กลุม
่ ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์เซนเซอร์
เพื่อเพิ่มมูลค่าในระบบอุตสาหกรรมอัตโนมัติ

เซนเซอร์วัดระยะ

เลเซอร์เซนเซอร์

เซนเซอร์การตัง้ ค่าระยะ
BGS/TOF
โฟโตอิเล็กทริก
เซนเซอร์

เซนเซอร์ตรวจจับสี

เซนเซอร์ตรวจจับ
วัตถุโปร่งใส

ยูนต
ิ การสือ
่ สาร
เครื่องวัดอุณหภูมิ
แบบไม่สัมผัส

ไฟเบอร์เซนเซอร์

วิชันเซนเซอร์

เซนเซอร์ว ด
ั ระยะ

ความแม น
่ ย ำเป็ น อัน ดับ 1 ของโลก : +/-0.015%F.S.
CDX ซ ีร ีส์
เว็บเซิรฟ
์ เวอร์

CDA

แอมปลิไฟเออร์

รุ่น

ความแม่น ยํา วัดซํ้า

ช ่วงการว ด
ั *1

โหมดสะท อ
้ นแสง

CDX-L15A / LW15A

0.25 μm

15 +/-1 mm

สมบูรณ ์

CDX-30A / W30A

0.25 μm

30 +/-5 mm

สมบูรณ ์ / กระจาย

CDX-85A / W85A

0.25 μm

85 +/-20 mm

สมบูรณ ์ / กระจาย

CDX-150A / W150A

0.25 μm

150 +/-40 mm

กระจาย

*1: ค่า ของการต ิดตั ้งแบบกระจาย

เซนเซอร์ขนาดเล็กแบบมีแอมปลิไฟเออร์ ในตัว
สำหรับการวัดระยะไกล
CD33 ซ ีร ีส์

ยูนิต
UQ1 I/F

รุ่น

ความแม่น ยํา วัดซํ้า

ช ่วงการว ด
ั *1

โหมดสะท อ
้ นแสง

CD33-L30*/30*

2μm

30 +/-4 mm

สมบูรณ ์ / กระจาย

CD33-L50*/50*

5μm

50 +/-10 mm

สมบูรณ ์ / กระจาย

CD33-L85*/85*

10μm

85 +/-20 mm

สมบูรณ ์ / กระจาย

CD33-120*

30μm

120 +/-60 mm

กระจาย

CD33-250*

75μm

250 +/-150 mm

กระจาย

*1: ค่า ของการต ิดตั ้งแบบกระจาย

เซนเซอร์ขนาดกะทัดรัดทีม
่ แ
ี อมปลิไฟเออร์ ในตัว
CD22 ซ ีร ีส์

W17.8 × D31
× H 44.4 mm

CDA

แอมปลิไฟเออร์

รุ่น

ความแม่น ยํา วัดซํ้า

ช ่วงการว ด
ั

ระด ับเลเซอร ์

CD22-15*

1μm

15 +/-5 mm

คลาส 1

CD22-35*

6μm

35 +/-15 mm

คลาส 1

CD22-100*

20μm

100 +/-50 mm

คลาส 2

การสร้างระบบที่ยืดหยุ่น
พร้อมหัวเซนเซอร์ 11 หัว
และแอมปลิไฟเออร์ 3ch

เซนเซอร์ประเภทขอบแสงทะล ุ
ผ่านสำหรับการวัด ความกว้าง
และช่องว่าง

เลเซอร์เซนเซอร ์ 2 ม ิต ิ
ส ำหรับการวัด ความกว้าง
แ
และความส ูง

CD5 ซ ีร ีส์

TD1 ซ ีร ีส์

LS ซ ีร ีส์
L

สมบูรณ์
/กระจาย

ยูนิต
UQ1 I/F

แอมปลิ ไฟเออร์ข นาดกะทัดรัด สำหรับการคำนวณ
ข้อมูลเอาต์พต
ุ หลายตัวและความสามารถในการ
เช ื่ อมต่อเคร ือข่าย

CDA ซ ีร ีส์

3 เอาต์พุต
ควบคุม

CDA

แอมปลิไฟเออร์

ยูน ต
ิ อินเตอร์เฟสการส อสารสำหรั
ื่
บ
Mitsubishi PLC

UQ1 ซ ีร ีส์
2 แชนเนล

มาสเตอร์ /
สเลฟ
เซนเซอร์
CD22

W9.6 × D21
× H61 mm

เซนเซอร์
TD1

เซนเซอร์
CD33

1 เอาต์พุต
อนาล็อก

TOF-DL ซ ีร ีส์

เลเซอร์

ระยะทางในการตรวจจับ

จอแสดงผล

เอาต์พุต
อนาล็อก

3 เอาต์พุต
ควบคุม

IO-Link

TOF-DL
2.5 ม.

TOF-L ซ ีร ีส์

TOF-L

ระยะไกล

4.5 ม.

