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לקוח יקר,
הצלחתך- הצלחתנו!

המשימה שלנו היא לתת לך את השרות היעיל והאיכותי ביותר.
אנו מודעים לאחריות המוטלת עלינו על מנת שאתה תוכל להצליח במתן שירות מקצועי ואמין 

ללקוחותיך.
החברות המובילות בעולם בתחום הפיקוד והבקרה, שמוצריהן נמצאים בכל מפעל בתחום 

התעשייה, החקלאות והבנייה, מיוצגות בלעדית על ידינו בארץ.
במיוחד עבורך אנו מציעים מגוון רחב של פתרונות הכוללים רכיבי בקרה ותוכנה, אינטגרציה 

של רכיבי בקרה, ביצוע, התקנה והרצה. 
חוברת זו נוצרה על מנת לסייע לך למצוא את הפריט המתאים ביותר עבורך.

                                                                             נשמח לעמוד לרשותך,
                                                                             צוות אי.איי.די אלקטרוניקה

אי.איי.די אלקטרוניקה -צעד אחד קדימה!

חסר לך פריט וברצונך לבצע הזמנה במהירות וביעילות?
 www.eid-store.co.il כנס לחנות האינטרנטית שלנו

והזמן און-ליין בדרך פשוטה, קלה ומהירה  

החנות האינטרנטית של אי.איי.די פעילה ונותנת מענה לכל הזמנה, מכל מקום ובכל שעה!

 www.eid-store.co.il -חוויה חדשה בעולם הבקרה

 מהדורה 2014

ספק משרד הביטחון
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תוכן עניינים

יכולת ביצוע גבוהה  
פונקציות מרובות  

תמיכה מוגברת במגוון רחב של יישומים  
             

בקרים מתוכנתים - תוצרת פנסוניק

מגוון בקרים בסדרה, ליעילות מקסימלית:

FP Impulse Controller  - בקר + בקרת טמפרטורה מדויקת ויעילה

FP0R -  פונקציות וביצועים מתקדמים – עד 80 נאנו-שניות לפעולה!

FP2 – יעילות של בקר בגודל בינוני, ארוז ביחידה קטנה
 

FPX – בעל ביצועים גבוהים, רב פונקציות ותמיכה במגוון רחב של יישומים

FPe – בקר  מתקדם, כולל תצוגה, להתקנה על פנל

  FP  – הדור הבא של הבקרים בהתקנה צרה

 HMI בקרים ומסכי
3      Panasonic בקרים חברת  

  4 בקרים חברת Couzet  - מילניום 3      
 8       Selec בקרים חברת  
9 מחוון רב תכליתי        

10      Pro-Face חברת –  HMI  

 13 טיימרים       
14 מונים        
 14 פיקוד אלחוטי       
14 ממסרי בקרה       
16       SSR ממסרים סטטיים
17 סנסורים קיבוליים ואינדוקטיביים     
18       CE סנסורים סדרת
19 סיבים אופטיים       

סנסורים אופטיים
20      FX-300/500 סדרת  
22       PM סדרת  
25       CX-400 סדרת  
28       EX-10 סדרת  
31       EX-20 סדרת  
34       EX-30 סדרת  
 36       CY100 סדרת  
37       EQ-34 סדרת  
38       EQ-500 סדרת  
40       NX5 סדרת  
 42       VF סדרת  
44       LX-100 סדרת  

46 אנקודרים יחסיים )אינקרמנטלים( ואנקודרים אבסולוטיים   
47 מסכי הגנה למכונות        
48 פרויקטים       

  49 מפקד החשמל       
50 חברות מיוצגות       
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III מילניום

מאפיינים:

 AC או מתח עבודה  DC ניתן לקבל את הבקר עם מתח עבודה
 - DC הכניסות בדגמי

בדגמי DC כניסות אנלוגיות 0-10VDC או פוטנציומטר
בבקרי          -2  כניסות מהירות – עד 

