


...i to kształtuje naszą firmę!

Stanowimy zespół specjalistów w zakresie automatyki, którą oferujemy Ci w najlepszych cenach przez internet.   
Od czujnika do szafy sterowniczej - z pewnością znajdziesz to czego szukasz! Jesteśmy międzynarodowym sklepem interne-
towym, który od ośmiu lat z powodzeniem sprzedaje komponenty automatyki wybranych marek. Wszystkie oferowane przez 
nas produkty dostępne są z naszego magazynu. Ceny artykułów w naszej ofercie są średnio o 24% niższe od zalecanych cen 
producentów i już od 1 sztuki możesz je zamówić w korzystnej cenie.

To klienci stoją w centrum naszej uwagi. Naszym celem jest dostarczanie Ci platformy do szybkich i prostych zamówień 
z kompetentnymi poradami oraz szybką i pewną dostawą. W wielu krajach wprowadziliśmy certyfikację Trusted Shops, 
 która nie tylko daje zabezpieczenie w postaci ochrony kupującego, ale także zapewnia przejrzystość naszych działań i 
 pozwala nam reagować na potrzeby naszych klientów. 

Razem tworzymy zgrany zespół  

i wspólnie z działami logistyki oraz marketingu  

stale pracujemy nad nowymi rozwiązaniami  

dla naszych klientów.

Posiadamy zespół międzynarodowych ekspertów  

z szeroką wiedzą produktową na wszystkie rynki,  

gdzie jesteśmy obecni: Polski, Niemiec, Austrii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, 

Francji, Włoch, Szwecji, Holandii i Stanów Zjednoczonych.

»»

» Obsługa klienta jest dla nas bardzo ważna:  

oferujemy indywidualne wsparcie przez telefon, e-mail oraz czat on-line.

Z przyjemnością doradzimy Ci osobiście! CZAT ON-LINE

LIVECHAT

LIVECHAT


Automation24 z bliska 
Poznaj nas osobiście w naszym nowym firmowym filmie wideo.  
Odtwórz go je teraz: www.automation24.pl/o-nas

Wszystkie ceny podane w katalogu są cenami netto. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen artykułów bez wcześniejszego powiadomienia.

Jesteśmy zawsze dla Ciebie...

+48 (22) 439 65 00 
00800 24 2011 24 (bezpłatny) 

info@automation24.pl www.automation24.pl
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ifm

Produkty firmy ifm w Automation24 
W ofercie posiadamy szeroką gamę produktów firmy ifm do 
 monitorowania i sterowania procesami z nowoczesną komunikacją 
IO-Link do Twoich aplikacji. W Automation24 znajdziesz kompletny pakiet 
produktów ifm w zakresie czujników. 

» Świato wej klasy czujniki  
i sterowanie «

Dlaczego ifm? 
 › 50 lat jakości marki  › Innowacyjne i niezawodne produkty 
do automatyki z IO-Link  › Solidne, proste w obsłudze urządzenia, elastyczne dzięki wielu 

ustawieniom 

Czujniki fotoelektryczne

Czujniki pojemnościowe

 � Precyzyjne wykrywanie poziomu mediów sypkich i płynnych

 � Łatwe nastawianie za pomocą funkcji uczenia

 � Wizualizacja stanu przełączania za pomocą diody LED

 � Dostępne modele z ATEX 3D

 � Kompaktowe, solidne i niezawodne

 � Małe rozmiary plamki świetlnej do wykrywania małych obiektów

 � Dostępne modele z niezawodnym tłumieniem tła 

Czujniki indukcyjne

 � Wykrywanie wszystkich rodzajów metali przy dużym zasięgu

 � Odporne na agresywne oleje i chłodziwa

 � Łatwy montaż dzięki kompaktowej konstrukcji

 � Dostępne również w formie czujników pierścieniowych o dużej 
rozdzielczości

Tańsza alternatywa do standardowych zastosowań od firmy M.D. Micro Detectors

Wszystkie produkty firmy M.D. znajdziesz na: www.automation24.pl/m-d-micro-detectors oraz na stronie 11

