
Advanced Industrial Automation

»  E e n  s e n s o r  v o o r  e l ke  t a a k 

»  Ongeëvenaarde  prakt i j k-bewezen  betrouwbaarhe id 

»  Beweze n  p res ta t i es 

E3Z-FOTOCELLEN 
O n t m o e t  e e n  w e r e l d  a a n  a p p l i c a t i e s 



Naast de universele lijn voor alle standaard  

toepassingen vindt u binnen de uitgebreide  

E3Z-serie ook onze geavanceerde preventief-

onderhoudserie die zodanig is ontworpen dat  

deze u waarschuwt voor operationele problemen 

voordat ze kritiek worden. De serie omvat ook  

de E3Z-lasersensoren voor uiterst nauwkeurige 

positionering en detectie over lage afstanden  

en onze roestvrijstalen-sensorlijn E3ZM voor toe--

passingen waarbij hygiëne en bestendigheid tegen 

agressieve omgevingen absolute voorwaarden zijn. 

En net als alle Omron-producten beantwoordt de 

productiemethode van de E3Z-serie aan de streng--

ste ecologische normen en voldoet deze aan RoHS. 

De sensorserie  
 waar miljoenen op vertrouwen 

De E3Z-sensorserie is al één van ’s werelds meest 

populaire en succesvolle series fotocellen, met meer 

dan een miljoen verkochte producten per jaar. En 

deze serie wordt steeds groter. De serie omvat nu 

diverse nieuwe uitvoeringen voor zowel universele als 

specialistische toepassingen om aan de groeiende 

vraag van onze klanten te voldoen. Wij bieden u nu 

een uitgebreid sensorconcept voor elke taak binnen uw 

bedrijfsautomatisering. 

E3Z - Universeel 

E3Z – Preventief onderhoud 

E3ZM- Roestvrijstaal 

E3Z - Laser 



E3Z Universeel,  
 krachtig en gebruikersvriendelijk 

De universele lijn E3Z is de perfecte keuze voor het merendeel 

van de fotosensortoepassingen. De serie doet geen concessies 

aan prestaties dankzij de speciaal door Omron ontworpen, 

geïntegreerde, uiterst gevoelige foto-IC. De lijn omvat geavan--

ceerde functionaliteit, zoals een speciale algoritme voor een 

gegarandeerd betrouwbare detectie in een breed scala 

bedrijfsomstandigheden, en geavanceerde pulssynchronisatie--

technieken voor een verregaande ongevoeligheid  

voor omgevingslicht. 

Net als alle producten in de E3Z-serie biedt de universele  

lijn flexibiliteit in de montage en aansluiting, zoals M12,  

M8 4-pins, M8 3-pins en voorbedrade versies voor integratie  

in een breed scala machineomgevingen. 

• Geïntegreerde, uiterst gevoelige foto-IC 

• Eenvoudige en flexibele bediening via de schakelaar  

Licht aan / Donker aan en schroefpotentiometer 

• Minimale afwijking van de optische as voor betrouwbare  

en nauwkeurige uitlijning 

• Complete sensorserie met zender-ontvanger, retro-reflectie, 

diffuse reflectie en achtergrond-/voorgrondonderdrukking.



TYPE SENSOR 

GEEN 

PREVENTIEF 

ONDERHOUD

PASSIEF 

PREVENTIEF 

ONDERHOUD

ACTIEF 

PREVENTIEF 

ONDERHOUD 

80% detectiecapaciteit 

50% detectiecapaciteit 

30%
detectiecapaciteit 

reinig lens 

reinig lens 

BESCHIKBAARHEID  VAN MACHINE 

ontvangen dat bij de helft van het vermogen onstabiel  

wordt. Dit biedt een indicatie dat de lenzen bij de volgende 

onderhoudsperiode moeten worden gereinigd, hoewel  

de sensor nog steeds meer dan 100% reserve heeft –  

stel u het voordeel voor uw proces voor! 

Ook zijn er versies met een lichtuitstralingstop-  

(testingang-)functie verkrijgbaar om de sensor bij gevoelige 

toepassingen optimaal te laten werken. Combineer deze 

slimme sensoren met Omrons SmartSlice I/O of PLC’s  

en uw machine vertoont nooit meer storingen! 