สามารถตรวจจ บ
ั วต
ั ถท
ุ ี่มค
ี วามต่างจากพื้นหล งั
เล็กที่สุด 0.08 มม.
BGS-HDL ซ ีร ีส์
0.08 มม.
GAP

ระยะทางในการตรวจจับ

2 เอาต์พุต
ควบคุม

ระยะใกล ้

BGS-HL ซ ีร ีส์
0.08 มม.
GAP

เลเซอร์

50 มม.

1 เอาต์พุต
ควบคุม

ระยะกลาง

BGS-HLM ซ ีร ีส์
0.08 มม.
GAP

ตัวเครื่อง
SUS

250 มม.

1 เอาต์พุต
ควบคุม

เลเซอร์เซนเซอร์ BGS มาตรฐานอุตสาหกรรม
BGS-ZL ซ ีร ีส์
ระยะห่างสกรู
25.4 มม.

เลเซอร์

ระยะทางในการตรวจจับ

ฮีสเทอรีซีส
ต่ำ

ระยะใกล ้

100 มม.
ระยะกลาง

300 มม.

ร ุ ่น ประเภทสะท อ
้ นแสง
จากว ต
ั ถ โุ ดยตรง และ
ประเภทลำแสงสะท อ
้ นกล บ
ั

เลเซอร์

TOF-3V ซ ีร ีส์ ์ ์์
เซนเซอร์
ประเภท
ใช้คู่กับ
แผ่นสะท้อน

เซนเซอร์
ประเภท
สะท้อนแสง
จากวัตถุโดยตรง

สูงสุด
20 ม.

เซนเซอร ์ LED BGS มาตรฐานอ ต
ุ สาหกรรม

BGS-Z ซ ีร ีส์
ระยะห่างสกรู
25.4 มม.

เซนเซอร์ BGS พื้น ฐาน

BGS ซ ีร ีส์
ฮีสเทอรีซีส
ต่ำ

เลเซอร์เซนเซอร์ร CMOS
สอน
ที่ ม ฟ
ี งั ก์ชั่ น การสอน

BGS-DL
L ซ ีีร ส์ีีส์
จอแสดงผล

การสอน

ต วั เครื่ อ งสแตนเลสเพื่ อ
ให ท
้ นน้ ำและน้ ำ มันได้

BGS-ZM ซ ีร ีส์
ระยะห่างสกรู
25.4 มม.

เลเซอร์์

IP67g

เลเซอร์

ขนาดเล็ก พร อ
้ มร ก
ู ารติดตั ้งที่ ย าว

BGS-S/2S ซ ีร ีส์
BGS-S
W10 × D17.4 × H28 mm

ตัวเครื่อง
SUS

BGS-2S
W11 × D20 × H31 mm

M18 ตัวเครื่ อ งทรงกระบอก

BGS-2V ซ ีร ีส์
สูงสุด
1 ม.

BGS-DL (ปริมาณ)
ซ ีร ีส์
สูงสุด
700 มม.

ร ุ ่นไฟ AC/DC

AC/DC
และ DC24V

ประเภทเลเซอร ์
พร อ
้ มโพเทนทิ โอมิเ ตอร์

BGS-C2 ซ ีร ีส์
เอาต์พุต
รีเลย์

ตัวเครื่อง
โลหะ

ตัวเครื่อง
พลาสติก

เซนเซอร์การตั ง้ ค่าระยะ BGS/TOF

เซนเซอร์ประเภทคำนวณระยะด้วยเวลาทีเล็
่ กที่ สด
ุ
ในระดับเดียวกัน

เลเซอร์เซนเซอร์
แบบมีแอมปลิไฟเออร์กำลังสูงแยกต่างหาก
ระยะทางในการตรวจจับ

โคแอ็กซ์เชียล

1 หรือ 2 เอาต์พุต
ควบคุม

การสอน
ทีย
่ ด
ื หยุน
่

มาสเตอร์/
สเลฟ มากที่สุด
8 ยูนิต

เอาต์พุต
4-20mA

เซนเซอร์ประเภท
สะท้อนแสงจาก
วัตถุโดยตรง

ระยะทางในการตรวจจับ

ระยะใกล้

8 ม.

2 ม.

50 ม.

ความกว้าง
เซนเซอร์ประเภท
แสงทะลุุผ่าน

สินค้าทีข
่ ายมาอย่างยาวนาน
ซึง่ มีระยะการตรวจจับหลากหลาย

เลเซอร์

เซนเซอร์ประเภท
สะท้อนแสงจาก
วัตถุโดยตรง

กว้าง /
จุดพิน

เซนเซอร์ประเภท
ใช้คู่กับแผ่นสะท้อนแบบ
โคแอ็กซ์เชียล

30 ม.

การสอน
ดิจิตอล

90 มม.

