FOTOELEKTRICKÉ SENZORY ŘADY E3FA
N o v á g e n e r a c e s e n z o r ů

» » J e d n o d u c h o s t

» »J e d n a řa d a p ro v š e c h ny a p l i ka c e
» »N e p ř e t r ž i t á d e t e k c e
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N ová generace senzorů!

Společnost Omron patří mezi přední světové výrobce
fotoelektrických senzorů s produkcí více než jeden

Jednoduchost
• Jednoduchý výběr
• Jednoduchá instalace

milion kusů ročně. Portfolio výrobků na základě
40leté zkušenosti v této oblasti neustále
zdokonaluje a nyní zcela přepracovala a rozšířila
oblíbenou řadu válcových snímačů M18. Díky vysoké
kvalitě a spolehlivosti představuje nová generace
fotoelektrických senzorů společnosti Omron jednu z
nejlepších řad jednoduchých fotoelektrických
senzorů na trhu. Řada E3FA vám zcela jistě nabídne
vhodný senzor pro libovolnou aplikaci při
optimálním poměru výkon/cena.

Jedna řada pro všechny aplikace
• Vhodné pro všechny standardní aplikace
• Široká řada modelů
• Modely určené pro speciální aplikace

Nepřetržitá detekce
•
•
•
•

Špičková kvalita a spolehlivost
Vysoká EMC odolnost
Vysoká odolnost vůči okolnímu světlu
Robustní a vodotěsné pouzdro
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361° – dokonalá shoda
Nové portfolio válcových fotoelektrických senzorů řady E3FA vychází z „361°“ přístupu
společnosti Omron. Jako světový výrobce společnost Omron nabízí kompletní sortiment výrobků
v dokonalé shodě s vašimi požadavky. Vyberte si z řad modelů Lite, Pro a Proplus a získejte
zaručenou kvalitu od společnosti Omron přesně podle vašich potřeb.
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Jedna řada pro všechny aplikace
 ada E3FA nabízí model pro každou aplikaci – obvyklé je použití
Ř
v průmyslových provozech např. při výrobě potravin, nápojů, léků, textilií,
keramiky a cihel nebo v logistice. Tato široká řada fotoelektrických
senzorů zahrnuje axiální i radiální senzory typu vysílač-přijímač,
retroreflektivní a difúzně reflektivní senzory. Navíc obsahuje i axiální
modely pro speciální aplikace: detekce s potlačeným pozadím, detekce
s omezeným odrazem a detekce průhledných předmětů. Všechny modely
jsou dostupné v plastovém a kovovém pouzdru.

Řada E3FA Pro (axiální)

Řada E3RA Pro (radiální)

Tato řada je ztělesněním proslulé kvality od
společnosti Omron – výrobky ostatních značek
na trhu předčí z hlediska spolehlivosti a zajistí
optimální řešení pro celou řadu aplikací v různých
oblastech.

Řada E3RA nabízí kompletní sortiment
radiálních modelů a rozšiřuje možnosti
instalace podle vašich požadavků.

Vysílač–přijímač

20 m

Retroreflektivní

0,1 až 4 m s E39-R1S

Koaxiální retroreflektivní

Difúzní

15 m

Retroreflektivní

0,1 až 3 m s E39-R1S

0 až 0,5 m s E39-R1S

0,1 m
0,3 m
1m

Potlačené pozadí (BGS)

Vysílač–přijímač

0,1 m
0,2 m

Difúzní

0,1 m
0,3 m
0,7 m
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Modely pro specifické aplikace

Modely pro detekci s omezeným odrazem
jsou vhodné např. k detekci průhledných,
lesklých nebo reflexních fólií.

 odely pro detekci průhledných
M
předmětů využívají jedinečnou
technologii společnosti Omron pro
detekci předmětů pomocí vlastnosti
dvojitého lomu.

 odely pro detekci s potlačeným
M
pozadím jsou určeny pro stabilní detekci
různých předmětů odlišných barev.