תכנות באמצעות דיאגרמת בלוקים או דיאגרמת סולם
פונקציות של טיימרים, מונים ,שעוני שבת, זמן אמת כלול

)PWM יציאות – ממסר או טרנזיסטוריות )כולל
שעון אסטרונומי מובנה – זמני זריחה ושקיעה, מעקב אחר השמש וכו’

שעון זמן אמת מובנה
בלוקים מוכנים לאפליקציות כגון משאבות ביוב, PID, תורנות משאבות

תצוגת LCD מוארת
אפשרות הגנה בעזרת סיסמא

אפשרות לתכנות מקשי הפעלה על הפנל 
MODBUS, ETHERNET הרחבות תקשורת

PT100/כניסות לרגשי טמפרטורה יעודיים
6-90ms – זמן מחזור ניתן לכיוון

הדור האחרון במשפחת המיקרו- בקרים המוצלחת של קרוזט.
בזכות קלות התכנות, אפשרויות התקשורת והאביזרים התואמים, מהווה בקר 

זה פתרון מצוין למערכות בקרה.
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ניתן להשיג כיסויים להרכבה על פנל
יחידות לייצור המוני ללא כיסוי ללא תצוגה

USB -כבל תכנות ל
קיטים מוכנים לבקרת גובה נוזל הכוללים: אלקטרודות, בקר, יחידת תיאום, כבל, תוכנה.

בקרת טמפ’ הכולל: בקר, SSR, רגש טמפ’, כבל, תוכנה.
רגשי טמפרטורה להתקנות שונות עם יציאות 0-10VDC ככניסה לבקר.
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MM3030 - בקר PLC עם HMI מובנה

MM1012 - בקר PLC קומפקטי עם HMI מובנה

ניתן להרחבה עם כרטיסים מותאמים
תקשורת MODBUS  מובנית

מתאים לפס דין או לפנל
תכנות ע”י דיאגרמת סולם בתוכנה ידידותית 

גודל 96*96 מ”מ

תצוגה ידידותית מחולקת על גבי המסך
חיווי ממסרים על הפנל

תקשורת MODBUS  מובנית
מתאים לפנל

תכנות ע”י דיאגרמת סולם בתוכנה ידידותית 
גודל 96*48 מ”מ

24 VDC / 230 VAC  לבחירה

החל מ-8 כניסות דיגיטליות
2 כניסות אנלוגיות )זרם/מתח(

20KHz כניסות מהירות עד

החל מ-6 יציאות דיגיטליות
ממסר או טרנזיסטור לבחירה

NO 3A  240V AC

24 VDC / 230 VAC  לבחירה

החל מ-6 כניסות דיגיטליות
)RTD/TC/2 כניסות אנלוגיות )זרם/מתח

החל מ-4 יציאות ממסר
יציאה אנלוגית מתח או זרם לבחירה

NO 3A  240V AC

Selec חברת – PLC בקרי

תכונות

תכונות

מתח הזנה

מתח הזנה

כניסות

כניסות

יציאות

יציאות

MM3030 - בקר PLC עם HMI מובנה

MM1012 - בקר PLC קומפקטי עם HMI מובנה

PIC101N-CE
רב מחוון תהליך דיגיטלי

תכונות

מפרט כניסות

רזולוציה

מפרט יציאות

דיאגרמת חיבורים
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תצוגה קטנה במיוחד למגוון יישומים

דגמים של 3 צבעי תאורה ניתנים 
לבחירה

דגם מודולרי להרכבה קלה

חיבור לרשת  אתרנט

פונקציית הרשת רבת החיבורים מאפשרת 
לך להוסיף בקלות GP כתצוגה משנית 

למכשיר ללא צורך בשינוי ההגדרות 
של מכשיר הבקרה.