Więcej informacji: www.automation24.pl/czujniki-indukcyjne-ifm

Czujniki indukcyjne
Charakteryzują się długą 

żywotnością

Czujniki pojemnościowe
Efektywne wykrywanie prawie 

wszystkich materiałów

Czujniki fotoelektryczne 
Przystępne cenowo wersje w 

solidnej obudowie z tworzywa 
sztucznego
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Precyzyjna metoda pomiaru

Numer artykułu Nr referencyjny producenta Wielkość Zasięg Cena [zł]

103205 O1D100 42 x 45 mm 0,2-10 m 1 027,70

104882 O1D106 42 x 45 mm 1-75 m 1 156,70

101645 O5D100 18 x 56 mm 0,03-2 m 522,45

104721 OGD580 22,5 x 61,7 mm 0,025-1,5 m 694,45

103198 OID200 M30 0,03-2 m 561,15

 � Zasięg do 10 m lub aż 75 m z odbłyśnikiem

 � Pomiar niezależny od koloru obiektu

 � Wykrywanie małych przedmiotów z dużej odległości

Laserowe czujniki odległości  
firmy ifm

Z przyjemnością doradzimy Ci osobiście!
+48 (22) 439 65 00 
00800 24 2011 24 (bezpłatny) 

info@automation24.pl www.automation24.pl

CZAT ON-LINE

LIVECHAT

LIVECHAT

  www.automation24.pl/czujniki-laserowe
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Alternatywa dla mechanicznych 
przepływomierzy objętościowych!
Przepływomierz Vortex SV 
firmy ifm 

  www.automation24.pl/przeplywomierze-vortex-sv

995,02 zł

Przepływomierz Vortex  
SV4200 - SVR12XXXIRKG/US-100 
Numer artykułu: 104749

W ofercie np.: 

 �  Oszczędność kosztów dzięki zintegrowanemu czujnikowi temperatury

 �  Łatwe odczyty dzięki elektronicznemu obracanemu 
wielokolorowemu wyświetlaczowi

 �  Widoczność pomiarów dzięki możliwości zmiany koloru wyświetlacza  
na czerwony lub zielony

 � Możliwość zastosowania do wody, nawet o bardzo niskiej przewodności (wody dejonizowanej)

Numer artykułu Nr referencyjny  
producenta Zasięg Przyłącze procesowe Funkcja wyjścia Cena [zł]

104757 SV4204 1-20 l/min G 1/2 (DN8) 2 x 4-20 mA 1 012,65

104749 SV4200 1-20 l/min G 1/2 (DN8) 2 x NO/NC programowane 995,02 

104759 SV5204 2-40 l/min G 1/2 (DN10) 2 x 4-20 mA 1 048,77

104753 SV5200 2-40 l/min G 1/2 (DN10) 2 x NO/NC programowane 1 031,14

104761 SV7204 5-100 l/min G 3/4 (DN20) 2 x 4-20 mA 1 114,13

104755 SV7200 5-100 l/min G 3/4 (DN20) 2 x NO/NC programowane 1 095,21



76

ifm

Czujniki ciśnienia

Objętościowe czujniki przepływu

Czujniki poziomu

Czujniki temperatury

 � Elektromagnetyczne objętościowe czujniki przepływu do mediów 
przewodzących do 600 l/min

 � Przepływomierze Vortex umożliwiające pomiar w dużej mierze niezależny od 
wahań ciśnienia i temperatury medium

 � Mierniki sprężonego powietrza do rejestracji przepływu sprężonego powietrza 
oraz wczesnego wykrywania wycieków 

 � Monitorowanie poziomu olejów i mediów na bazie wody

 � Pomiar ciągły w oparciu o zasadę ukierunkowanej mikrofali  
lub pomiaru pojemnościowego

 � Łatwe programowanie sygnalizacji poziomów bezpośrednio na urządzeniu

 � Proste uruchomienie poprzez programowanie na urządzeniu  
lub za pośrednictwem IO-Link

 � Szybki czas reakcji dla procesów krytycznych

 � Dokładny i precyzyjny pomiar temperatury

 � Smukła i kompaktowa konstrukcja oraz wyświetlacz LED na urządzeniu

 � Dostępne z wyjściem analogowym i programowanymi wyjściami 
przełączającymi

 � Dostępne warianty do zastosowań w hydraulice, pneumatyce  
i do innych zastosowań przemysłowych 