Řada E3FA ProPlus

Řada E3F1 Lite

Řada E3FA obsahuje speciální modely určené
pro náročné aplikace např. modely pro detekci
průhledných nebo strukturovaných předmětů v
potravinářském nebo obalovém průmyslu. Jsou
dostupné také další modely,
nebo je lze přizpůsobit vašim
požadavkům. Další informace
poskytneme na vyžádání.

Řada E3F1 Lite pro standardní aplikace nabízí
výhodné ceny s nejlepším poměrem výkon/cena.

Reflektivní s omezenou
vzdáleností

10 až 50 mm

Detekce průhl. předmětů
pomocí fce pro
poloprůsvitné předměty

100 až 500 mm s E39-RP1

Detekce průhl. předmětů
pomocí fce pro
poloprůsvitné předměty

0,1 až 2 m s E39-RP1

Vysílač–přijímač

15 m

Retroreflektivní

0,1 až 3 m s E39-R1S

Difúzní

0,1 m
0,3 m

6

Jednoduchost
 ompaktní řada E3FA fotoelektrických senzorů od společnosti Omron umožňuje jednoduchou a rychlou montáž a
K
zároveň snadné a intuitivní nastavení. Nastavení usnadňuje velký robustní nastavovací prvek a také vysoce výkonná
červená LED dioda, která je jasně viditelná i na větší vzdálenosti, takže senzor je opravdu snadné zaměřit podle
potřeby. LED indikátor stavu senzoru je rovněž viditelný na větší vzdálenosti z různých úhlů.

Kompaktní velikost a tvar a univerzální možnosti instalace.

Viditelná LED dioda pro snadné zaměření.

Jasné LED indikátory pro snadnou kontrolu provozního stavu.

Zápustná montáž pro snadnou instalaci.
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Nepřetržitá detekce
 odely řady E3FA jsou určeny speciálně pro stroje v nepřetržitém provozu, které vyžadují stoprocentně spolehlivé
M
snímání. Jejich robustní a vodotěsné pouzdro odolá i při vysokotlakém čištění. Výrobky jiných značek předčí také v
oblasti ochrany vůči přepětí, elektromagnetické kompatibility a odolnosti vůči okolnímu světlu. Navíc jsou výhodné z
důvodu vysoce výkonné LED diody zajišťující stabilitu snímání i v prašném prostředí a při vibracích.

 ysoce výkonná LED dioda s kompenzací nečistot a
V
nepřesného zaměření.

 ulzní synchronizace pro vysokou odolnost vůči okolnímu
P
světlu.

Intenzivní stínění pro vysokou odolnost vůči
elektromagnetickému rušení.

Vodotěsná konstrukce s nejvyšší úrovní ochrany vůči vodě.

E3F_/E3RA
Informace pro objednání
V případě kovového pouzdra nahraďte v typovém označení písmeno „A“ písmenem „B“, např. E3FB-TN11 2M

Řada E3FA Pro

Červené světlo

Typ senzoru

Snímací dosah

Vysílač-přijímač

*1

20 m
Retroreflektivní

*2

0,1 až 4 m
Koaxiální retroreflektivní

*2

0 až 500 mm
Difúzní

100 mm
300 mm
1m

BGS (potlačení pozadí)

100 mm
200 mm
*1
*2

Způsob připojení

Model
Výstup NPN

Výstup PNP

Kabel

E3FA-TN11 2M

E3FA-TP11 2M

Konektor M12

E3FA-TN21

E3FA-TP21

Kabel

E3FA-RN11 2M

E3FA-RP11 2M

Konektor M12

E3FA-RN21

E3FA-RP21

Kabel

E3FA-RN12 2M

E3FA-RP12 2M

Konektor M12

E3FA-RN22

E3FA-RP22

Kabel
Konektor M12
Kabel
Konektor M12
Kabel
Konektor M12
Kabel
Konektor M12
Kabel
Konektor M12

E3FA-DN11 2M
E3FA-DN21
E3FA-DN12 2M
E3FA-DN22
E3FA-DN13 2M
E3FA-DN23
E3FA-LN11 2M
E3FA-LN21
E3FA-LN12 2M
E3FA-LN22

E3FA-DP11 2M
E3FA-DP21
E3FA-DP12 2M
E3FA-DP22
E3FA-DP13 2M
E3FA-DP23
E3FA-LP11 2M
E3FA-LP21
E3FA-LP12 2M
E3FA-LP22

Zahrnuje vysílač a přijímač.
Reflektor se prodává samostatně. Vyberte model reflektoru, který je nejvhodnější pro konkrétní způsob použití.