Z3 ซ ีร ีส์
สะท้อนจากวัตถุ
โดยตรงแบบ
จำกัดระยะ
เซนเซอร์ประเภท
ใช้คกู่ บั
แผ่นสะท้อน

สะท้อนจากวัตถุ
โดยตรงแบบ
มุมกว้าง

UC1-EC
12 ม.

UC1-CL11

70 ม.

ตัวเครื่องสแตนเลสเพื่อคุณสมบัติ
ในการทนน้ำ และน้ำมัน
เซนเซอร์ประเภท
แสงทะลุผุ า่ น
(Thru-Beam)

C-R ซ ีร ีส์

อินฟราเรด

เซนเซอร์ประเภท
สะท้อนแสงจาก
วัตถุโดยตรง

เซนเซอร์ประเภท
แสงทะลุผุ า่ น
(Thru-Beam)

เซนเซอร์ที่ทนต่อสิ่งแวดล้อมที่เติม
ด้วยเรซิน

อินฟราเรด

J ซ ีร ีส์

Head On /
Side On

สะท้อนจากวัตถุ
โดยตรงแบบ
จำกัดระยะ

สะท้อนจากวัตถุ
โดยตรงแบบ
มุมกว้าง

เซนเซอร์ประเภท
สะท้อนแสงจาก
วัตถุโดยตรง

เซนเซอร์ประเภท
ใช้คกู่ บั
แผ่นสะท้อน

เซนเซอร์ประเภท
แสงทะลุผุ า่ น
(Thru-Beam)

ตัวเครือ
่ งโลหะและพลาสติกทรง
กระบอก M18

C2 ซ ีร ีส์
สะท้อนจากวัตถุ
โดยตรงแบบ
จำกัดระยะ

เซนเซอร์ประเภท
สะท้อนแสงจาก
วัตถุโดยตรง

เซนเซอร์ประเภท
ใช้คกู่ บั
แผ่นสะท้อน

เซนเซอร์ประเภท
แสงทะลุผุ า่ น
(Thru-Beam)

เซนเซอร์ขนาดเล็ก

S ซ ีร ีส์

อินฟราเรด

UC1-EP
สเลฟ
อะแดปเตอร์

UC1-EC

IP67g

เซนเซอร์ประเภท
สะท้อนแสงจาก
วัตถุโดยตรง

เซนเซอร์ประเภท
ใช้คกู่ บั
แผ่นสะท้อน

เซนเซอร์ประเภท
แสงทะลุผุ า่ น
(Thru-Beam)

Flat On /
Side On

สะท้อนจากวัตถุ
โดยตรงแบบ
จำกัดระยะ

เซนเซอร์ประเภท
สะท้อนแสงจาก
วัตถุโดยตรง

เซนเซอร์ประเภท
แสงทะลุผุ า่ น
(Thru-Beam)

รุน
่ ไฟ AC/DC

V/V2 ซ ีร ีส์

อินฟราเรด

เซนเซอร์ประเภท
สะท้อนแสงจาก
วัตถุโดยตรง

เซนเซอร์ประเภท
ใช้คกู่ บั
แผ่นสะท้อน

AC/DC /
ไฟ DC

เซนเซอร์ประเภท
สะท้อนแสงจาก
วัตถุโดยตรง

เทอร์มิ
นัลบล็อก

เซนเซอร์ประเภท
แสงทะลุผุ า่ น
(Thru-Beam)

ก 10 x ล 17.4
x ส 28 มม.

เซนเซอร์ประเภท
ใช้คกู่ บั
แผ่นสะท้อน

เซนเซอร์ประเภท
แสงทะลุผุ า่ น
(Thru-Beam)

เอาต์พตุ รีเลย์

CDA

แอมปลิไฟเออร์

เซนเซอร์
D3RF/D3WF

ยูนต
ิ IO-Link มาสเตอร์ขนาดเล็ก

IO-Link เกตเวย์ สำหรับไฟเบอร์เซนเซอร์
และเซนเซอร์แบบมีแอมปลิไฟเออร์ตรวจจับระยะ

UR-MS16DT

UC2-IOL

เซนเซอร์ขนาดเล็ก Flat On/Side On

E ซ ีร ีส์

อุปกรณ์มากที่สุด
16 ตัว

UC1-EP

Z-M ซ ีร ีส์

เซนเซอร์ประเภท
แสงทะลุผุ า่ น
(Thru-Beam)

ตัวเครือ
่ งโลหะทรงกระบอก M18

สะท้อนจากวัตถุ
โดยตรงแบบ
จำกัดระยะ
เซนเซอร์ประเภท
ใช้คกู่ บั
แผ่นสะท้อน

เซนเซอร์ประเภท
ใช้คกู่ บั
แผ่นสะท้อน

UC1
UC2

UC1-CL11

2 ม.

