
Descărcați broșura

MEGATECH este partenerul Dumneavoastră pentru implementarea în procesul de
producție și nu numai, a unor soluții noi, performante și fiabile. Cu ajutorul
experienței noastre în domeniul automatizărilor industriale vă sprijinim activ
pentru creșterea productivității, a competitivității și pentru diminuarea costurilor
și consumurilor.
În calitate de importator și distribuitor OMRON Japonia, vă propunem mai jos
câteva produse utile pentru automatizările dumneavoastră.

IO Link

Soluție inteligentă de

conectare pentru senzori și

actuatori

Integrare uşoară 

Compatibilitate

asigurată 

Omron are o soluţie de automatizare completă cu interconectare inteligentă

pentru HMI, PLC, senzori

Identificare uşoară a problemei la apariţia acesteia

Setări ale senzorului descărcabile automat, pentru modificarea instantanee a

modelului de produs 

Nu sunt necesari operatori cu înaltă calificare, senzorii sunt verificaţi şi configuraţi

de controler. 

Conectivitate la distanţă până la nivel de senzor 

Protocol şi cablare standardizată

E3S-DC şi E3NX-CA

Noii senzori Omron pentru detectarea

http://www.megatech.ro/downloads/Brosura%20IO-Link.pdf
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sigură a marcajelor de pe orice tip de

ambalaj

Funcţie de transmitere de date RGB

pentru vizualizarea variaţiilor cromatice

Detecţie stabilă a pieselor înclinate la

diferite unghiuri

Funcţie de stocare pentru salvarea

diferitelor configuraţii

Reglaje facile, uşor de utilizat

Detecţie stabilă atât pe ambalaje lucioase cât și pe cele colorate

Viteză ridicată de răspuns: 50 μs

Comunicare IO-Link  cu E3D-DC și EtherCAT cu E3NX-CA

E3JK

Gamă nouă de senzori cu infraroșu

Instalare extrem de simplă prin conectare

directă la alimentare c.a. (modele cu

tensiuni multiple)

Sunt disponibile ieşiri cu tensiuni multiple de

tip releu şi ieşiri PNP/NPN

LED roşu extrem de vizibil şi LED infraroşu

pentru toate modelele

Distanţă mare de detecţie, de până la 8 ori mai mare comparativ cu modelele

E3JK anterioare

Cel mai bun raport calitate-preţ de pe piaţă

Noua generaţie a gamei E3JK de formă pătrată, oferă performanţe de detecţie

semnificativ îmbunătăţite, precum şi uşurinţă deosebită în operare

LED de mare putere pentru distanţă mare de detecţie şi aliniere uşoară
Sisteme reglaj ușor accesibile pentru opţiunea NC/NO şi ajustare sensibilitate

LED infraroşu pentru a evita fasciculele vizibile în zonele publice

LED-uri de semnalizare puternice pentru vizualizare uşoară a stării senzorului

http://www.megatech.ro/downloads/Brosura%20E3S-DC.pdf
http://www.megatech.ro/downloads/Brosura%20E3JK.pdf
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