Řada E3FA Proplus
Typ senzoru
Omezená odrazivost
Průhledné objekty
detekovány pomocí
poloprůsvitné funkce*2
Průhledné objekty
detekovány pomocí
poloprůsvitné funkce*2

Červené světlo

Snímací dosah

10 až 50 mm

Způsob připojení

Model
Výstup NPN

Výstup PNP

Kabel

E3FA-VN11 2M

E3FA-VP11 2M

Konektor M12

E3FA-VN21

E3FA-VP21

Kabel

E3FA-BN11 2M

E3FA-BP11 2M

Konektor M12

E3FA-BN21

E3FA-BP21

Kabel

E3FA-BN12 2M

E3FA-BP12 2M

Konektor M12

E3FA-BN22

E3FA-BP22

100 až 500 mm

0,1 až 2 m

Řada E3RA Pro
Typ senzoru

Červené světlo

Snímací dosah

Vysílač-přijímač*1

Způsob připojení

Model
Výstup NPN

Výstup PNP

Kabel

E3RA-TN11 2M

E3RA-TP11 2M

Konektor M12

E3RA-TN21

E3RA-TP21

Kabel

E3RA-RN11 2M

E3RA-RP11 2M

Konektor M12

E3RA-RN21

E3RA-RP21

Kabel

E3RA-DN11 2M

E3RA-DP11 2M

Konektor M12

E3RA-DN21

E3RA-DP21

Kabel

E3RA-DN12 2M

E3RA-DP12 2M

Konektor M12

E3RA-DN22

E3RA-DP22

Kabel

E3RA-DN13 2M

E3RA-DP13 2M

Konektor M12

E3RA-DN23

E3RA-DP23

15 m

Retroreflektivní*2

0,1 až 3 m

Difúzní

100 mm
300 mm
700 mm

*1
*2
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Zahrnuje vysílač a přijímač.
Reflektor se prodává samostatně. Vyberte model reflektoru, který je nejvhodnější pro konkrétní způsob použití.

E3F_/E3RA
Řada E3F1 Lite

Červené světlo

Typ senzoru
Vysílač-přijímač

Snímací dosah

Způsob připojení

*1

15 m
Retroreflektivní*2

0,1 až 3 m
Difúzní

100 mm
300 mm

*1
*2

Model
Výstup NPN

Výstup PNP

Kabel

E3F1-TN11 2M

E3F1-TP11 2M

Konektor M12

E3F1-TN21

E3F1-TP21

Kabel

E3F1-RN11 2M

E3F1-RP11 2M

Konektor M12

E3F1-RN21

E3F1-RP21

Kabel
Konektor M12
Kabel
Konektor M12

E3F1-DN11 2M
E3F1-DN21
E3F1-DN12 2M
E3F1-DN22

E3F1-DP11 2M
E3F1-DP21
E3F1-DP12 2M
E3F1-DP22

Zahrnuje vysílač a přijímač.
Reflektor se prodává samostatně. Vyberte model reflektoru, který je nejvhodnější pro konkrétní způsob použití.

Reflektory (objednávají se samostatně)
Senzor
E3FA-R@1

Snímací dosah

Model

Množství

Poznámky

0,1 až 4 m

E3FA-R@2

0 až 500 mm

E3FA-B@1

100 až 500 mm

E3FA-B@2

Vzhled

E39-R1S

1

pro E3FA-R@ a E3RA-R@

E39-RP1

1

pro E3FA-B@

0,1 až 2 m

Montážní držáky (objednávají se samostatně)
Senzor

Vzhled

Model (materiál)

Množství

Poznámky

E39-L183 (SUS304)

1

Montážní držák

E39-L182 (POM)

