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C zujniki całkowicie nowej generacji!

Firma Omron wytwarza ponad milion sztuk
czujników fotoelektrycznych rocznie i jest światowym

Prostota
• Prosty wybór
• Prosty montaż

liderem w tym segmencie rynkowym. Korzystając z
ponadczterdziestoletniego doświadczenia, firma
Omron nieustannie modernizuje i poszerza gamę
oferowanych produktów, czego owocem jest
całkowicie zmodyfikowana i bardziej kompleksowa

Jedna seria produktów do wszystkich
zastosowań
• Wszystkie standardowe zastosowania
• Szeroka gama modeli
• Modele przeznaczone do zastosowań
specjalnych

seria popularnych czujników M18 o kształcie
cylindrycznym. Nowa generacja słynących z wysokiej
jakości i niezawodności czujników fotoelektrycznych
Omron obejmuje szeroką gamę tych produktów, a
każdy model wyróżnia się solidnością i łatwością
obsługi. W serii E3FA można zawsze znaleźć
najwłaściwszy czujnik do danego zastosowania z
najlepszym wskaźnikiem ceny do możliwości.

Wykrywanie non stop
• Wysoka jakość i niezawodność
• Wysoki poziom kompatybilności
elektromagnetycznej
• Wysoki poziom odporności na światło
otoczenia
• Solidna i wodoodporna obudowa
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361° — idealne dopasowanie
Nowa seria czujników fotoelektrycznych E3FA o kształcie cylindrycznym jest zgodna ze strategią
361° firmy Omron. Omron, jako globalny producent, ma dla każdego klienta produkt idealnie
trafiający w indywidualne wymagania. Klienci zawsze mogą liczyć na gwarantowany przez firmę
Omron poziom jakości, zależny od wybranej linii produktowej — Lite, Pro lub ProPlus — aby
otrzymać dokładnie to, na czym im zależy: ani mniej, ani więcej.
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Jedna seria produktów do wszystkich zastosowań
 o każdego zastosowania istnieje odpowiedni model z serii
D
E3FA. Obecnie czujniki tej serii są używane z powodzeniem w tak
zróżnicowanych branżach, jak przemysł spożywczy, farmaceutyczny,
tekstylny, ceramiczny i cegielniany czy logistyka. Szeroka gama modeli
obejmuje czujniki typu bariera, odbiciowe i zbliżeniowe — z optyką
osiową lub kątową. Czujniki z optyką osiową są także dostępne w
wersjach z eliminacją wpływu tła, z ograniczonym zasięgiem i do
wykrywania obiektów przezroczystych. Każdy model można zamówić w
obudowie plastikowej lub metalowej.

E3FA Pro (optyka osiowa)

E3RA Pro (optyka kątowa)

Te czujniki wyróżniają się jakością i niezawodnością
wykraczającą poza typowe oczekiwania rynkowe.
Mogą być stosowane do rozmaitych celów w wielu
branżach.

Seria E3RA obejmuje pełną
gamę czujników z optyką kątową
przydatnych w specyficznych
zastosowaniach wymagających
elastyczności pod względem montażu.

Typu bariera

20 m

Odbiciowy

0,1–4 m w modelu E39-R1S

Współosiowy odbiciowy

Zbliżeniowy

15 m

Odbiciowy

0,1–3 m w modelu E39-R1S

0–500 mm w modelu E39-R1S

100 mm
300 mm
1m

BGS (z eliminacją
wpływu tła)

Typu bariera

100 mm
200 mm

Zbliżeniowy

100 mm
300 mm
700 mm
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Modele do nietypowych zastosowań

 odele o ograniczonym zasięgu
M
umożliwiają wykrywanie różnego rodzaju
warstw — od przezroczystych
po lustrzane.

 odele do wykrywania obiektów
M
przezroczystych są wyposażone
w autorski układ firmy Omron
umożliwiający wykrywanie obiektów o
właściwościach dwójłomnych (podwójne
załamanie).

 odele z eliminacją wpływu tła
M
pozwalają na stabilne wykrywanie
różnokolorowych obiektów.