• Zelfdiagnose-/alarmuitgang 

• Lichtintensiteitschakeling 

• Testingang/lichtuitstralingstop 

• Perfecte partner in combinatie  

met Omrons SmartSlice I/O en PLC’s

Voor het detecteren van afnemende detectiekracht als gevolg 

van vuil op de lens biedt de preventief-onderhoudserie E3Z 

passief preventief onderhoud met behulp van een zelfdiagnose-

uitgang. Er wordt een alarm verzonden aan de PLC als het naar 

de ontvanger verzonden signaal zo onstabiel wordt dat er 

correctieve handelingen moeten worden verricht voordat  

de sensor ophoudt met werken. 

Om storingen in een nog eerder stadium te voorkomen zijn er 

lichtintensiteitschakelversies die actief preventief onderhoud 

ondersteunen. De sensor wordt getriggerd door een signaal van 

de regelunit en brengt de intensiteit van het verzonden licht 

terug met 50%, bijvoorbeeld bij de systeemopstarttest, om te 

controleren of de lichtintensiteit afneemt. Bij een volledige 

intensiteit kan de ontvanger nog steeds een stabiel signaal 

E3Z Preventief onderhoud 

Innovatieve oplossingen voor lagere exploitatiekosten 

Machine beschikbaar 

Alarm “lens vuil” 

Machine niet beschikbaar 



De E3ZM-lijn heeft dezelfde eigenschappen als onze lijn E3Z 

Universeel en wordt geleverd in een hoogwaardige SUS 316L 

roestvrijstalen behuizing die is vervaardigd in een speciaal 

metaalspuitgietprocédé. Deze serie heeft uitstekende 

corrosiewerende eigenschappen en is bijzonder slijtvast.  

Ze biedt de ideale oplossing voor situaties waarin hygiëne en 

bestendigheid tegen agressieve reinigingsmiddelen belangrijk 

zijn – zoals bijvoorbeeld in voedselproductielijnen.  

De hermetisch afgesloten behuizing is ook bestand tegen 

hogedrukreinigers conform de vereisten van IP69K en tegen 

agressieve reinigingsmiddelen. En voor een betere hygiëne zijn 

de identificatiegegevens met een laser direct op het oppervlak 

ingebrand in plaats van het gebruik van labels die het proces 

zouden kunnen beïnvloeden. 

• Hoogwaardige SUS 316L roestvrijstalen behuizing met 

uitstekende corrosiewerende en slijtvaste eigenschappen 

• Afgedicht volgens de strenge IP69K-norm 

• Goedgekeurd door het Ecolab Institute 

• Etiketlabels vervangen door laserafdrukken op het product 

E3ZM Roestvrijstaal 

Hygiënisch en bestand tegen reinigingsmiddelen 
 Reinigingsmiddelen  

√	Natriumhydroxide (NaOH) 

√	Hydrogeenperoxide (H2O2) 

√	Potassiumhydroxide (KOH) 

√	Fosforzuur (H3PO4) 

√	Natriumhypochloriet (NaCIO) 

√	Ecolab P3-topax-66 

√	Ecolab P3-topax-56 

√	Ecolab P3-topactive DES 

√	Ecolab P3-topax 91 

√	ABC Compounding TEK121

goedgekeurd door:



De E3Z-Laser-serie is verkrijgbaar in uitvoeringen met 

achtergrondonderdrukking, zender-ontvanger en retro-reflectie 

en biedt de ideale oplossing voor het nauwkeurig plaatsen  

en detecteren van kleine objecten in, bijvoorbeeld, de 

halfgeleider-, verpakkings- of farmaceutische industrie. 

De E3Z-Laser-serie biedt een lange detectieafstand met behulp 

van klasse I rode lasers (dezelfde classificatie als normale 

LED’s). Dit draagt aanzienlijk bij aan de veiligheid van de 

gebruiker (verminderde kans op oogletsel). 