יותר פונקציות ליותר יישומים
תוכנה חדשנית מאפשרת לך להתחבר למגוון מכשירים

ה-GP יכול להיות מחובר ישירות למגוון מכשירים ותומך בטווח רחב של תוכנות כמו אלו של  ה-PLC ושל בקרי הטמפרטורה.

קל לזהות, קל לתפעל

מצבים  על  בקלות  ולפקח  לצפות  יוכלו  המפעילים 
ברכיבי  שימוש  תוך  אמת  בזמן  הייצור  סביבת  ועל 

תלת ממד מקוריים.

חסכון באנרגיה

הייצור  באתר  החשמל  צריכת  לצמצום  מסייעת   GP4000-ה סדרת 
כל  במסכי  המותקנת  אחורית   LED תאורת  הכוללות  דרכים,  במגוון 
להחלשת  לתכנות המשמש  ניתן  עמעום  ומנגנון  זו,  בסדרה  הדגמים 
תאורת המסך ובסופו של דבר לכיבוי התאורה לגמרי )העברת התצוגה 

למצב  stand by( לאחר זמן מוגדר שבו לא נעשה שימוש במסך

תיקון מהיר ומיידי של תקלות בקו ייצור

פשוט לחצו על הודעת ההתראה כדי לבדוק רק את המידע 
הרלוונטי בסדר כרונולוגי

בקרה מרחוק

פונקציות  מגוון   מספקת    GP viewer EX תוכנת 
 GP-ה מסך  על  בנתונים  צפייה  כגון  מרחוק,  בקרה 

הממוקם בקו הייצור ממשרד מרוחק

HMI בקרים ומסכי

GP4501

GP4401GP4401

GP4106
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טיימרים
קו מוצרים
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אי איי די מתמחה במתן פתרונות ללקוחות אשר מחפשים שלטים לפיקוד 
אלחוטי בתעשיה.

אנו מייצגים את חברת JAY ונוכל ליצור עבורכם את הפתרון בצורה 
מדוייקת.

מונים

פיקוד אלחוטי

ממסרי בקרה
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SSR סנסורים קיבוליים ואינדוקטיבייםממסרים סטטיים
גששים צילנדרים – קוטר 4 מ"מ עד 30 מ"מ

גששים מלבניים –  6 מ"מ עד 40 מ"מ
סוגי יציאות שונות – AC, PNP/NPN נמור, אנלוגי

גששים מיוחדים לתעשית המזון )זיהוי מתכת(
גששים מיוחדים – טמפ' גבוהות, סביבה נפיצה, סביבת ריתוך, תדר מיתוג גבוה

אפשרות לכבל או קונקטור

גששים אינדוקטיבים
גששים אינדוקטיבים מזהים שינוי בשטף המגנטי )Addy Current( מסביב לגשש, וכך 

מצליחים הגששים לדעת את מרחק הגשש מהעצם.
גששים אלו אמינים ומדויקים מאוד. החישה ממרחק מונעת פגיעה פיזית בגשש.

יתרונם הגדול של הגששים האינדוקטיבים הוא בסלקטיביות – הגשש חש רק את החומר 
המתכתי ומתעלם מכל השאר.

גששים קיבוליים
גששים קיבוליים מזהים עצם הנמצא מולם באמצעות תנודות מעגל RC בתדר גבוה.

הגשש הקיבולי מסוגל לזהות חומר מבעד לחומר אחר, באמצעות כיוון הרגישות של הגשש.
לדוגמא: עצם בתוך קופסת קרטון, נוזל בתוך מיכל.