E3FA ProPlus

E3F1 Lite

Seria E3FA to specjalne modele spełniające bardzo
wygórowane wymagania, np. klientów z branży spożywczej
czy opakowaniowej. Pozwalają one m.in. na wykrywanie
obiektów przezroczystych lub obiektów o określonej
strukturze. Dostępne są również
inne modele. Co więcej, możliwe jest
dostosowanie dowolnego modelu
do indywidualnych potrzeb klienta.
Prosimy o kontakt w celu uzyskania
dalszych informacji.

W zastosowaniach o standardowych wymaganiach
seria E3F1 Lite zapewnia optymalną przydatność za
niewygórowaną cenę.

Zbliżeniowy o ograniczonym
10–50 mm
zasięgu

Typu bariera

15 m

0,1–3 m w modelu E39-R1S

Wykrywanie obiektów
przezroczystych za pomocą
funkcji P-opaquing

100–500 mm w modelu
E39-RP1

Odbiciowy

Wykrywanie obiektów
przezroczystych za pomocą
funkcji P-opaquing

0,1–2 m w modelu E39-RP1

Zbliżeniowy

100 mm
300 mm
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Prostota
 ompaktowe czujniki fotoelektryczne E3FA Omron są proste i szybkie w montażu. Także ich konfigurowanie jest łatwe
K
i intuicyjne. Duży i solidny regulator bardzo ułatwia wybór ustawień czujnika, podobnie jak jasna, czerwona dioda
LED o dużej mocy. Jest ona na tyle dobrze widoczna, że osiowanie nie sprawia problemu, nawet na większą odległość.
Również kontrolki LED stanu czujnika widać z daleka i pod szerokim kątem.

 iewielkie gabaryty i zwarty kształt. Czujnik można
N
zamontować niemal wszędzie.

Dobrze widoczna dioda LED ułatwia osiowanie.

Jasne kontrolki LED ułatwiają kontrolę stanu.

Opcja montażu wpuszczanego.
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Wykrywanie non stop
 aprojektowane specjalnie z myślą o maszynach, które nigdy nie są wyłączane, dodatkowo wzmocnione czujniki
Z
z serii E3FA zapewniają niezawodne wykrywanie dzięki solidnej i wodoodpornej obudowie, która jest w stanie
wytrzymać nawet mycie pod wysokim ciśnieniem. Czujniki te wyróżniają się także wysokim poziomom kompatybilności
elektromagnetycznej i odporności na światło otoczenia. Ich dodatkową zaletą jest dioda LED o dużej mocy, która
umożliwia stabilne wykrywanie nawet przy dużym zapyleniu i silnych wstrząsach.

 ioda LED o dużej mocy kompensująca skutki zabrudzenia lub
D
braku wyosiowania

Synchronizacja impulsów zapewniająca wysoką odporność na
światło otoczenia

I ntensywne ekranowanie pochłaniające zakłócenia
elektromagnetyczne

Szczelna obudowa skutecznie chroniąca przed wodą

E3F_/E3RA
Informacje dotyczące zamawiania
Dla obudowy metalowej należy w nazwie modelu zamienić literę „A” na „B”, np. E3FB-TN11 2M

Seria E3FA Pro

Czerwone światło

Typ czujnika
Nadajnik-odbiornik

Zasięg działania

*1

20 m
Odbiciowy z lusterkiem

*2

0,1-4 m
Koncentryczny odbiciowy
z lusterkiem*2
Odbiciowy od obiektu

od 0 do 500 mm

100 mm
300 mm
1m

BGS
(eliminacja wpływu tła)

100 mm
200 mm

*1
*2

Sposób połączenia

Model
Wyjście NPN

Wyjście PNP

okablowane

E3FA-TN11 2M

E3FA-TP11 2M

złącze M12

E3FA-TN21

E3FA-TP21

okablowane

E3FA-RN11 2M

E3FA-RP11 2M

złącze M12

E3FA-RN21

E3FA-RP21

okablowane

E3FA-RN12 2M

E3FA-RP12 2M

złącze M12

E3FA-RN22

E3FA-RP22

okablowane
złącze M12
okablowane
złącze M12
okablowane
złącze M12
okablowane
złącze M12
okablowane
złącze 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

Zawiera nadajnik i odbiornik.
Odbłyśnik można nabyć osobno. Należy dobrać model odbłyśnika pasujący najlepiej do danego zastosowania.

