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Pick-to-light 
systemen
•  Ideaal voor gecontroleerde 

picking van meerdere 
onderdelen 

•  Signaleert de operator uit 
welke bak onderdelen moeten 
worden genomen en in welke 
volgorde

•  Vermindert de opleidingstijd 
van de operatoren 
aanzienlijk 

•  Duidelijk zichtbare en 
ingebouwde LED’s

•  Beschikbaar in vier 
verschillende hoogtes

•  Foute picking wordt 
visueel weergegeven

•  Eenvoudige montage en 
configuratie

•  Beschikbaar met kabel 
of connector

•  Volledig gamma aan 
toebehoren

Verhoog de zekerheid 
van foutloos assemblerenD
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 Toebehoren
- Beschermingsbeugels

- Bevestigingsbeugels
- Klantspecifieke beugels

PVA
-  Zender-ontvanger lichtgordijn met 2 m reikwijdte
-  Beschikbaar in verschillende hoogtes: 100 mm, 

225 mm, 300 mm en 375 mm
-  Dubbele duidelijk zichtbare groene picking-LED’s op 

de zender en de ontvanger
-  Resolutie 35 mm

VTB
-  Opto-elektronische ergonomische schakelaar met 

helder licht in de basis (groen, rood)
-  Beschikbaar met M12-connector met M30-boorgat
-  Andere toepassingen: startknop, systeem “oproep 

van onderdelen”…

PVD
-  Reikwijdte 

diffuus (400 mm) 
of retroreflectief (2 m)

-  Detectiehoogtes: 100 mm 
en 225 mm

-  Grote groene LED voor correcte 
picking en rode LED voor foute picking

-  Automatische instelling en afstelling
-  Zichtbare lichtbundel voor eenvoudigere 

uitlijning

Aansluiting
M8, M12 
connector of 
2 m kabel

EZ-LIGHT
-  Duidelijk zichtbare LED’s, heel 

eenvoudig te monteren (M18, M30)
-  Verschillende kleuren: rood, geel, groen
-  IP67 en M12-aansluiting voor 

gemakkelijker onderhoud
D
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TURCK en BANNER:
Gespecialiseerd in componenten voor de  industriële 
automatisering, bieden een zeer  compleet program-
ma zoals onder andere:

•  inductieve, magneet-inductieve, capacitieve, 
optische en ultrasoon sensoren

• contactloze meetapparatuur

• visionsystemen o.b.v. pixelcounting

• machine beveiligingsproducten

• connectoren

•  bewakers voor stroming, druk, niveau en 
 temperatuur

• interfaces, bussystemen

Uw distributeur:

Turck B.V.
Ruiterlaan 7
NL-8019 BN Zwolle
Tel.: 31-38-42 27 750
Fax: 31-38-42 27 451
Email: info@turck.nl
Web: www.turck.nl