לגששים אלו טווח גישה גדול, המאפשר חישה מרוחקת, ללא מגע פיזי במוצר.
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הדור החדש של הסיבים האופטיים

R2-R4 גמישים יותר – רדיוס כיפוף משופר
שבירים פחות – ניתנים לכיפוף עד 10 מיליון פעולות

חסכוניים – ראש עשוי SUS לעמידות לאורך שנים
קרן אור אחידה בכל קוטר הסיב – חישה מדויקת יותר

טווח חישה ארוך יותר
עמידות גבוהה לטמפ’ קיצון  55- עד 80 מעלות צלזיוס

ניתן להרכיב עדשות מרכזות )בחלק מהדגמים(
סיבים לסביבה מיוחדת – מוגני כימיקלים, לחום גבוה במיוחד )עד 350 מעלות(, וואקום, לזיהוי נוזל וכו’

300 סיבים שונים למגוון אפליקציות

סיבים אופטיים CE סנסורים סדרת

סנסור קיבולי מלבני
   

חיישן בעל יכולת חישה למגוון רחב של חומרים: מתכת, פלסטיק, נוזל  
הגנה מפני קוטביות הפוכה  

הגנה מפני קצר חשמלי ונחשולי מתח  
פוטנציומטר  בעל פונקציית התאמת רגישות  

IP67 דרגת אטימות  
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התקדמות מתמדת להשגת שיפור משמעותי של יכולת החישה.

יכולת חישה מתמדת לפרקי זמן קצרים וארוכים 
FX-301 / FX-301-HS /  FX-305

בנוסף לאלמנט פליטת ארבעת הכימיקליים 
מונע  אשר   )  ”four-chemical emitting element“(
שינויים הנגרמים במהלך הזמן בפליטת האור, ומאפשר 
קיים  זמן,  לאורך  היציבות של פליטת האור  על  שמירה 

מעגל מחודש.

כך  מדויקת,  במידה  האור  פליטת  בכמות  לשלוט  ניתן 
שמתאפשרת שליטה בשינויים  המתרחשים בפרקי זמן 

־קצרים. הבטחת ביצועי חישה ע”י דיכוי כמות סטיות פלי
טת האור הנגרמות משינויים בסביבת החיישן, אשר לא 

היו ניתנות לחיזוי מראש.

טווח חישה רחב יותר!

אימוץ “עדשה כפולה צמודה” המגבירה את הפליטה המיטבית עד למקסימום והמרחיבה את טווח החישה.
שימוש בסיבי חישה בקוטר קטן במיוחד מאפשרים את מזעורם של רכיבי השבבים, ומעלים ב50% את יכולת המגבר.

FX-300/500 סדרת

סנסורים אופטיים
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PM סדרת
צמד אופטי זעיר במיוחד

מאפיינים:
צמד אופטי, מרחק של 5 מ”מ בין המשדר למקלט.

גודל זעיר במיוחד
Dark-ON ויציאה במצב Light-ON בעל 2 יציאות - יציאה במצב

מבחר גדול של צורות, להתקנה נוחה
אור אינפרה אדום

אפשרות לכבל רובוטי גמיש במיוחד
הדירות של  0.03 מ”מ
20µs - מהירות תגובה

UL עומד בתקן

מאפיינים:

מאפיינים:

צמד אופטי עם כבל יצוק/קונקטור

צמד אופטי, מרחק של 5 מ”מ בין המשדר למקלט.
גודל זעיר 

Dark-ON ויציאה במצב Light-ON בעל 2 יציאות – יציאה במצב
מבחר גדול של צורות, להתקנה נוחה

אור אינפרה אדום
הדירות של 0.03 מ”מ

20µs - מהירות תגובה
UL עומד בתקן

צמד אופטי עם קונקטור פנימי

צמד אופטי, מרחק של 5 מ”מ  בין המשדר למקלט
גודל זעיר 

Dark-ON ויציאה במצב Light-ON בעל 2 יציאות – יציאה במצב
מבחר גדול של צורות, להתקנה נוחה

אור אינפרה אדום
הדירות גבוהה במיוחד   0.01 מ”מ

20µs - מהירות תגובה
UL עומד בתקן

קונקטור פנימי – מקטין את גודל הסנסור
קונקטור מוגן ונעול – אמינות גבוהה מאוד

סנסורים אופטיים
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CX-400 סדרת
מאפיינים:

משפחה שלמה בעלת 148 דגמים שונים
צריכת אנרגיה נמוכה במיוחד

אטימות לשמן ולנוזל קירור, אטימות לאתנול )בחלק מהדגמים(
ניתן להעמיד 2 יחידות צמוד ללא הפרעה הדדית

עמידות גבוהה בפני אבק ולכלוך )בחלק מהדגמים( 
קרן אינפרה אדומה חזקה

גם מול רפלקטור, ניתן להבחין בעצמים שקופים - פתרון לבקבוקים שקופים
דגמים עם מצב “רקע” - לא מבחין ברקע, אינו רגיש לשינוי צבע אובייקט

ניתן להבחין בעצמים קטנים, עד קוטר של 2 מ”מ
מערכת אופטית כפולה, לדיוק במרחק העצם )בחלק מהדגמים(

Dark-ON או  Light-ON בחירה על גבי הסנסור לגבי היציאה - פעילה במצב
ניתן להזמין מסכות מתאימות להצרת הקרן

ניתן להזמין תושבות מתאימות
UL עומד בתקן

סנסורים אופטיים
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סדרת CX-400 בעלת יציבות מוכחת בזיהוי
גם בסביבת עבודה בעלת תנאים קשים.

סדרת CX-400 משלבת חומר אקרילי עמיד בפני שמנים ונוזלי קירור, וכיסוי פוליקורבונט, העמיד בפני אתנול.

סדרת CX-400 מתאפיינת ביכולת עמידה בפני רעשים חזקים, הפרעות הדדיות וסביבה קרה.

עמידות בפני שמן ונוזלי קירור
העדשה עשויה מחומר אקרילי חזק, העמיד בפני ההשפעות המזיקות של נוזלי קירור.

ניתן להשתמש בחיישנים אלו בבטחון מלא גם בסביבת עבודה של מכונות עיבוד מתכת

עמידות בפני אתנול
כיסוי החיישן עשוי מחומר המשלב פולי קרבונט, העמיד בפני אתנול. 

דבר המאפשר את עבודתו גם בסביבת מעבדי מזון שעוברים תהליך ניקוי עם חומרים המכילים אתנול

עד 60% פחות בצריכת החשמל!
סדרת CX-400 משיגה עד 60% הפחתה בצריכת החשמל, ועד 44% הפחתה בצריכת החשמל בעת שדרוג 

בגלל המבנה הייחודי.
השימוש בחיישנים מסדרת CX-400 מפחית פליטת פחמן ותורם לאיכות הסביבה
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EX-10 סדרת
מאפיינים:

רוחב קטן במיוחד - רק 3.5 מ”מ
מהירות תגובה  0.5 - מילי שניות בלבד

IP67 אטימות
2 נורות LED - ירוקה במצב יציב, אדומה במצב זיהוי

אור אדום נראה
.Dark-ON או Light -ON וכן ,PNP או NPN מגיע עם יציאה

כבל גמיש במיוחד באורך 2 מטר
טווח של עד 1 מטר

דגמים לחישה מהצד הרחב או מהצד הצר
ניתן להזמין תושבות מתאימות

UL עומד בתקן

סנסורים אופטיים
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EX-20 סדרת
מאפיינים:

סנסור קטן במידות ובעל טווח חישה גדול
בעל אפשרות כיוון עוצמת האור

אור ממוקד מאוד - קוטר אלומה של 5 מ”מ במרחק של 80 מ”מ
אפשרות לחישה מהצד או לחישה מקדמת הסנסור

M3 הרכבה בעזרת שני ברגי
IP67 אטימות למים

2 נורות LED - ירוקה למצב יציב, אדומה למצב זיהוי
ניתן להזמין תושבות מתאימות, במספר אפשרויות

ניתן להזמין מסכות מתאימות, להקטנת קוטר האלומה
UL עומד בתקן

גודל מיניאטורי בעל יכולת גבוהה 
M3 עם ברגים

IC מזעור באמצעות שבב אופטי
 A/D ומעגל ההמרה )Photodiode( הקרן שמקבלת פוטודוידה

יוצרו על שבב אופטי IC יחיד.
על אף גודלו המיניאטורי, החיישן הוא אמין ובעל יכולות ביצוע השוות, 

ואף עולות, על יכולותיה של היחידה הקונבנציונלית.

