve 
kolay bir şekilde bir araya getirilmektedir.

proSeSLerinize

yÖneLik ÇÖzümLer

Birçok kişi için karmaşık planlama veya mühendislik görevleri ya da işlevsel güvenlik 

yönetimi, işyerinde güvenlik ile ilgili hususları sırlarla dolu kapalı bir kutu haline 

getirmektedir. Özellikle yasal güvenlik alanında, genellikle bilgi boşlukları her daim 

bulunmaktadır. işyerinde güvenlik konusunda kapsamlı, nitelikli teklifimiz sayesinde 

yasal olarak güvenli tarafta yer alırsınız ve tüm yasal gerekliliklerinizi kolayca yerine 

getirebilirsiniz.

Bizler, hizmet departmanınızı daima destekliyoruz. Sınırlı kaynak olması durumunda 

ise uygun niteliklere sahip bir ekibi hizmetinize sunuyoruz. Makinelerinizin ve 

sistemlerin güvenliğini sağlamak için uzmanlarımızla birlikte çalışıyoruz. Üretim ve 

servis ekibiniz gerçek görevlerini yerine getirmekte serbesttir. Sunduğumuz ürün 

yelpazesi ihtiyaçlarınıza göre düzenlenmekte ve pek çok çeşitli eğitim kursları buna 

eşlik etmektedir.

Durum kontrolü  

cE (McSc)

Risk analizi /  

değerlendirmesi 

(MRAS)

Makinelere ilişkin 

uygunluk değerlendir-

mesi (McMS)

Makine güvenliğine 

ilişkin geliştirme 

desteği (MSEN)

Güvenlik denetimi 

(MSIN)

Koruyucu 

cihazların 

işlevselliği (MSPT)

Güvenlik fonksi-

yonlarının 

geçerliliği ve 

doğrulanması 

(MSVV)

Durum kontrolü  

Güvenlik  

teknolojisi (MSSc)

Hizmet tekliflerimize aşağıdakiler dahildir
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Bir bakışta en doğru hizmetler
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Hizmetler

   Durum kontrolü  
Güvenlik teknolojisi

   Durum kontrolü  
cE 

   Risk analizi /  
değerlendirmesi 

   Makinelere ilişkin uygunluk 
değerlendirmesi

   Makine güvenliğine ilişkin 
geliştirme desteği

  
Güvenlik denetimleri

   Koruyucu cihazların 
işlevselliği

   Güvenlik fonksiyonlarının 
geçerliliği ve doğrulanması

Makine yaşam döngüsünün aşamaları

4.  işletim sırasındaki  

değişiklikler 

3.  işletim & bakım 5.  Sökme  

& bertaraf etme

1.  Gelişim  

& tasarım

4.1  planlama

4.2  Gelişim  
& tasarım

4.4  işletim & bakım

4.3  montaj  
& devreye alma

2.  montaj &  

devreye alma
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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 > 1,200

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 imalatı 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

  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 sensörler

Çatal sensörler

Işık perdeleri

Özel Sensörler

 
Ölçüm Sensörleri
Mesafe Sensörleri

Konumlandırma Sensörleri

3D Sensörler

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
Çizgi Profil Sensörleri

Akıllı Kamera