เซนเซอร์ประเภท
ใช้คู่กับแผ่นสะท้อน

Z2 ซ ีร ีส์
เซนเซอร์ประเภท
สะท้อนแสงจาก
วัตถุโดยตรง

มาสเตอร์ /
สเลฟ มากที่สุด
16 ยูนิต

25 ม.

ระยะทางในการตรวจจับ

เซนเซอร์ LED มาตรฐาน

เซนเซอร์ประเภท
สะท้อนแสงจาก
วัตถุโดยตรง

D3WF ซ ีร ีส์

8 แบงค์

4 ม.

เซนเซอร์ประเภท
แสงทะลุุผ่าน
(Thru-Beam)

สมรรถนะสูง และ มีสายผลิตภัณฑ์
ที่หลากหลาย

ไฟเบอร์เซนเซอร์แบบมีแอมปลิไฟเออร์
ทีม
่ ไี ฟ LED สีขาว

ยูนต
ิ การสือ
่ สาร

เทอร์มน
ิ ลั บล็อก

โหมดสี /
จุดเครื่องหมาย

2 ม.

ยูนต
ิ การสือ
่ สารเครือข่าย
เซนเซอร์ประเภท
สะท้อนแสงจากวัตถุ
โดยตรง

เอาต์พต
ุ รีเลย์

เซนเซอร์ประเภท
ใช้คกู่ บั
แผ่นสะท้อน

62 มม.

เซนเซอร์ประเภท
แสงทะลุุผ่าน
(Thru-Beam)

AC/DC
และ DC24V

2 ม.

1 ม.

เซนเซอร์ประเภท
ใช้คู่กับแผ่นสะท้อน

V3/V4 ซ ีร ีส์

Z3R-Q ซ ีร ีส์

18+/-2 มม.

เซนเซอร์ประเภท
สะท้อนแสงจากวัตถุ
โดยตรง

เซนเซอร์อินพุตไฟแบบ
ต่างๆ พร้อมเทอร์มินัลบล็อก

เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุโปร่งใสมาตรฐาน

เครือ่ งหมายสี

โฟโตอิเล็กทริกเซนเซอร์

IO-Link

เอาต์พุต
NPN PNP

300 มม.

เซนเซอร์จุดเครื่องหมายสี RGB LED
DM ซ ีร ีส์

ระยะทางในการตรวจจับ

W10 × D17.4
× H28 mm

2.5 ม.

ZR-QX ซ ีร ีส์

m

สะท้อนแสงจากวัตถุ
โดยตรงแบบจำกัด
ระยะ

1.5 ม.

เซนเซอร์ประเภท
ใช้คกู่ บั
แผ่นสะท้อน

จุดกว้าง

เซนเซอร์แบบโคแอ็กซ์เชียลประสิทธิภาพสูง

10 ม.

เซนเซอร์ LED ที่รองรับ IO-Link
Z4 ซ ีร ีส์

SR-Q ซ ีร ีส์

เซนเซอร์ประเภท
ใช้คกู่ บั
แผ่นสะท้อน

500 มม.

เซนเซอร์ประเภท
แสงทะลุุผ่าน
(Thru-Beam)

4 ม.

เซนเซอร์ขนาดเล็ก

KR-Q ซ ีร ีส์

400 มม.

เซนเซอร์ประเภท
ใช้คู่กับแผ่นสะท้อน

1.5 ม.

ระยะใกล้

ระยะไกล

ระยะทางในการตรวจจับ

250µs

การสอน
ดิจิตอล

0.5 ม.

เลเซอร์เซนเซอร์ มาตรฐานอุตสาหกรรม
Z-L ซ ีร ีส์

เซนเซอร์ประเภท
ใช้คู่กับแผ่นสะท้อนแบบ
โคแอ็กซ์เชียล

ระยะไกล

เซนเซอร์ประเภท
ใช้คู่กับแผ่นสะท้อน

เซนเซอร์ประเภทใช้คู่กับแผ่นสะท้อนแบบโคแอ็กซ์เชียล

DR-Q ซ ีร ีส์

1 ม.

เซนเซอร์ประเภท
แสงทะลุุผ่าน
(Thru-Beam)

ระยะห่างสกรู
25.4 มม.

เลเซอร์

เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุโปร่งใส

เลเซอร์เซนเซอร์

DS ซ ีร ีส์

เลเซอร์เซนเซอร์กำลังสูง
ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างยืดหยุ่น

เลเซอร์

16 แชนเนล

อุปกรณ์
มากที่สุด
16 ตัว

อินพุต/
เอาต์พุต

เซนเซอร์
D3RF/D3WF

IO-Link /
NPN / PNP

CDA

การตั้งค่า
ออนไลน์

แอมปลิไฟเออร์

+

เลเซอร์เซนเซอร์
แบบมีแอมปลิไฟเออร์กำลังสูงแยกต่างหาก
ระยะทางในการตรวจจับ

โคแอ็กซ์เชียล

1 หรือ 2 เอาต์พุต
ควบคุม

การสอน
ทีย
่ ด
ื หยุน
่

มาสเตอร์/
สเลฟ มากที่สุด
8 ยูนิต

เอาต์พุต
4-20mA

เซนเซอร์ประเภท
สะท้อนแสงจาก
วัตถุโดยตรง

ระยะทางในการตรวจจับ

ระยะใกล้

8 ม.