למרות גודלו הגשש מכיל מד רגישות.
יתר על כן, המקלט של אלומת הצד משלב מתג הפעלה שניתן 

)output( באמצעותו לשנות את פעולת הפלט

סנסורים אופטיים
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סדרת חיישנים זו היא בעלת טווח חישה ארוך 
אלומת צד- 2 מ’,  רטרורפלקטיבי- 200 מ”מ

) כאשר משתמשים ברפלקטור המצורף(
פיזור רפלקטיבי- 160 מ”מ

  EX-20 החיישנים של סדרת
ידידותיים לסביבה ומשיגים הפחתה 

של עד 65% בצריכת החשמל.
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EX-30 סדרת

מאפיינים:

ללא צורך במגבר חיצוני 
גודל פיזי קטן במיוחד

M4 הברגה
2 נורות LED - ירוקה למצב יציב, אדומה לזיהוי

IP67 אטימות
ניתן לכוון את עוצמת האור )בהחזרת מגוף(

אור אדום 
ניתן להזמין מסכה להקטנת קוטר האלומה )במשדר מול מקלט(

EMC UL עומד בתקן

הדור הבא של חיישנים אופטיים
עיצוב פשוט!

כל מה שעליך לעשות הוא לעשות חור  בגודל 4 מ”מ היכן 
שתחפוץ לעצור או  לבדוק את החפץ ) ברפלקטיבי – דרוש 

חור של 6 מ”מ(
בנוסף, ניתן להגדיר בקלות רבה יותר את מיקום החישה כיון 

שמרכז ציר החישה זהה למרכז חור ההרכבה.

סדרת חיישני EX-30 פותרת את הבעיות הקשורות לסיבי 
הסנסור, כגון:

- הקושי למציאת מקום למגבר
- שבירותו של הסיב

- הצורך בשטח נוסף בגלל חוסר הגמישות של הסיב.
- הצורך להשתמש בצינור מגן על מנת למנוע את שבירת 

הסיבים

החיישנים של סדרת EX-30 ידידותיים לסביבה , 
ומשיגים הפחתה של עד 65% בצריכת החשמל.

thru-beam type: 500 mm(EX-33 [-PN])

סנסורים אופטיים
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CY100 סדרת
סדרת EQ-34מאפיינים:

מאפיינים:
טווח חישה ניתן לכוון  באמצעות פוטנציומטר רב סיבובי

עין החזרה מגוף לטווח רחוק - עד 2 מטר
לא מושפע מרקע

לא מושפע מצבע האובייקט
IP67 אטימות

ניתן להרכיב שני סנסורים בצמידות ללא הפרעה
ניתן להזמין עם כבל או עם קונקטור

M18 סנסור אופטי בצורת צילינדר, קוטר
67IP דרגת אטימות

דגמים לחישה מלפנים, ודגמים לחישה בזווית 90 מעלות
גוף קטן, טווח חישה גדול 

ניתן להזמין תושבות מתאימות
12M מגיע עם כבל או עם קונקטור

סנסורים אופטיים
סנסורים אופטיים
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EQ-500 סדרת
מאפיינים:

ללא תלות בצבע האוביקט
PNP ויציאה מסוג NPN בסנסור מתח ישר - 2 יציאות, יציאה מסוג

רב מתחי AC/DC עם יציאת ממסר, או DC עם יציאה סטטית
אפשרות לטיימר עד 5 שניות, השהייה בהפעלה והשהייה בניתוק

טווח גדול -  החזרה עצמית עד 2.5 מטר
מצב “רקע” - כאשר האובייקט קרוב מאוד לרקע )לדוגמא, קופסא על מסוע(

IP67 אטימות למים
תוצאות טובות גם באיזור עם הרבה אבק

אור אינפרה-אדום
UL עומד בתקן

כיוון רגישות רב סיבובי

טווח חישה ארוך עד 2.5 מ’
יכולת החישה אינה מושפעת מצבע או ברק

טווח חישה מתכוונן המאפשר שפע מקום של התקנה.
בשימוש בטווח חישה קצר ניתן להתאים את העוצמה כך שתתאים לצרכיך .