Czujniki przepływu

 � Wersje ze stali nierdzewnej do zastosowań z mediami ciekłymi  
lub gazowymi

 � Dostępne jako kompaktowa konstrukcja z parametryzacją na urządzeniu 
lub z jednostką przetwarzającą do szafy sterowniczej

 � Z kompensacją temperatury dla mediów z wahaniami temperatur

 � Wersje do 300 bar dla zastosowań z wysokimi ciśnieniami

Czujniki procesowe dla przemysłu spożywczego: www.automation24.pl/automatyka-przemysl-spozywczy
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Kable do czujników

Czujniki drgań

Czujniki laserowe

 � Przewidywanie potrzeby konserwacji i zapobieganie uszkodzeniom maszyny

 � Ograniczanie nieplanowanych przestojów

 � Możliwość nastawy przełączania za pomocą pierścieni nastawczych na 
urządzeniu lub wykorzystania wyjścia analogowego

 � Duża dokładność, powtarzalność i czas reakcji dzięki technologii PMD  
Time-of-Flight

 � Bezstratna transmisja danych przez IO-Link

 � Precyzyjna wiązka laserowa do wykrywania małych obiektów nawet  
na dużych odległościach

 � Dostępne kable do czujników oraz łączeniowe M8 i M12

 �  Innowacyjny system Ecolink do trwałej ochrony przed wibracjami  
z wewnętrznym profilem zębatym

 �  Dostosowane, wysokiej jakości materiały o długiej żywotności do 
zastosowań w różnych aplikacjach

Czujniki do siłowników

 � Precyzyjne wykrywanie pozycji na cylindrach dzięki technologii GMR

 � Wysokie częstotliwości przełączania do szybkich aplikacji sekwencyjnych

 � Bezobsługowość i trwałość dzięki niemal nieograniczonej liczbie cykli

Kable firmy Murrelektronik jako tańsze rozwiązanie do standardowych zastosowań

Kable PVC M8 i M12 do czujników 
Optymalne do zastosowań w automatyce 
 linii  produkcyjnych bez specjalnych wymagań 
 aplikacyjnych.

Więcej informacji: www.automation24.pl/murrelektronik oraz na stronie 15
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Czujniki prędkości

 � Monitorowanie prędkości lub wykrywanie przestojów poprzez analizę impulsów

 � Wyjście impulsowe umożliwiające zewnętrzną obróbkę sygnału

 � Wysoka częstotliwość przełączania do współpracy z aplikacjami z silnikami 
 wysokoobrotowymi

Enkodery inkrementalne

 � Funkcja enkodera, licznika lub kontroli prędkości i kierunku obrotów

 � Magnetyczny system detekcji łączy w sobie dokładność, szybkość  
i solidność

 � Programowana rozdzielczość od 1 do 10 000 impulsów na obrót przez  
IO-Link lub bezpośrednio na urządzeniu

Poznaj Przemysł 4.0 
z zestawem startowym IO-Link Master 
firmy ifm

 �  IO-Link Master AL1100

 �  Oprogramowanie do parametryzacji LR DEVICE

 �  Fotoelektryczny czujnik odległości O5D150

 �  Zasilacz 

 �  Kable łączeniowe 

Więcej informacji: www.automation24.pl/io-link-master

W ofercie np.: 

1 285,70 zł

Zestaw startowy IO-Link ZZ1100 
Numer artykułu: 103969
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Oferta firmy microsonic w Automation24
Czujniki ultradźwiękowe firmy microsonic umożliwiają niezawodne, 
bezdotykowe wykrywanie pozycji, wykrywanie obiektów, pomiar 
 poziomu i wiele innych. 

Polecamy ofertę od producenta wyspecjalizowanego w dziedzinie czujników ultradźwiękowych.  