Door het gebruik van gepatenteerde nieuwe, uiterst precieze 

uitlijntechnologie wordt de bundelasafwijking tot een 

minimum teruggebracht. En de versie met 

achtergrondonderdrukking wordt gekenmerkt door een 

uitstekende zwart/witfout van minder dan 1,5% op 100 mm, 

en biedt zo een uitzonderlijk stabiele detectie en werking.

• Klasse I laser voor maximale bescherming* 

• Achtergrondonderdrukking (BGS) met uitstekende  

zwart/witfout (< 1,5% op 100 mm) 

• Lange detectieafstanden: BGS: tot 300 mm 

    retro-reflectie: tot 15 m 

    zender-ontvanger: tot 60 m 

• Een kleine zichtbare vlek voor gemakkelijker afstellen 

* JIS/IEC klasse 1, FDA klasse II 

E3Z-Laser 

Ideaal voor precisieapplicaties
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Ontworpen voor een lange, betrouwbare levensduur 

Net als alle andere Omron-producten is de E3Z-serie 

geproduceerd volgens uitzonderlijk strenge constructienormen 

die zelfs de meest strenge moderne internationale normen  

te boven gaan. Dit betekent dat de betrouwbaarheid 

gegarandeerd is, ongeacht de toepassing en ongeacht  

de werkomgeving. 

• Robuuste, waterbestendige behuizingen die voldoen aan 

strenge internationale normen voor instroombeveiliging – 

zoals IP67, en de zelfs nog strengere IP69K 

• Door de bijzondere ongevoeligheid voor elektromagnetisch 

ruis wordt de werking in het geheel niet beïnvloed door 

losse, lokale velden (zoals die van mobiele telefoons) 

• Het geavanceerde ontwerp van het circuit biedt een 

uitstekende stabiliteit onder alle bedrijfsomstandigheden 

en in een breed scala aan voedingen -zelfs in floating 

ground condities. 

 

Bovendien worden door strenge kwaliteitsborgingsprocedures 

tijdens de productie de uitzonderlijk hoge niveaus van de 

geleverde kwaliteit waarom Omron vermaard is, gewaarborgd. 

Dientengevolge is de retourratio van onze E3Z-serie minder 

dan 20 ppm, met gegarandeerd lage inbedrijfstellingskosten 

voor nieuwe bedrijfsinstallaties en lage onderhoudskosten 

tijdens de levensduur. 

De zwaarste 
bedrijfsomstandigheden 

Robuuste constructie 

Uiterst ongevoelig  
voor omgevingslicht 

Strakke behuizing 

Uiterst ongevoelig  
voor de omgeving 

Preventief onderhoud 



E3Z-Universeel 

Zender-ontvanger, infrarode LED E3Z-T86

Retro-reflectie, rode LED + polarisatiefilters E3Z-R86

Diffuse reflectie, infrarode LED E3Z-D87

Rode LED met achtergrondonderdrukking E3Z-LS86

Doe de test

E3Z-Preventief onderhoud 

Zender-ontvanger, infrarode LED + alarmuitgang E3Z-T81-J0SHW-CN

Zender-ontvanger, infrarode LED + 
lichtintensiteitschakeling 

E3Z-T81-G2SHW-CN

Retro-reflectie, rode LED + alarmuitgang E3Z-R81-J0SRW-CN

Retro-reflectie, rode LED + lichtintensiteitschakeling E3Z-R81-G2SRW-CN

E3Z-Laser 

Zender-ontvanger E3Z-LT86

Retro-reflectie + polarisatiefilters E3Z-LR86

Achtergrondonderdrukking E3Z-LL86

E3ZM-Roestvrijstaal 

Zender-ontvanger, infrarode LED E3ZM-T86

Retro-reflectie, rode LED + polarisatiefilters E3ZM-R86

Diffuse reflectie, infrarode LED E3ZM-D87

Rode LED met achtergrondonderdrukking (100mm vast) E3ZM-LS86H

Rode LED met achtergrondonderdrukking (200mm vast) E3ZM-LS89H

Voor een snelle indruk van de prestaties van E3Z kiest u de gewenste uitvoering uit deze selectie van ons productaanbod*. 