Seria E3FA Proplus
Typ czujnika
Z odbiciem o ograniczonym
zasięgu
Wykrywanie przezroczystości
z funkcją P-opaquing*2

Wykrywanie przezroczystości
z funkcją P-opaquing*2

Czerwone światło

Zasięg działania

od 10 do 50 mm

od 100 do 500 mm

0,1-2 m

Sposób połączenia

Model
Wyjście NPN

Wyjście PNP

okablowane

E3FA-VN11 2M

E3FA-VP11 2M

złącze M12

E3FA-VN21

E3FA-VP21

okablowane

E3FA-BN11 2M

E3FA-BP11 2M

złącze M12

E3FA-BN21

E3FA-BP21

okablowane

E3FA-BN12 2M

E3FA-BP12 2M

złącze M12

E3FA-BN22

E3FA-BP22

Seria E3RA Pro
Typ czujnika

Czerwone światło

Zasięg działania

Nadajnik-odbiornik*1

Sposób połączenia

Model
Wyjście NPN

Wyjście PNP

okablowane

E3RA-TN11 2M

E3RA-TP11 2M

złącze M12

E3RA-TN21

E3RA-TP21

okablowane

E3RA-RN11 2M

E3RA-RP11 2M

złącze M12

E3RA-RN21

E3RA-RP21

okablowane

E3RA-DN11 2M

E3RA-DP11 2M

złącze M12

E3RA-DN21

E3RA-DP21

okablowane

E3RA-DN12 2M

E3RA-DP12 2M

złącze M12

E3RA-DN22

E3RA-DP22

okablowane

E3RA-DN13 2M

E3RA-DP13 2M

złącze M12

E3RA-DN23

E3RA-DP23

15 m

Odbiciowy z lusterkiem*2

0,1-3 m

Odbiciowy od obiektu

100 mm
300 mm
700 mm

*1
*2
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Zawiera nadajnik i odbiornik.
Odbłyśnik można nabyć osobno. Należy dobrać model odbłyśnika najlepiej pasujący do danego zastosowania.

E3F_/E3RA
Seria E3F1 Lite

Czerwone światło

Typ czujnika
Nadajnik-odbiornik

Zasięg działania

*1

15 m
Odbiciowy z lusterkiem*2

0,1-3 m
Odbiciowy od obiektu

100 mm
300 mm

*1
*2

Model

Sposób połączenia

Wyjście NPN

Wyjście PNP

okablowane

E3F1-TN11 2M

E3F1-TP11 2M

złącze M12

E3F1-TN21

E3F1-TP21

okablowane

E3F1-RN11 2M

E3F1-RP11 2M

złącze M12

E3F1-RN21

E3F1-RP21

okablowane
złącze M12
okablowane
złącze M12

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

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

Zawiera nadajnik i odbiornik.
Odbłyśnik można nabyć osobno. Należy dobrać model odbłyśnika najlepiej pasujący do danego zastosowania.

Odbłyśniki (zamawiane oddzielnie)
Czujnik
E3FA-R@1

Zasięg działania

Model

Ilość

Uwagi

0,1-4 m

E3FA-R@2

od 0 do 500 mm

E3FA-B@1

od 100 do 500 mm

E3FA-B@2

Wygląd

E39-R1S

1

do E3FA-R@ i E3RA-R@

E39-RP1

1

do E3FA-B@

0,1-2 m

Uchwyty montażowe (zamawiane oddzielnie)
Czujnik

Wygląd

Model (materiał)

Ilość

Uwagi

E39-L183 (SUS304)

1

Uchwyt montażowy

E39-L182 (POM)