2 ม.

50 ม.

ความกว้าง
เซนเซอร์ประเภท
แสงทะลุุผ่าน

สินค้าทีข
่ ายมาอย่างยาวนาน
ซึง่ มีระยะการตรวจจับหลากหลาย

เลเซอร์

เซนเซอร์ประเภท
สะท้อนแสงจาก
วัตถุโดยตรง

กว้าง /
จุดพิน

เซนเซอร์ประเภท
ใช้คู่กับแผ่นสะท้อนแบบ
โคแอ็กซ์เชียล

30 ม.

การสอน
ดิจิตอล

90 มม.

Z3 ซ ีร ีส์
สะท้อนจากวัตถุ
โดยตรงแบบ
จำกัดระยะ
เซนเซอร์ประเภท
ใช้คกู่ บั
แผ่นสะท้อน

สะท้อนจากวัตถุ
โดยตรงแบบ
มุมกว้าง

UC1-EC
12 ม.

UC1-CL11

70 ม.

ตัวเครื่องสแตนเลสเพื่อคุณสมบัติ
ในการทนน้ำ และน้ำมัน
เซนเซอร์ประเภท
แสงทะลุผุ า่ น
(Thru-Beam)

C-R ซ ีร ีส์

อินฟราเรด

เซนเซอร์ประเภท
สะท้อนแสงจาก
วัตถุโดยตรง

เซนเซอร์ประเภท
แสงทะลุผุ า่ น
(Thru-Beam)

เซนเซอร์ที่ทนต่อสิ่งแวดล้อมที่เติม
ด้วยเรซิน

อินฟราเรด

J ซ ีร ีส์

Head On /
Side On

สะท้อนจากวัตถุ
โดยตรงแบบ
จำกัดระยะ

สะท้อนจากวัตถุ
โดยตรงแบบ
มุมกว้าง

เซนเซอร์ประเภท
สะท้อนแสงจาก
วัตถุโดยตรง

เซนเซอร์ประเภท
ใช้คกู่ บั
แผ่นสะท้อน

เซนเซอร์ประเภท
แสงทะลุผุ า่ น
(Thru-Beam)

ตัวเครือ
่ งโลหะและพลาสติกทรง
กระบอก M18

C2 ซ ีร ีส์
สะท้อนจากวัตถุ
โดยตรงแบบ
จำกัดระยะ

เซนเซอร์ประเภท
สะท้อนแสงจาก
วัตถุโดยตรง

เซนเซอร์ประเภท
ใช้คกู่ บั
แผ่นสะท้อน

เซนเซอร์ประเภท
แสงทะลุผุ า่ น
(Thru-Beam)

เซนเซอร์ขนาดเล็ก

S ซ ีร ีส์

อินฟราเรด

UC1-EP
สเลฟ
อะแดปเตอร์

UC1-EC

IP67g

เซนเซอร์ประเภท
สะท้อนแสงจาก
วัตถุโดยตรง

เซนเซอร์ประเภท
ใช้คกู่ บั
แผ่นสะท้อน

เซนเซอร์ประเภท
แสงทะลุผุ า่ น
(Thru-Beam)

Flat On /
Side On

สะท้อนจากวัตถุ
โดยตรงแบบ
จำกัดระยะ

เซนเซอร์ประเภท
สะท้อนแสงจาก
วัตถุโดยตรง

เซนเซอร์ประเภท
แสงทะลุผุ า่ น
(Thru-Beam)

รุน
่ ไฟ AC/DC

V/V2 ซ ีร ีส์

อินฟราเรด

เซนเซอร์ประเภท
สะท้อนแสงจาก
วัตถุโดยตรง

เซนเซอร์ประเภท
ใช้คกู่ บั
แผ่นสะท้อน

AC/DC /
ไฟ DC

เซนเซอร์ประเภท
สะท้อนแสงจาก
วัตถุโดยตรง

เทอร์มิ
นัลบล็อก

เซนเซอร์ประเภท
แสงทะลุผุ า่ น
(Thru-Beam)

ก 10 x ล 17.4
x ส 28 มม.

