Sensorkabler

M8 SIGNAL

M12 SIGNAL
Standardkabel
I vores standardsortiment udbydes pålidelige sensorkabler –
slet og ret. Der findes mange muligheder for at lave modifikationer – f.eks. valg af kabel, længder og udformning efter dine
ønsker, uden at det får indvirkning på kablets vigtige egenskaber.
Denne serie er en sikker vinder og anvendelig i mange forskellige
applikationer. Ingen dikkedarer – bare godt og helt enkelt!

EMC
Miljø med elektromagnetiske forstyrrelser? Det er ikke noget
problem. Vores skærmede sensorkabler løser udfordringen –
enkelt og sikkert. Med skærmen forbundet med møtrikken
garanterer vi en støjfri overførsel hele vejen.

Føde- og drikkevarer
Smart design og materialevalg i Washdown-serien, som er beregnet til applikationer indenfor føde- og drikkevareindustrien, baner
vejen for en række unikke egenskaber som f.eks. UL-klassificering
op til 90°, ECOLAB-godkendelse og IP67, IP68 og IP69K. Den lyse
farve gør det let at opdage snavs og bakteriekontaminering.

Aggressive miljøer
Kombinationen af rustfri møtrik og materialevalg i høj kvalitet,
som f.eks. forgyldte stifter/bøsninger og fremragende PVC-kabel,
giver mulighed for omkostningseffektive løsninger til hårdere
miljøer og applikationer.

M12 DATA

M12 POWER
Robot
Store udfordringer med vridning, bøjning og gnister fra svejsning
er ingen sag for vores robotsensorkabler. Torsion op til +/-720°
pr. meter, kemisk resistens overfor både smøremidler, syrer og
baser samt UL-godkendelse er blot nogle eksempler på disse
kablers overlegne egenskaber.

M12 Power
Op til 630 V, 16 A og 2,5 mm2 ledere – pakket sammen i et
M12 stik! Den nye generation af M12-stik/kabler – M12 POWER
– åbner nye døre for højere strøm og spænding end, hvad der
er muligt med de traditionelle M12-stik/kabler. Nu kan du
udnytte fordelene med M12-konceptet på steder, hvor det
tidligere var umuligt.

M8 Snap-In
Hurtigt, enkelt og pålideligt! Et let tryk og vent på ”klikket” er alt,
du har brug for. At tilslutte sensorer har aldrig været mere enkelt
eller hurtigt end med den nye M8 Snap-In.

M12 Hybrid
Effektivitet, fleksibilitet og høj industriel ydeevne er ledestjernerne
for M12 Hybrid-serien. Her kombineres dataoverførsel op til
100 Mbit/s med strømoverførsel op til 2x6A i samme stik. Hvor
det førhen krævede mindst 2 kabler, så er 1 nu tilstrækkeligt!
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