1

Przelotowy uchwyt montażowy

wszystkie
modele

Złącza We/Wy czujnika
Czujnik

Wymiar

Kabel

Wygląd
Proste

Typy złącza M12

M12

Standard
Kąt

Modele z kablem

5m
2m
5m

Model
XS2F-M12PVC4S2M-EU

2m
4-przewodowe

XS2F-M12PVC4S5M-EU
XS2F-M12PVC4A2M-EU
XS2F-M12PVC4A5M-EU
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E3F_/E3RA
Dane techniczne
Seria E3FA
Metoda wykrywania

Nadajnikodbiornik

Koncentryczny
odbiciowy
z lusterkiem

Odbiciowy
z lusterkiem

od 0 do 500 mm
(z lusterkiem
E39-R1S)

Odbiciowy od obiektu
Modele
Modele
Modele
100 mm
300 mm
1 m
100 mm
300 mm
1m
(biały papier:
(biały papier:
(biały papier:
300  300 mm) 300  300 mm) 300  300 mm)

Zasięg działania

20 m

Źródło światła (długość fali)
Napięcie zasilania

Czerwona LED (624 nm)
10-30 VDC (włączając pulsację napięcia maks. 10% (p-p))
Maksymalnie
40 mA
(Nadajnik
Maksymalnie 25 mA
maks. 25 mA;
odbiornik maks.
15 mA)
NPN/PNP (otwarty kolektor)
Prąd obciążenia: maks. 100 mA; (napięcie szczątkowe: maks. 3 V);
napięcie zasilania obciążenia: maks. 30 VDC
Light-ON/Dark-ON w zależności od podłączenia
Wskaźnik działania (pomarańczowy)
Wskaźnik stabilności (zielony)
Wskaźnik zasilania (zielony): tylko nadajnik w nadajniku-odbiorniku
Zabezpieczenie przed odwróceniem biegunowości źródła zasilania;
Zabezpieczenie przed zwarciem na wyjściu i zabezpieczenie przed odwrotną biegunowością na wyjściu;
Zapobieganie wzajemnemu oddziaływaniu (nie dot. modeli nadajnik-odbiornik)
0,5 ms
Regulator jednoobrotowy
IEC: IP67, DIN 40050-9: IP69K*
ABS (modele z tworzywa sztucznego)
Mosiądz pokryty niklem (modele z metalu)

Pobór prądu

Wyjście sterujące
Tryb działania
Wskaźnik
Obwody zabezpieczające
Czas odpowiedzi
Regulacja czułości
Stopień ochrony
Materiał

Obudowa/nakrętka
Obiektyw
i wyświetlacz

0,1-4 m

PMMA

Seria E3FA
Metoda wykrywania

Zasięg działania
Źródło światła (długość fali)
Napięcie zasilania
Pobór prądu
Wyjście sterujące
Tryb działania
Wskaźnik
Obwody zabezpieczające
Czas odpowiedzi
Regulacja czułości
Stopień ochrony
Materiał

Obudowa/nakrętka
Obiektyw
i wyświetlacz

BGS (eliminacja wpływu tła)
Modele 100 mm

Modele 200 mm

Z odbiciem
o ograniczonym
zasięgu

Wykrywanie przezroczystości
z funkcją P-opaquing
Modele 500 mm
Modele 2 m
(koncentryczne)
od 100 do 500 mm 0,1-2 m
(z lusterkiem
(z lusterkiem
E39-RP1)
E39-RP1)

100 mm
200 mm
od 10 do 50 mm
(biały papier:
(biały papier:
(szkło (t = 1,0 mm):
300  300 mm)
300  300 mm)
150  150 mm)
Czerwona LED (624 nm)
10-30 VDC (włączając pulsację napięcia maks. 10% (p-p))
Maksymalnie 25 mA
NPN/PNP (otwarty kolektor)
Prąd obciążenia: maks. 100 mA; (napięcie szczątkowe: maks. 3 V);
Napięcie zasilania obciążenia: maks. 30 VDC
Light-ON/Dark-ON w zależności od podłączenia
Wskaźnik działania (pomarańczowy)
Wskaźnik stabilności (zielony)
Wskaźnik zasilania (zielony): tylko nadajnik w nadajniku-odbiorniku
Zabezpieczenie przed odwróceniem biegunowości źródła zasilania;
Zabezpieczenie przed zwarciem na wyjściu i zabezpieczenie przed odwróceniem biegunowości na wyjściu;
Zapobieganie wzajemnemu oddziaływaniu.
0,5 ms
Stała
Regulator jednoobrotowy
IEC: IP67, DIN 40050-9: IP69K*
ABS (modele z tworzywa sztucznego)
Mosiądz pokryty niklem (modele z metalu)
PMMA