בהשוואה לדגם הקודם, בדגם הנוכחי הסנסור כמעט
ואינו מושפע מזויות או מברק.

ניתן לזהות עצמים שחורים ולבנים במרחק כמעט קבוע.
)ההבדל בין טווח החישה של עצם לבן שאינו מבריק לעצם אפור שאינו בוהק 

)בהירות: 5 ( הוא כ- 5% כשמוצב בטווח של 2 מ’(

הסנסור אינו מושפע מעצמים מחוץ לטווח החישה שלו, ע”י שימוש במקטעי 
פוטודיודה )photodiode( המתכווננים לפי הטווח של המערכת, כך שלא 
תתכן תקלה גם אם אדם יעבור מאחורי אובייקט החישה או המכונות או 

המסועים.

סנסורים אופטיים
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NX5 סדרת
מאפיינים:

24-240VAC, 12-240VDC – סנסור אופטי רב מתחי
טווח חישה גדול במיוחד

1A  יציאת ממסר עד
IP66 אטימות

ניתן להתקין שתי יחידות צמודות ללא הפרעה ) חוץ מבדגם לטווח 30 מטר(
קטן מידות

שתי נורות LED – ירוקה למצב יציב, אדומה למצב זיהוי
ניתן להזמין תושבות מתאימות

כבל 2 מטר יצוק

חיישן פוטואלקטרי רב מתחי- שמיש בכל העולם!

בעל טווח חישה ארוך המתאים עבור קווי מסוע ומגרשי חניה

אמינות גבוהה!
IP66 בעל הגנה

כתמי אבק ומים לא מפריעים לפעולת הסנסור.
ממסר הפלט סגור הרמטית להגברה משמעותית של האמינות

שני חיישנים המותקנים קרוב אחד לשני,יכולים לפעול היטב. 

סנסורים אופטיים
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VF סדרת
מאפיינים:

24-240VAC, 12-240VDC – סנסור אופטי רב מתחי
טווח חישה גדול

אפשרות לטיימר עד 5 שניות
1A יציאת ממסר עד

IP66 אטימות
ניתן להזמין תושבות מתאימות
חיבור פשוט באמצעות טרמינל 

חיבור צג קל לשימוש

סנסורים אופטיים
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LX-100 סדרת

החיישן יכול לזהות כל סימן!

ב- LX-100 מובנית “פונקציית בחירה 
 - “ LEDאוטומטית אופטימלית של ה

שלושת צבעי ה- LED - כחול/ירוק/אדום- 
)יחס  לניגודיות  אוטומטית בהתאם  נבחרים 
S/N( הגדולה ביותר  בין הסימן לבסיס )שטח 

ללא סימן(.
יכולת זו מבטיחה חישה אופטימלית, שאינה 

מושפעת מהשינוי באור המוחזר בין הסימן 
לבסיס.

התמונה מדגימה אור מוחזר על סרט אריזה.
ניתן לראות את היחס הגדול הנוצר משימוש בLED הכחול, המאפשר חישה יציבה יותר.

