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malé rozměry 13 x 21 x 31 mm
vysoká přesnost a krátká doba odezvy
široký rozsah použití

Miniaturní optické snímače 
řady QM

Připojovací 

kabely za 

atraktivní ceny
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Miniaturní optické snímače pro náročné aplikace

Miniaturní optické snímače QM

Typ Snímací metoda Dosah
(mm)

Nastavení 
citlivosti Režim EUR/ks CZK/ks

QMRHD/0P-0F jednocestný 20 000 ano světlo/tma 111,80 2 960,–

QMRN/0P-0F reflexní polarizovaný 5 000 
s odrazkou ne světlo/tma 73,00 1 940,–

QMRB/0P-0F difuzní 100 ano světlo/tma 69,00 1 830,–

QMR7/0P-0F difuzní 400 ne světlo/tma 66,00 1 750,–

QMR8/0P-0F difuzní 1 000 ne světlo/tma 69,00 1 830,–

QMRS/0P-0F s potlačeným pozadím 30 až 200 ano světlo/tma 82,00 2 180,–

QMRG/0P-0F reflexní polarizovaný - pro 
průhledné předměty

50 - 1 500
s odrazkou ano světlo/tma 86,00 2 280,–

QMRL/0P-0F reflexní polarizovaný - pro 
průhledné předměty

400 - 4 000 
s odrazkou ano světlo/tma 86,00 2 280,–

Technické parametry:

•	 malé rozměry 13 x 21 x 31 mm
•	 výborný poměr cena/výkon
•	 výstup PNP, na vyžádání NPN
•	 připojení konektorem M8, 4pin, provedení s kabelem na 

vyžádání
•	 nastavitelný režim tma (aktivní výstup při detekci předmětu) 

nebo světlo (aktivní výstup při chybějícím předmětu)
•	 viditelný červený paprsek
•	 spínací frekvence až 2 kHz
•	 indikační LED
•	 napájení 10 - 30 VDC
•	 krytí IP67

Příslušenství

Typ Popis EUR/ks CZK/ks

RL 110 odrazka pro reflexní a reflexní polarizované snímače, velikost M80 9,20 250,–

CD08/0B-050A1 kabel délky 5 m, konektor M8, 4pin, přímý 5,60 150,–

CD08/0B-050C1 kabel délky 5 m, konektor M8, 4pin, úhlový 5,60 150,–