» Ekspe rt w technologii 
ultradźwiękowej «

microsonic
Dlaczego microsonic? 
 › Sprawdzone czujniki ultradźwiękowe w najlepszych cenach 

 › Bezdotykowe wykrywanie obiektów 
i pomiar poziomu 

 › Produkty najwyższej jakości w  kompaktowej formie 

Niezawodny pomiar odległości od 20 mm do 8 m
Czujniki ultradźwiękowe
firmy microsonic

 � Ciągłe, niezawodne i powtarzalne wykrywanie obiektów  
i poziomu

 � Dzięki trybowi pracy Multiplex, w przestrzeni  
zamkniętej może działać do 10 czujników

 � Zintegrowana kompensacja temperatury  
dla większego bezpieczeństwa

 � Modele z cyfrowym wyświetlaczem i  
możliwością parametryzacji na czujniku

  automation24.pl/czujniki-ultradzwiekowe

Numer artykułu Nr referencyjny  
producenta Wielkość Zasięg działania Maksymalny 

zasięg Funkcja wyjścia Cena [zł]

100402 mic+35/D/TC M30 65-350 mm 600 mm NO/NC programowane 580,50

100413 mic+130/IU/TC M30 200-1 300 mm 2 000 mm 4-20 mA/0-10 V 1 053,50

100417 pico+25/F M18 30-250 mm 350 mm NO/NC programowane 576,20

100426 pico+100/I M18 120-1 000 mm 1 300 mm 4-20 mA 735,30

102009 lcs+340/DD 62 x 62 mm 350-3 400 mm 5 000 mm 2 x NO/NC programowane 769,70

102013 lcs+600/IU 62 x 62 mm 600-6 000 mm 8 000 mm 4-20 mA/0-10 V 1 053,50
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Produkty firmy M.D. w Automation24
Niezależnie czy potrzebujesz czujników indukcyjnych, fotoelektrycznych 
czy pojemnościowych, Automation24 oferuje doskonałą alternatywę – 
jakość w najlepszej cenie. 

» Kor zystna cenowo    
 alternatywa dla

  czujników położenia «

Dlaczego M.D.  Micro Detectors? 
 › Jakość Europejskiego producenta  › Tańsza alternatywa do  standardowych zastosowań  › Niezawodne czujniki do wykrywania 
pozycji 

M.D. Micro Detectors

Czujniki fotoelektryczne

Czujniki pojemnościowe

Tester czujników

 � Dostępne w wersji gwintowanej M18 i M30 oraz prostopadłościennej

 � Dostępne w wersji z kablem i złączem M12 

 � Duże zasięgi do 25 mm przy montażu niezabudowanym

 � Dostępne również wersje na napięcie zmienne 230 V

 � Przełączalne napięcie wyjściowe 5 lub 24 V DC

 � Automatyczne wykrywanie wyjść PNP/NPN

 � Długi czas pracy do 10 godzin

 � Funkcja Powerbank do ładowania urządzeń zewnętrznych,  
takich jak smartfony

 � Konstrukcje M18 z krótką obudową z tworzywa sztucznego

 � Dostępne czujniki refleksyjne, dyfuzyjne oraz bramki świetlne

 � Wszechstronne zastosowanie dzięki programowanemu wyjściu NO/NC

 � Wysoki stopień ochrony IP67 oraz złącze M12

Czujniki indukcyjne

 � Niezawodne czujniki do zastosowań w standardowych aplikacjach

 � Dostępne w wersjach o zasięgu standardowym oraz zwiększonym

 � W ofercie modele o konstrukcji gwintowanej M8, M12 i M18 z kablem  
lub złączem

Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.automation24.pl/m-d-micro-detectors
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M.D. Micro Detectors

Numer artykułu Nr referencyjny 
producenta Wielkość Zasięg działania Montaż Typ połączenia Cena [zł]

104272 AE6/AP-4AA24 M8 4 mm Niezabudowany kabel PVC 2 m 70,52

104273 AE6/AP-3FA24 M8 2 mm Zabudowany Złącze męskie M8 70,52

104321 AM6/AP-2AA24 M12 4 mm Niezabudowany kabel PVC 2 m 58,05

104326 AM6/AP-3HA24 M12 4 mm Zabudowany Złącze męskie M12 75,25

104354 AK1/AP-2A M18 8 mm Niezabudowany kabel PVC 2 m 70,95

104357 AK1/AP-3H M18 8 mm Zabudowany Złącze męskie M12 90,30

Numer artykułu Nr referencyjny 
producenta Wielkość Zasięg działania Montaż Funkcja wyjścia Cena [zł]