เซนเซอร์ประเภท
ใช้คกู่ บั
แผ่นสะท้อน

เซนเซอร์ประเภท
แสงทะลุผุ า่ น
(Thru-Beam)

เอาต์พตุ รีเลย์

CDA

แอมปลิไฟเออร์

เซนเซอร์
D3RF/D3WF

ยูนต
ิ IO-Link มาสเตอร์ขนาดเล็ก

IO-Link เกตเวย์ สำหรับไฟเบอร์เซนเซอร์
และเซนเซอร์แบบมีแอมปลิไฟเออร์ตรวจจับระยะ

UR-MS16DT

UC2-IOL

เซนเซอร์ขนาดเล็ก Flat On/Side On

E ซ ีร ีส์

อุปกรณ์มากที่สุด
16 ตัว

UC1-EP

Z-M ซ ีร ีส์

เซนเซอร์ประเภท
แสงทะลุผุ า่ น
(Thru-Beam)

ตัวเครือ
่ งโลหะทรงกระบอก M18

สะท้อนจากวัตถุ
โดยตรงแบบ
จำกัดระยะ
เซนเซอร์ประเภท
ใช้คกู่ บั
แผ่นสะท้อน

เซนเซอร์ประเภท
ใช้คกู่ บั
แผ่นสะท้อน

UC1
UC2

UC1-CL11

2 ม.

เซนเซอร์ประเภท
ใช้คู่กับแผ่นสะท้อน

Z2 ซ ีร ีส์
เซนเซอร์ประเภท
สะท้อนแสงจาก
วัตถุโดยตรง

มาสเตอร์ /
สเลฟ มากที่สุด
16 ยูนิต

25 ม.

ระยะทางในการตรวจจับ

เซนเซอร์ LED มาตรฐาน

เซนเซอร์ประเภท
สะท้อนแสงจาก
วัตถุโดยตรง

D3WF ซ ีร ีส์

8 แบงค์

4 ม.

เซนเซอร์ประเภท
แสงทะลุุผ่าน
(Thru-Beam)

สมรรถนะสูง และ มีสายผลิตภัณฑ์
ที่หลากหลาย

ไฟเบอร์เซนเซอร์แบบมีแอมปลิไฟเออร์
ทีม
่ ไี ฟ LED สีขาว

ยูนต
ิ การสือ
่ สาร

เทอร์มน
ิ ลั บล็อก

โหมดสี /
จุดเครื่องหมาย

2 ม.

ยูนต
ิ การสือ
่ สารเครือข่าย
เซนเซอร์ประเภท
สะท้อนแสงจากวัตถุ
โดยตรง

เอาต์พต
ุ รีเลย์

เซนเซอร์ประเภท
ใช้คกู่ บั
แผ่นสะท้อน

62 มม.

เซนเซอร์ประเภท
แสงทะลุุผ่าน
(Thru-Beam)

AC/DC
และ DC24V

2 ม.

1 ม.

เซนเซอร์ประเภท
ใช้คู่กับแผ่นสะท้อน

V3/V4 ซ ีร ีส์

Z3R-Q ซ ีร ีส์

18+/-2 มม.

เซนเซอร์ประเภท
สะท้อนแสงจากวัตถุ
โดยตรง

เซนเซอร์อินพุตไฟแบบ
ต่างๆ พร้อมเทอร์มินัลบล็อก

เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุโปร่งใสมาตรฐาน

เครือ่ งหมายสี

โฟโตอิเล็กทริกเซนเซอร์

IO-Link

เอาต์พุต
NPN PNP

300 มม.

เซนเซอร์จุดเครื่องหมายสี RGB LED
DM ซ ีร ีส์

ระยะทางในการตรวจจับ

W10 × D17.4
× H28 mm

2.5 ม.

ZR-QX ซ ีร ีส์

m

สะท้อนแสงจากวัตถุ
โดยตรงแบบจำกัด
ระยะ

1.5 ม.

เซนเซอร์ประเภท
ใช้คกู่ บั
แผ่นสะท้อน

จุดกว้าง

เซนเซอร์แบบโคแอ็กซ์เชียลประสิทธิภาพสูง

10 ม.

เซนเซอร์ LED ที่รองรับ IO-Link
Z4 ซ ีร ีส์

SR-Q ซ ีร ีส์

เซนเซอร์ประเภท
ใช้คกู่ บั
แผ่นสะท้อน

500 มม.

เซนเซอร์ประเภท
แสงทะลุุผ่าน
(Thru-Beam)

4 ม.

เซนเซอร์ขนาดเล็ก

KR-Q ซ ีร ีส์

400 มม.

เซนเซอร์ประเภท
ใช้คู่กับแผ่นสะท้อน

1.5 ม.

ระยะใกล้

ระยะไกล

ระยะทางในการตรวจจับ

250µs

การสอน
ดิจิตอล

0.5 ม.

เลเซอร์เซนเซอร์ มาตรฐานอุตสาหกรรม
Z-L ซ ีร ีส์

เซนเซอร์ประเภท
ใช้คู่กับแผ่นสะท้อนแบบ
โคแอ็กซ์เชียล

ระยะไกล

เซนเซอร์ประเภท
ใช้คู่กับแผ่นสะท้อน

เซนเซอร์ประเภทใช้คู่กับแผ่นสะท้อนแบบโคแอ็กซ์เชียล

DR-Q ซ ีร ีส์

1 ม.

