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TERMOFORMAGEM
DETECÇÃO 100% CONFIÁVEL DE ALVOS TRANSPARENTES

TECNOLOGIA UV
Insensível à distorção da luz, qualquer 
que seja a transparência, espessura, 
forma ou velocidade do alvo



REFERÊNCIA NO ART. FAIXA DE 
DETECÇÃO AJUSTE SAÍDA* CONEXÃO*

TRU-C23PA-TMS-603 620-600-316 0 … 1.200 mm Teach ou IO-Link PNP Claridade-ON + 
Escuro-ON Conector M8 4 pinos

TRU-C23PA-TMS-60D 620-600-317 0 … 1.200 mm Teach ou IO-Link PNP Escuro-ON + 
alarme de estabilidade Conector M8 4 pinos

*Versões NPN e com cabo também disponíveis

DESEMPENHO  
EXCEPCIONAL
Os sensores Contrinex TRU-C23 com tec-
nologia UV patenteada oferecem excelente 
confiabilidade e precisão em sistemas de 
embalagem termoformadas. O alto fator 
de absorção da luz UV garante uma alta 
reserva operacional, mesmo com filme fino 
e transparente. Alvos podem ser detec-
tados perto do sensor ou através de um 
pequeno entalhe, já que a autocolimação 
do feixe de luz UV polarizado elimina zonas 
cegas. A estabilidade do sensor é monito-
rada e altamente tolerante à contaminação. 
Todos os tipos de PNP também apresen-
tam uma interface de comunicação IO‑Link 
ponto‑a‑ponto. Isso pode ser usado para 
recuperação e atualização de sensibilidade 
remota, minimizando a necessidade de 
intervenção manual.

Devido à alta precisão do sinal – mesmo nas bordas – a detecção é independente 
da aparência e da forma

INDÚSTRIA DE EMBALAGENS

Consulte nosso website para obter mais informações sobre as nossas soluções de detecção, segurança e identificação para a 
indústria de embalagens.
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ACESSÓRIOS – REFLETORES** PARA TECNOLOGIA UV

REFERÊNCIA NO ART. TAMANHO

LXU-0000-084 605-000-307 ∅ 82 mm

LXU-0001-064 605-000-308 60 mm × 41 mm

**Outros refletores disponíveis

SENSORES INDUTIVOS SENSORES FOTOELÉTRICOS RFIDSENSORES DE SEGURANÇA

As condições de entrega e o direito à modificação do design estão 
reservados.
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