104891 C18P/BP-1A M18 8 mm Zabudowany NO/NC 210,70

104899 C30P/00-2A M30 25 mm Niezabudowany NO/NC 382,70

104900 C30P/00-1E M30 16 mm Zabudowany NO/NC 382,70

104902 CQ55/BP-3E 55 x 35 x 15 mm 25 mm Niezabudowany NO/NC 193,50

Numer artykułu Nr referencyjny 
producenta Zasada działania Zasięg Cena [zł]

104431 FQIH/00-0E Bramka świetlna - nadajnik 20 m 75,25

104432 FQID/BP-0E Bramka świetlna - odbiornik 20 m 103,20

104433 FQI7/BP-0E Czujnik dyfuzyjny 400 mm 124,70

104434 FQRN/BP-0E Czujnik refleksyjny 4,5 m 111,80

Czujniki indukcyjne

Czujniki pojemnościowe

Czujniki fotoelektryczne

Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie: www.automation24.pl/m-d-micro-detectors
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Oferta firmy Eickmann w Automation24
Oferujemy wysokiej jakości widełkowe i ramkowe czujniki 
 fotoelektryczne firmy Eickmann. 
Najwyższa jakość w najlepszej cenie.  

            » Niezawodne 
 wykrywanie obiektów «

Dlaczego Eickmann? 
 › Kompetencja i innowacyjność  w zakresie technologii automatyzacji  › Czujniki do niezawodnego  wykrywania obiektów 

 › Jakość Niemieckiego producenta 

Eickmann

Niezawodne wykrywanie małych elementów
Widełkowe/ramkowe bariery świetlne 
firmy Eickmann

 � Prosta i szybka instalacja dzięki nadajnikowi  
i odbiornikowi wbudowanym w jedną obudowę

 � Duża częstotliwość przełączania dla szybkiego  
i bezpiecznego wykrywania małych elementów

 � Dostępne różne szerokości wideł czujnika oraz 
wielkości powierzchni detekcji

 � Szybka integracja dzięki złączu M8  
i wbudowanej pierścieniowej diodzie LED 

Numer artykułu Nr referencyjny 
producenta Konstrukcja Szerokość 

rozwarcia Obszar aktywny Rodzaj światła Częstotliwość 
przełączania Cena [zł]

104921 OGS-10-GUKI-ST3 Widełkowa  
bariera świetlna 10 mm - Światło  

podczerwone 2 500 Hz 365,50

103619 OGS-30-PUK-ST3 Widełkowa  
bariera świetlna 30 mm - Światło czerwone 5 000 Hz 430,00 

103620 OGS-50-PUK-ST3 Widełkowa  
bariera świetlna 50 mm - Światło czerwone 5 000 Hz 339,70

103847 ORSH-70-PSK-ST3 Ramkowa  
bariera świetlna - 70 x 64 mm Światło  

podczerwone 5 000 Hz 1 578,10

104619 ORSH-100-PSK-ST3 Ramkowa  
bariera świetlna - 100 x 94 mm Światło  

podczerwone 5 000 Hz 1 801,70

104621 ORSH-150-PSK-ST3 Ramkowa  
bariera świetlna - 150 x 144 mm Światło  

podczerwone 5 000 Hz 1 973,70

  www.automation24.pl/widelkowe-i-ramkowe-bariery-swietlne



14

» Lider na rynku  
pomiarów ciśnienia  
        i temperatury «

Produkty firmy WIKA w Automation24
W naszej ofercie firmy WIKA znajdziesz różne wersje manometrów, 
przetworników ciśnienia, termometrów bimetalicznych, wyświetlaczy 
wielofunkcyjnych, a także termometrów rezystancyjnych. W Automation24 
swoją ofertę opieramy na doświadczeniu światowego specjalisty w dziedzinie techniki pomiarowej.  