לזיהוי סימן/צבע במכונות אריזה

סנסורים אופטיים
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מסכי הגנה למכונות  
לחזור הביתה בריאים ושלמים

אנקודרים יחסיים )אינקרמנטלים( 
ואנקודרים אבסולוטיים  

עשרות אלפי עובדים בישראל נפגעים מדי שנה בתאונות עבודה. עשרות מהם 
מקפחים את חייהם ועוד רבים נשארים נכים או סובלים מנזקים קשים 

לצמיתות.
תאונות עבודה נוצרות מכשלים שלא זוהו באיפיון תהליכי העבודה בארגון

וברוב המקרים, הכשל הוא הגורם האנושי.
שמירה על בטיחות העובד והקפדה על נהלי הבטיחות בעבודה היא 

נר לרגליהם של עסקים רבים בתעשייה.

פתרונות לבטיחות בעבודה מבית אי. איי. די אלקטרוניקה

אי. איי. די אלקטרוניקה מבצעת פרויקטים להרכבת מסכים אופטיים על מכונות/
מכבשים/מחרטות למניעת הכנסת ידיים וחלקי גוף בעת פעילות המכונה.

לבטיחות  הדרך  את  יחד  ולסלול  תמורה  כל  ללא  ייעוץ  לפגישת  להגיע  נשמח 
המפעל ועובדיו.

סוגים שונים של אנקודרים, בהתאם ליישום הדרוש: 
אנקודרים אופטיים אנקרמנטלים – בעלי ציר, או ציר חלול

 )Multi Turn( אנקודרים אבסולוטים - סיבוב בודד  או רב סיבובי
אנקודרים אבסולוטים הניתנים לתכנות

אנקודרים אבסולוטים מגנטיים
סוגי יציאה מגוונים )בהתאם לדגם( –

 Profibus, DeviceNET,  open collector, Line driver, Push-Pull
פולסים לסיבוב – עד 14,400 ובהתאם לצורך

קוטר ציר סטנדרטי – 6 עד 15 מ"מ
 עמידים במיוחד לפגיעות מכניות שונות

אפשרויות התקנה מכניות מגוונות

אנקודרים משולבים כיום ביישומי תעשיה שונים: תחבורה, רפואה, חקלאות, תעשיה כבדה ועוד.

אנקודר  אבסולוטי ציר חלול עם 
Profibus יציאת אנקודר אינקרמנטלי אופטי אנקודר אינקרמנטלי אופטי 

– ציר חלול ענק 44 מ"מ
אנקודר מגנטי אבסולוטי
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פרויקטים
מחלקת ההנדסה שלנו עוסקת בתכנון ובביצוע פרויקטים לתחומים שונים בתעשייה

חקלאות
תעשיית התרופות

תעשייה כבדה
בקרת מבני תעשיה

איסוף נתונים 
ועוד

אנו עומדים לרשות הלקוח לאורך כל הפרויקט, החל מהבנת צורכי המערכת והדרכים האפשרויות ליישומן, 
דרך אפיון מערכת הבקרה הנדרשת, ועד להטמעת המערכת באתר הלקוח.

מפקד החשמל 
מערכת חדשנית לבקרת תאורה ומיזוג

מפקד החשמל הינה מערכת לחיסכון באנרגיה ושליטה בצורה מרוכזת ונוחה למשתמש על כל מערכות המיזוג והתאורה 
במוסד או במפעל. 

מפקד החשמל מאפשר לבצע שליטה ממחשב או ממכשיר סלולרי על כל מערכות החשמל 

מפקד החשמל הינה מערכת יהודית חכמה המכילה את לוח השנה העברי וזמני היום

מספר הכיבויים וההדלקות לכל מתג - בלתי מוגבל!!!
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חברות מיוצגות

www.cstsensors.com

www.crouzet.com

pewa.panasonic.com

www.pro-face.com

www.pulsotronic.de

www.jay.fr

www.relequick.com

www.selec.com

www.italsensor.com

www.rhomberg.com.au

www.shlanbao.cn/en/

CST

Crouzet

Panasonic-sunx

Pro-pace

 PULSOTRONIC

JAY ELECTRONIC

Relequick

SELEC 

TEKEL

RHOMBERG

LANBAO
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