1

Zapuštěný montážní držák

všechny typy

Kabely s konektory
Senzor

Velikost

Kabel

Vzhled
Přímý

Typy
s konektorem M12

M12

Standardní
Úhlový

Typ kabelu

5m
2m
5m

Model
XS2F-M12PVC4S2M-EU

2m
4vodičový

XS2F-M12PVC4S5M-EU
XS2F-M12PVC4A2M-EU
XS2F-M12PVC4A5M-EU
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E3F_/E3RA
Technické údaje
Řada E3FA
Způsob snímání

Vysílačpřijímač

Koaxiální
Retroreflektivní
retroreflektivní
0 až 500 mm
(s reflektorem
E39-R1S)

Modely
s dosahem
100 mm
100 mm
(bílý papír:
300  300 mm)

Difúzní
Modely
s dosahem
300 mm
300 mm
(bílý papír:
300  300 mm)

Modely
s dosahem
1m
1m
(bílý papír:
300  300 mm)

Snímací dosah

20 m

Zdroj světla (vlnová délka)
Napájení

Červená LED (624 nm)
10 až 30 VDC (včetně max. 10% zvlnění napětí – mezi špičkami)
max. 40 mA
(Vysílač max.
25 mA,
max. 25 mA
přijímač max.
15 mA)
NPN/PNP (s otevřeným kolektorem)
Proud zátěže: max. 100 mA (zbytkové napětí: max. 3 V), napájecí napětí zátěže: max. 30 VDC
Volitelné zapojení Light-ON/Dark-ON
Provozní indikátor (oranžový)
Indikátor stability (zelený)
Indikátor napájení (zelený): pouze vysílač
Ochrana proti přepólování zdroje napájení, ochrana proti zkratu výstupu a přepólování výstupu, ochrana
proti vzájemnému rušení (nikoli u typů vysílač – přijímač)
0,5 ms
Jednootáčkový trimr
IEC: IP67, DIN 40050-9: IP69K*
ABS (modely s plastovým pouzdrem)
Poniklovaná mosaz (modely s kovovým pouzdrem)
PMMA

Spotřeba proudu

Řídicí výstup
Provozní režim
Indikátor
Ochranné obvody
Doba odezvy
Nastavení citlivosti
Stupeň krytí
Materiál

Pouzdro/matice
Čočka a displej

0,1 až 4 m

Řada E3FA
BGS (potlačení pozadí)
Způsob snímání

Snímací dosah
Zdroj světla (vlnová délka)
Napájení
Spotřeba proudu
Řídicí výstup
Provozní režim
Indikátor
Ochranné obvody
Doba odezvy
Nastavení citlivosti
Stupeň krytí
Materiál

Pouzdro/matice
Čočka a displej

Průhledné objekty detekovány
pomocí poloprůsvitné funkce
Omezená
Modely
Modely
odrazivost
s dosahem
s dosahem
500 mm (koaxiální)
2m
10 až 50 mm
100 až 500 mm
0,1 až 2 m
(sklo (t = 1,0 mm): (s reflektorem
(s reflektorem
150  150 mm)
E39-RP1)
E39-RP1)

Modely
Modely
s dosahem
s dosahem
100 mm
200 mm
100 mm
200 mm
(bílý papír:
(bílý papír:
300  300 mm)
300  300 mm)
Červená LED (624 nm)
10 až 30 VDC (včetně max. 10% zvlnění napětí – mezi špičkami)
max. 25 mA
NPN/PNP (s otevřeným kolektorem)
Proud zátěže: max. 100 mA (zbytkové napětí: max. 3 V), napájecí napětí zátěže: max. 30 VDC
Volitelné zapojení Light-ON/Dark-ON
Provozní indikátor (oranžový)
Indikátor stability (zelený)
Indikátor napájení (zelený): pouze vysílač
Ochrana proti přepólování zdroje napájení, ochrana proti zkratu a přepólování výstupu, ochrana proti
vzájemnému rušení
0,5 ms
Pevná montáž
Jednootáčkový trimr
IEC: IP67, DIN 40050-9: IP69K*
ABS (modely s plastovým puzdrem)
Poniklovaná mosaz (modely s kovovým pouzdrem)
PMMA