* Specyfikacja stopnia ochrony IP69K
IP69K jest specyfikacją ochrony określoną niemieckim standardem DIN 40050, część 9.
Testowany element polewany jest wodą o temperaturze 80°C pod ciśnieniem 80-100 barów za pomocą dyszy o specjalnym kształcie.
Ilość wody zawiera się w przedziale 14-16 litrów na minutę.
Odstęp między testowanym elementem a dyszą wynosi 10-15 cm. Woda jest wylewana na testowany element obracający się
poziomo przez 30 sekund pod każdym z kątów 0°, 30°, 60° i 90° względem płaszczyzny poziomej.
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10-15 cm

E3F_/E3RA
Seria E3RA (optyka promieniowa)
Metoda wykrywania
Zasięg działania
Źródło światła (długość fali)
Napięcie zasilania
Pobór prądu

Wyjście sterujące
Tryb działania
Wskaźnik
Obwody zabezpieczające
Czas odpowiedzi
Regulacja czułości
Stopień ochrony
Materiał

Obudowa/nakrętka
Obiektyw
i wyświetlacz

Nadajnikodbiornik

Odbiciowy
z lusterkiem

Model 100 mm
100 mm
(biały papier:
300  300 mm)

Odbiciowy od obiektu
Model 300 mm
Model 700 mm
300 mm
700 mm
(biały papier:
(biały papier:
300  300 mm)
300  300 mm)

0,1-3 m
(z lusterkiem
E39-R1S)
Czerwona LED (624 nm)
10-30 VDC (włączając pulsację napięcia maks. 10% (p-p))
maks. 40 mA
(Nadajnik maks.
Maksymalnie 25 mA
25 mA; odbiornik
maks. 15 mA)
NPN/PNP (otwarty kolektor)
Prąd obciążenia: maks. 100 mA; (napięcie szczątkowe: maks. 2 V);
napięcie zasilania obciążenia: maks. 30 VDC
Light-ON/Dark-ON w zależności od podłączenia
Wskaźnik działania (pomarańczowy)
Wskaźnik stabilności (zielony)
Wskaźnik zasilania (zielony): tylko nadajnik w nadajniku-odbiorniku
Zabezpieczenie przed odwróceniem biegunowości źródła zasilania;
Zabezpieczenie przed zwarciem na wyjściu i zabezpieczenie przed odwrotną biegunowością na wyjściu;
Zapobieganie wzajemnemu oddziaływaniu (nie dot. modeli nadajnik-odbiornik)
0,5 ms
Regulator jednoobrotowy
IEC: IP67, DIN 40050-9: IP69K*
ABS (modele z tworzywa sztucznego)
Mosiądz pokryty niklem (modele z metalu)
15 m

PMMA

* Specyfikacja stopnia ochrony IP69K
IP69K jest specyfikacją ochrony określoną niemieckim standardem DIN 40050, część 9.
Testowany element polewany jest wodą o temperaturze 80°C pod ciśnieniem 80-100 barów za pomocą dyszy o specjalnym kształcie.
Ilość wody zawiera się w przedziale 14-16 litrów na minutę.
Odstęp między testowanym elementem a dyszą wynosi 10-15 cm. Woda jest wylewana na testowany element obracający się
poziomo przez 30 sekund pod każdym z kątów 0°, 30°, 60° i 90° względem płaszczyzny poziomej.