เซนเซอร์ประเภท
แสงทะลุุผ่าน
(Thru-Beam)

ระยะห่างสกรู
25.4 มม.

เลเซอร์

เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุโปร่งใส

เลเซอร์เซนเซอร์

DS ซ ีร ีส์

เลเซอร์เซนเซอร์กำลังสูง
ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างยืดหยุ่น

เลเซอร์

16 แชนเนล

อุปกรณ์
มากที่สุด
16 ตัว

อินพุต/
เอาต์พุต

เซนเซอร์
D3RF/D3WF

IO-Link /
NPN / PNP

CDA

การตั้งค่า
ออนไลน์

แอมปลิไฟเออร์

+

ไฟเบอร์เซนเซอร์ประเภทที่มีแอมปลิฟายเออร์

ไฟเบอร์เซนเซอร์

ประส ท
ิ ธภ
ิ าพสูง พร้อมกลุม
่ ผลิตภัณฑ์ ที่ หลากหลาย
D3RF ซ ีร ีส์
สแตนด์อโลน

มาสเตอร์ / สเลฟ
มากที่สุด 16 ยูนิต

เอาต์พุต
1ch / 2ch

การสอน
ดิจิตอล

สูงสุด 16µs

UC1
UC2

รุ่น IP66 ที่ ทนทานและเอาต์พุตอนาล็อก
D2RF ซ ีร ีส์
สแตนด์อโลน

มาสเตอร์ / สเลฟ
มากที่สุด 8 ยูนิต

เอาต์พุต
1ch / 2ch

การสอน
ดิจิตอล

เอาต์พุต
4-20mA

รุ่น IP66

สูงสุด 60µs

การใช้งานทีห
่ ลากหลายด้วยการสอน
ดิจ ต
ิ อล และการป ้องกัน IP66

การสอนที่งา่ ย
ด้วยตัวแสดงสถานะความไว

D1RF ซ ีร ีส์

V2RF ซ ีร ีส์

สแตนด์อโลน สูงสุด 50µs

การสอนดิจ ต
ิ อล
สำหรับการตรวจ
สอบจุดเคร ื่ องหมาย

สแตนด์อโลน

LED สีเขียว

D2GF ซ ีร ีส์

การปรับโพเทนทิ โอม เิ ตอร์
ส ำหรับการตรวจสอบ
จุดเคร ื่ องหมาย

LED สีเขียว

BGF ซ ีร ีส์

มาสเตอร์ / สูงสุด 60µs
สเลฟ

แหล่งกำเนิดแสงอินฟราเรด
ส ำหรับการตรวจจับน้ ำ

250µs

สแตนด์อโลน

อินฟราเรด

D3IF ซ ีร ีส์

250µs

รุ ่นโพเทนทิ โอมิเตอร์พนฐาน
ื้

BRF ซ ีร ีส์
สแตนด์อโลน

สแตนด์อโลน สูงสุด 16µs

50µs /
250µs

ยูนิตไฟเบอร์

ติด ยึดได้ง ่า ย

เกลีย ว

ทรงกระบอก

R1 ยืด หยุ่น

R2 ยืด หยุ ่น

ทนต่อการงอ R4/R2

ประเภทใช้คู ก
่ บ
ั แผ ่น สะท้อ น

สกรีน /อาเรย์

มุม มองแคบ / ตรวจจับ ร อ
่ งแผ ่น เวเฟอร ์

การตรวจจับ วัต ถ ข
ุ นาดเล็ก

เลนส์ส ำหรับแสงทะล ผ
ุ ่า น

ทนสารเคมี

ทนความร้อ น (180 ถึง 200°C)

ทนความร้อ น (250 ถึง 350°C)

ระดับ ของเหลว / การรั่ ว

การตรวจจับน้ำ

สะท้อ นแสงจากวัตถุโ ดยตรงแบบจำกัด ระยะ

การทนความร้อ น (130°C หรือ ต่ำ กว่า)

ปลอก (ม ม
ุ มองตรง)

ปลอก (ม ม
ุ มองด า้ นข า้ ง)