* Specifikace stupně krytí IP69K
Stupeň krytí IP69K je standardní specifikace ochrany definovaná v německé normě DIN 40050, část 9.
Testované zařízení se ostřikuje vodou o teplotě 80°C a tlaku 80 až 100 barů pomocí trysky specifikovaného tvaru.
Množství vody činí 14 až 16 litrů za minutu.
Vzdálenost mezi testovaným zařízením a tryskou činí 10 až 15 cm. Voda je rozstřikována pod úhly 0°, 30°, 60° a 90° vůči vodorovné
rovině po dobu 30 sekund při každém z těchto úhlů, přičemž testované zařízení se otáčí ve vodorovném směru.
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10 až 15 cm

E3F_/E3RA
Řada E3RA (s radiální optikou)
Způsob snímání
Snímací dosah
Zdroj světla (vlnová délka)
Napájení
Spotřeba proudu
Řídicí výstup
Provozní režim
Indikátor
Ochranné obvody
Doba odezvy
Nastavení citlivosti
Stupeň krytí
Materiál

Pouzdro/matice
Čočka a displej

Vysílač-přijímač

Retroreflektivní

Difúzní
Model s dosahem Model s dosahem Model s dosahem
100 mm
300 mm
700 mm
100 mm
300 mm
700 mm
(bílý papír:
(bílý papír:
(bílý papír:
300  300 mm)
300  300 mm)
300  300 mm)

0,1 až 3 m
(s reflektorem
E39-R1S)
Červená LED (624 nm)
10 až 30 VDC (včetně max. 10% zvlnění napětí – mezi špičkami)
max. 40 mA
(vysílač max. 25 mA, max. 25 mA
přijímač max. 15 mA)
NPN/PNP (s otevřeným kolektorem)
Proud zátěže: max. 100 mA (zbytkové napětí: max. 2 V), napájecí napětí zátěže: max. 30 VDC
Volitelné zapojení Light-ON/Dark-ON
Provozní indikátor (oranžový)
Indikátor stability (zelený)
Induktor napájení (zelený): pouze vysílač
Ochrana proti přepólování zdroje napájení, ochrana proti zkratu výstupu a přepólování výstupu, ochrana
proti vzájemnému rušení (nikoli u typů vysílač – přijímač)
0,5 ms
Jednootáčkový trimr
IEC: IP67, DIN 40050-9: IP69K*
ABS (modely s plastovým puzdrem)
Poniklovaná mosaz (modely s kovovým pouzdrem)
PMMA
15 m

* Specifikace stupně krytí IP69K
Stupeň krytí IP69K je standardní specifikace ochrany definovaná v německé normě DIN 40050, část 9.
Testované zařízení se ostřikuje vodou o teplotě 80°C a tlaku 80 až 100 barů pomocí trysky specifikovaného tvaru.
Množství vody činí 14 až 16 litrů za minutu.
Vzdálenost mezi testovaným zařízením a tryskou činí 10 až 15 cm. Voda je rozstřikována pod úhly 0°, 30°, 60° a 90° vůči vodorovné
rovině po dobu 30 sekund při každém z těchto úhlů, přičemž testované zařízení se otáčí ve vodorovném směru.

10 až 15 cm

Řada E3F1
Způsob snímání

Snímací dosah
Průměr bodu (typický)
Zdroj světla (vlnová délka)
Napájení
Spotřeba proudu
Řídicí výstup
Provozní režim
Indikátor
Ochranné obvody
Doba odezvy
Nastavení citlivosti
Stupeň krytí
Pouzdro/matice
Materiál
Čočka a displej

Vysílač-přijímač

15 m

Retroreflektivní

0,1 až 3 m
—

—

Difúzní
Modely s dosahem
Modely s dosahem
100 mm
300 mm
100 mm
300 mm
(bílý papír:
(bílý papír:
300  300 mm)
300  300 mm)
40  45 mm
40  50 mm
Snímací dosah 100 mm
Snímací dosah 300 mm