10-15 cm

Seria E3F1
Metoda wykrywania
Zasięg działania

Nadajnik-odbiornik
15 m

Średnica plamki (typowa)
Źródło światła (długość fali)
Napięcie zasilania
Pobór prądu
Wyjście sterujące
Tryb działania
Wskaźnik
Obwody zabezpieczające
Czas odpowiedzi
Regulacja czułości
Stopień ochrony
Obudowa/nakrętka
Materiał
Obiektyw
i wyświetlacz

Odbiciowy z lusterkiem
0,1-3 m

—

—

Odbiciowy od obiektu
Modele 100 mm
Modele 300 mm
100 mm
300 mm
(biały papier:
(biały papier:
300  300 mm)
300  300 mm)
40  45 mm
40  50 mm
Zasięg działania
Zasięg działania
100 mm
300 mm

Czerwona LED (624 nm)
10-30 VDC (włączając pulsację napięcia maks. 10% (p-p))
Maksymalnie 40 mA
(Nadajnik maks. 25 mA; Maksymalnie 25 mA
odbiornik maks. 15 mA)
NPN/PNP (otwarty kolektor)
Prąd obciążenia: maks. 100 mA; (napięcie szczątkowe: maks. 3 V);
napięcie zasilania obciążenia: maks. 30 VDC
Light-ON/Dark-ON w zależności od podłączenia
Wskaźnik działania (pomarańczowy)
Wskaźnik stabilności (zielony)
Wskaźnik zasilania (zielony): tylko nadajnik w nadajniku-odbiorniku
Zabezpieczenie przed odwróceniem biegunowości źródła zasilania;
Zabezpieczenie przed zwarciem na wyjściu i zabezpieczenie przed odwrotną biegunowością na wyjściu;
Zapobieganie wzajemnemu oddziaływaniu (nie dot. modeli nadajnik-odbiornik)
0,5 ms
Regulator jednoobrotowy
IEC: IP66
ABS
PMMA
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Polska

OMRON ELECTRONICS Sp. z o.o.
ul. Cybernetyki 7A
Budynek LUMINAR
02-677 Warszawa
Tel. +48 22 458 66 66
Fax. +48 22 458 66 60
industrial.omron.pl

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

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

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

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

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

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

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

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

Węgry
Tel: +36 1 399 30 50
industrial.omron.hu

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

Republika Czeska
Tel: +420 234 602 602
industrial.omron.cz

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

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

Republika Południowej Afryki
Tel: +27 (0)11 579 2600
industrial.omron.co.za

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

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

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

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

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

Inne przedstawicielstwa
firmy Omron
industrial.omron.eu

Systemy automatyki
• Programowalne sterowniki logiczne (PLC)  • Panele operatorskie (HMI)  • Zdalne moduły We/Wy  
• Przemysłowe komputery PC  • Oprogramowanie
Sterowniki i napędy
• Kontrolery ruchu  • Serwonapędy  • Falowniki  • Roboty
Komponenty sterujące
• Regulatory temperatury  • Zasilacze  • Przekaźniki czasowe  • Liczniki  
• Przekaźniki programowalne  • Cyfrowe wskaźniki panelowe  
• Przekaźniki elektromechaniczne  • Przekaźniki monitorująco-kontrolne  
• Przekaźniki półprzewodnikowe  • Wyłączniki krańcowe  • Przyciski  
• Niskonapięciowa aparatura przełączająca
Czujniki i urządzenia bezpieczeństwa
• Czujniki fotoelektryczne  • Czujniki indukcyjne  • Czujniki ciśnienia i pojemnościowe  
• Kable połączeniowe  • Czujniki przemieszczania i pomiaru szerokości  
• Systemy wizyjne  • Sieci bezpieczeństwa  • Czujniki bezpieczeństwa  
• Moduły bezpieczeństwa/moduły przekaźnikowe  • Zamki bezpieczeństwa/zamki ryglujące
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Omron Europe BV i/lub jej firmy zależne i stowarzyszone dokładają wszelkich starań, tym niemniej nie gwarantują w jakikolwiek sposób poprawności ani
kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w dowolnej chwili i bez powiadomienia.