Dlaczego WIKA? 
 › Specjalista w dziedzinie techniki pomiarowej 

 › Lider na rynku pomiarów ciśnienia  
i temperatury 

 › Jakość marki z 70-letnim doświadczeniem 

WIKA

Manometry

Sondy hydrostatyczne

Termometry rezystancyjne

 � Solidna obudowa ze stali nierdzewnej o stopniu ochrony IP68 

 � Wysoka dokładność dla precyzyjnych pomiarów

 � Dostępne różne zakresy ciśnień i długości przewodów

 � Proste pomiary poziomu w jeziorach, rzekach, zbiornikach sedymentacyjnych, 
osadczych i retencyjnych

 � Czujniki przewodowe Pt100 w wersji zanurzeniowej, wkręcanej i opaskowej 

 � Różne zakresy pomiarowe od -50 do 260 °C

 � Wszystkie warianty dostępne bezpośrednio z naszego magazynu

 � W ofercie także kompatybilne osłony termometryczne

 � Manometry z rurką Bourdona z wypełnieniem i bez wypełnienia do 
zastosowań przemysłowych

 � Szeroki wybór zakresów ciśnienia od -1 do 600 bar

 � Dostępne w obudowach o średnicy 63 mm i 100 mm

 � W ofercie modele ze stali nierdzewnej do zastosowań z mediami 
 agresywnymi

 � Kompaktowa konstrukcja z przyłączem procesowym G 1/4 i wtyczką 
kątową formy A

 � Różne zakresy ciśnienia od -1 do 600 bar

 � Wyjścia analogowe w standardzie 0-10 V lub 4-20 mA

 � Przeznaczone do stosowania w budowie maszyn, w pompach  
i sprężarkach

Przetworniki ciśnienia

Więcej informacji na stronie: www.automation24.pl/wika
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Ochrona kabli 
Wysokiej jakości  osłony kablo-

we firmy Murrplastik

Opaski zaciskowe 
Wytrzymałe opaski zaciskowe 

do spinania przewodów

Końcówki kablowe
Izolowane końcówki kablowe 

Niemieckiego producenta

Dlaczego Murrelektronik? 
 › Indywidualne rozwiązania systemowe  › Szybka instalacja i montaż 

 › Wydajność i wysoka jakość 

Murrelektronik

Oferta firmy Murrelektronik w Automation24 
Kable Murr M8 i M12 pozwalają na ekonomiczne okablowanie 
 czujników. Ponadto niezawodne produkty z zakresu zasilania w szafach 
 sterowniczych, takie jak transformatory i wyłączniki zabezpieczające do 
urządzeń firmy Murr uzupełniają ofertę Automation24.

»  Inteligentne zasilacze  
do szaf sterowniczych «

Kable do czujników

Transformatory

 � Transformatory bezpieczeństwa, sterujące i separacyjne do wielu zastosowań

 � Dostępne warianty wielonapięciowe do elastycznego stosowania

 � W ofercie transformatory o mocy do 2000 VA prosto z naszego magazynu

 � Kable do czujników M8 i M12 do aplikacji bez specjalnych wymagań

 � Kable PVC z certyfikatem UL o długościach 2 m, 5 m i 10 m

 � Dostępne w wersjach ze złączami prostymi i kątowymi

 � Pozłacane styki zapewniające niezawodne połączenie

Wielokanałowe wyłączniki zabezpieczające

 � Warianty ze stałymi lub regulowanymi wartościami zabezpieczenia 
prądowego

 � Duża oszczędność miejsca dzięki kompaktowej konstrukcji

 � Wczesne ostrzeganie o nadmiernym obciążeniu prądowym

 � Sygnalizacja usterki poprzez bezpotencjałowy styk sygnałowy 

Odpowiednie akcesoria do profesjonalnego okablowania

Więcej informacji: www.automation24.pl/technika-laczeniowa
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Okablowanie firmy LAPP w Automation24 
LAPP oferuje wysokiej jakości technikę łączeniową odpowiednią 
do okablowania szaf sterowniczych. Niezależnie od tego, czy 
 potrzebujesz okablowania do czujników, transmisji danych, czy sterowania, 
 Automation24 posiada szeroką gamę kabli LAPP, a także dławnic i przepustów kablowych. 