*) Modellen met PNP-uitgang en M8 4-pins stekker. Andere modellen (bijv. kabeluitgang, M8 3-pins, M12-stekker) en NPN-typen zijn ook verkrijgbaar. 

Voor meer informatie over technische gegevens en ons grote standaard E3Z-aanbod kunt u contact opnemen met de dichtstbijzijnde OMRON-vertegenwoordiger  
of bezoekt u onze webpagina: www.omron-industrial.com. 
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Besturingssystemen 
• PLC’s  • Human Machine Interfaces  • Remote I/O

Motion & Drives 
• Motion controllers  • Servosystemen  • Frequentieregelaars

Besturingscomponenten 
• Temperatuurregelaars  • Voedingen  • Tijdrelais  • Tellers
• Programmeerbare relais  • Digitale paneelmeters  • Elektromechanische relais   
• Meet- en bewakingscomponenten  • Solid-state relais  • Eindschakelaars   
• Drukknopschakelaars  • Laagspanningsschakelmateriaal

Detectie en veiligheid  
• Fotocellen  • Optische vezels en versterkers  • Inductieve benaderingsschakelaars   
• Connectoren  • Afstands- en breedtemaatsensoren  • Vision-systemen   
• Veiligheidsnetwerken  • Veiligheidssensoren  • Veiligheidsunits/-relaisunits   
• Veiligheidsdeur-/vergrendelingsschakelaars 

Geautoriseerd distributeur: 

Hoewel wij streven naar perfectie, bieden Omron Europe BV en/of haar dochterondernemingen en filialen geen enkele 
garantie met betrekking tot de juistheid en de volledigheid van de informatie in dit document. Wij behouden ons het recht 
voor op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen.

OMrOn EurOpE B.V.   Wegalaan 67-69, NL-2132 JD, Hoofddorp, Nederland.  Tel: +31 (0) 23 568 13 00   Fax: +31 (0) 23 568 13 88   www.omron-industrial.com

Denemarken 
Tel: +45 43 44 00 11 
www.omron.dk 

Duitsland 
Tel: +49 (0) 2173 680 00 
www.omron.de 

Finland 
Tel: +358 (0) 207 464 200
www.omron.fi 

Frankrijk 
Tel: +33 (0) 1 56 63 70 00
www.omron.fr 

Hongarije 
Tel: +36 (0) 1 399 30 50 
www.omron.hu 

Italië 
Tel: +39 02 326 81 
www.omron.it 

noorwegen 
Tel: +47 (0) 22 65 75 00 
www.omron.no 

Oostenrijk 
Tel: +43 (0) 1 80 19 00 
www.omron.at 

polen 
Tel: +48 (0) 22 645 78 60 
www.omron.pl 

portugal 
Tel: +351 21 942 94 00 
www.omron.pt 

rusland 
Tel: +7 495 745 26 64 
www.omron-industrial.ru 

Spanje 
Tel: +34 913 777 900 
www.omron.es 

Tsjechië 
Tel: +420 234 602 602 
www.omron.cz 

Turkije 
Tel: +90 (0) 216 474 00 40 
www.omron.com.tr 

Verenigd Koninkrijk 
Tel: +44 (0) 870 752 08 61
www.omron.co.uk 

Zweden 
Tel: +46 (0) 8 632 35 00 
www.omron.se 

Zwitserland 
Tel: +41 (0) 41 748 13 13 
www.omron.ch 

Midden-Oosten en Afrika
Tel: +31 (0) 23 568 11 00
www.omron-industrial.com

Overige Omron-
vertegenwoordigers
www.omron-industrial.com

nEDErlAnD 
Omron Electronics B.V. 
Wegalaan 61, NL-2132 JD Hoofddorp 
Tel: +31 (0) 23 568 11 00 
Fax: +31 (0) 23 568 11 88 
www.omron.nl 

BElgIë 
Omron Electronics n.V./S.A. 
Stationsstraat 24, B-1702 Groot Bijgaarden 
Tel: +32 (0) 2 466 24 80 
Fax: +32 (0) 2 466 06 87 
www.omron.be 