รุ่นสำหรับติดตั้ง
รุน
่ ทรงกระบอก M18

IP69K

SA-80 ซ ีร ีส์

CS ซ ีร ีส์
ช่วงการวัด

-40~500˚C / -40~932˚F
เอาต์พุต
4-20mA

ช่วงการวัด

0~1000˚C / 32~1832˚F

0~200˚C / 32~392˚F
เอาต์พุต
4-20mA

ทนความร้อน

2×C
คอนแทค

0~100˚C / 32~212˚F

0~70˚C / 32~158˚F

รุ่นแยก

IP65

BA ซ ีร ีส์

IP67

BS ซ ีร ีส์

ช่วงการวัด

ช่วงการวัด

0~500˚C / 32~932˚F

0~500˚C / 32~932˚F
เอาต์พุต
4-20mA

ทนความร้อน

เอาต์พุต
1mV / ˚C

ทนความร้อน

เอาต์พุต
1mV / ˚C

0~50˚C / 32~122˚F

รุ่นใช้มือถือ

0~400˚C / 32~752˚F

ทนความร้อน

0~180˚C / 32~356˚F

รุ่นออล-อิน-วัน

เอาต์พุต
4-20mA

IP67

0~50˚C / 32~122˚F

เทอร์ โมมิเตอร์ แบบไร้การสั มผั ส

หัวเซนเซอร์ขนาดเล็ก
สำหรับการติดตั ้งที่ ย ด
ื หยุน
่

0~150˚C / 32~302˚F

*เมือใช้
่ ป ลอกความเย็น ที่ เป็นอุป กรณ์เสริม
กัน น้ ำ
ทนต่อแรงกระแทก

PT-5LD

ระยะการวัด กว้า ง

ระยะไกลท ี ่ ม ี FOV แคบ

PT-S80/U80

PT-5LD/7LD

PT-2LD

ช่วงการวัด

-40~510˚C / -40~950˚C

ช่วงการวัด
PT-5LD

0~500˚C / 32~932˚F

PT-7LD

-30~200˚C / -22~392˚F

PT-7LD

ช่วงการวัด

-30~600˚C / -22~1112˚F
PT-U80:หน่วยความจำ
ข้อมูล USB I/F

ระบบวิชันเซนเซอร์ท ี่ ม ก
ี ล้องหลายตัวแบบแยกตัวควบคุม

วิชันเซนเซอร์

MVS ซ ีร ีส์
MVS-EM-R : การวัด ขอบ
MVS-OCR2 : การแปลงภาพเอกสารเป็นไฟล์ขอ
้ ความโดยอัตโนมัต ิ
MVS-PM-R : การจับ คู ร่ ป
ู แบบส ี

กล้องมากที่สุด
3 ตัว

จอแสดงผล
4.3”

การทำงาน
แบบสัมผัส

NPN/PNP
x6

อีเธอร์เน็ต

USB

การควบคุม
แสง

วิชน
ั เซนเซอร์แบบออล-อิน-วัน พร้อมกล้อง ไฟ จอภาพ และตัวควบคุม
CVS ซ ีร ีส์
CVSE1 : การจับคูส
่ ีท ่ี ตั ้งค่าง่าย
CVS1 : การจ บ
ั คูส
่ ี
CVS2 : การจับคูร่ ป
ู แบบส ี
CVS3 : การจับคู ข
่ อบ
CVS4 : การแปลงภาพเอกสารเป น
็
ไฟล์ขอ
้ ความโดยอัตโนมัต ิ

พื้นที่ีหลาย
มุมมอง

NPN/PNP
x2

ระบบแสง &
จอภาพภายนอก

IP67

W42 × D33.8
× H95 mm.
CVSE1

CVS1

CVS2

CVS3

CVS4

สำนักงานฝ่ายขายทั่วโลก
จีน

สหรัฐอเมริกา

Guangzhou OPTEX Industrial
Automation Control Equipment Co., Ltd.

OPTEX FA INC.

A1 10F04, เลขที่ 280, ถนนฮันซีตะวันออก,

1701 ถนนวู๊ดฟิลด์ ตะวันออก

เขตพานหยู, กว่างโจว, กวางตุ้ง,

สวีต 635, ชอมเบิร์ก,

สาธารณรัฐประชาชนจีน

อิลลินอยส์ 60173, สหรัฐอเมริกา

โทร : +86-20-39922102

โทร : +1-847-565-3500

แฟกซ์ : +86-20-39922107

โทรฟรี (สหรัฐอเมริกา) : +1-877-771-7788

http://www.optex-fa.cn/

ofi-sales@optexfa-america.com

ประเทศไทย

ญี่ปุ่น

ออพเท็ค (ประเทศไทย) จำกัด

OPTEX FA CO., LTD.

90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ (ทาวเวอร์ บี) ยูนิต บี 1702

91 จูโดจิ-อะวาตะ-โจ

ชั้น 17 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง

ชิโมเกียว-คุ

กรุงเทพ 10310 ประเทศไทย

เกียวโต 600-8815 ญี่ปุ่น

โทร : +81-75-325-1314
โทร : +66-2-168-3162

แฟกซ์ : +81-75-325-2936

https://optex.co.th/

https://www.optex-fa.com

thailand@optex-fa.com

faovs@optex-fa.com

TOKYO OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

*FASTUS เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของ OPTEX FA

กลุ่มบริษัทของ OPTEX FA

บริษัท ออพเท็ค (ประเทศไทย) จำกัด
90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ (ทาวเวอร์ บี) ยูนิต บี 1702 ชั้น 17 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย
โทร : +66-2-168-3162
https://optex.co.th/
78026-01TH-001-2009