Červená LED (624 nm)
10 až 30 VDC (včetně max. 10% zvlnění napětí – mezi špičkami)
max. 40 mA
(Vysílač max. 25 mA,
max. 25 mA
přijímač max. 15 mA)
NPN/PNP (s otevřeným kolektorem)
Proud zátěže: max. 100 mA (zbytkové napětí: max. 3 V), napájecí napětí zátěže: max. 30 VDC
Volitelné zapojení Light-ON/Dark-ON
Provozní indikátor (oranžový)
Indikátor stability (zelený)
Induktor napájení (zelený): pouze vysílač
Ochrana proti přepólování zdroje napájení, ochrana proti zkratu výstupu a přepólování výstupu, ochrana
proti vzájemnému rušení (nikoli u typů vysílač – přijímač)
0,5 ms
Jednootáčkový trimr
IEC: IP66
ABS
PMMA
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Tel.: +420 234 602 602
Fax: +420 234 602 607
industrial.omron.cz

Belgie
Tel.: +32 (0) 2 466 24 80
industrial.omron.be

Německo
Tel.: +49 (0) 2173 680 00
industrial.omron.de

Španělsko
Tel.: +34 913 777 900
industrial.omron.es

Dánsko
Tel.: +45 43 44 00 11
industrial.omron.dk

Nizozemí
Tel.: +31 (0) 23 568 11 00
industrial.omron.nl

Švédsko
Tel.: +46 (0) 8 632 35 00
industrial.omron.se

Finsko
Tel.: +358 (0) 207 464 200
industrial.omron.fi

Norsko
Tel.: +47 (0) 22 65 75 00
industrial.omron.no

Švýcarsko
Tel.: +41 (0) 41 748 13 13
industrial.omron.ch

Francie
Tel.: +33 (0) 1 56 63 70 00
industrial.omron.fr

Polsko
Tel.: +48 22 458 66 66
industrial.omron.pl

Turecko
Tel.: +90 212 467 30 00
industrial.omron.com.tr

Itálie
Tel.: +39 02 326 81
industrial.omron.it

Portugalsko
Tel.: +351 21 942 94 00
industrial.omron.pt

Velká Británie
Tel.: +44 (0) 870 752 08 61
industrial.omron.co.uk  

Jihoafrická republika
Tel.: +27 (0)11 579 2600
industrial.omron.co.za

Rakousko
Tel.: +43 (0) 2236 377 800
industrial.omron.at

Maďarsko
Tel.: +36 (0) 1 399 30 50
industrial.omron.hu

Rusko
Tel.: +7 495 648 94 50
industrial.omron.ru

Další zastoupení
společnosti Omron
industrial.omron.eu

Automatizační systémy
• Programovatelné automaty (PLC)  • Ovládací terminály  • Vzdálená I/O zařízení  
• Průmyslové počítače  • Software
Pohony a řízení pohybu
• Jednotky pro řízení pohybu  • Servosystémy  • Měniče  • Roboti
Komponenty pro řízení
• Regulátory teploty  • Napájecí zdroje  • Časovače  • Čítače  • Programovatelná relé  
• Digitální zobrazovače  • Elektromechanická relé  • Monitorovací prvky  
• Polovodičová relé  • Koncové spínače  • Tlačítka  • Nízkonapěťová spínací technika
Senzory a bezpečnost
• Fotoelektrické senzory  • Indukční senzory  • Kapacitní a tlakové senzory  • Kabely s konektory  
• Senzory pro měření vzdálenosti a šířky  • Kamerové systémy  • Bezpečnostní sítě  
• Bezpečnostní relé  • Bezpečnostní senzory  • Bezpečnostní spínače s blokováním
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Přestože přípravě tohoto dokumentu byla věnována maximální pozornost společnosti Omron Europe BV, jejich poboček a partnerských
společností, nelze zaručit bezchybnost a úplnost informací popsaných v tomto dokumentu. Vyhrazujeme si právo dokumentaci kdykoli a jakkoli
měnit bez předchozího upozornění.