Dlaczego LAPP? 
 › Globalny dostawca innowacyjnych technologii okablowania od 60 lat  › Szeroki asortyment produktów, od 
kabli po elementy łączeniowe  i akcesoria  

 › Wysokiej jakości, niezawodne  i trwałe rozwiązania 

LAPP

 » Solidne kable  
i  technika łączeniowa «

Przewody do transmisji danych

Kable do czujników

 � Solidne, trwałe i niezawodne kable do czujników UNITRONIC®

 � Doskonałe do zastosowań w aplikacjach o różnych wymaganiach

 � Dostępne wersje o podwyższonej elastyczności do zastosowań w częściach 
ruchomych

 � Przemysłowe przewody do transmisji danych ETHERLINE® do aplikacji 
Ethernet i PROFINET

 � Duża prędkość transmisji danych do szybkiej wymiany informacji

 � Przewody do transmisji danych UNITRONIC® do przesyłania danych  
z maszyn

 � Przewody pojedyncze do okablowania maszyn i szaf sterowniczych

 � Certyfikat HAR do użytku w całej Europie

 � Wersje w H05V-K i H07V-K w różnych wersjach kolorystycznych

 � Przewody od 0,5 mm² do 16 mm² dostępne prosto z naszego magazynu

Przewody pojedyncze

Kabel krosowe RJ45

 � Podwójnie ekranowane kable krosowe CAT 6A w różnych kolorach

 � Wysokiej jakości kable sieciowe idealne do wszystkich zastosowań sieciowych

 � Elastyczna konstrukcja wtyku z trwałym i łatwym w użytkowaniu zatrzaskiem

 � Długości do 10 metrów w różnych kolorach dostępne z naszego magazynu

Wszystkie produkty znajdziesz na: www.automation24.pl/lapp
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Numer artykułu Nr referencyjny 
producenta

Liczba par i 
rozmiar żyły

Przekrój poprzeczny 
przewodu

Średnica zewnętrzna 
płaszcza Ekranowany Kolor płaszcza Cena [zł/mb]

103720 00100224 3 0,75 mm² 5,7 mm Nie Szary 2,37

103721 00100234 4 0,75 mm² 6,2 mm Nie Szary 3,01

103724 00100644 3 1,5 mm² 6,7 mm Nie Szary 3,44

103726 00100664 5 1,5 mm² 8,1 mm Nie Szary 5,81

103728 0035458 3 1,5 mm² 10,3 mm Tak Transparenty 8,60

103729 00354593 4 1,5 mm² 11,3 mm Tak Transparenty 9,03

Kable ÖLFLEX® sprzedawane na metry
firmy LAPP

Więcej informacji: www.automation24.pl/oelflex

Docinamy na wymiar!

Z przyjemnością doradzimy Ci osobiście!
+48 (22) 439 65 00 
00800 24 2011 24 (bezpłatny) 

info@automation24.pl www.automation24.pl

CZAT ON-LINE

LIVECHAT

LIVECHAT
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Złącza do wbudowania
Gniazda M12 do wbudowania 

do czujników i przesyłu danych

Złącza prostokątne
Szeroka gama solidnych złączy 

prostokątnych

Elementy ze złączem
Praktyczne złącza RJ45 i USB do 

wbudowania

PFLITSCH, Trelleborg, CONTA-CLIP 
Dlaczego te trzy  renomowane marki? 
 › Każda z tych marek gwarantuje najwyższą jakość 

 › Szybkie, proste i dostosowane do potrzeb okablowanie  › Doskonałe wyprowadzenia kabli  z obudowy Akcesoria instalacyjne w Automation24 
W  Automation24 posiadamy w ofercie trzy najlepsze marki z zakresu 
technologii okablowania – PFLITSCH, Trelleborg oraz CONTA-CLIP. 
Dzięki produktom tych trzech renomowanych marek, zarówno przepusty 
kablowe jak i dławnice czynią okablowanie prostym, bezpiecznym i niezawodnym. 

Przepusty kablowe firmy Trelleborg

Przepusty kablowe firmy CONTA-CLIP

 � Modułowy system przepustów kablowych do kabli konfekcjonowanych i bez 
złączy

 � Duży wybór elementów uszczelniających dla wielu różnych rozmiarów kabli

 � Bez konieczności demontażu kabla w celu regulacji jego długości lub wymiany

 � Niezawodne uszczelnienie dzięki stopniowi ochrony IP66

 � Płytki przepustów kablowych do kabli bez złączy

 � Szeroka oferta z różnymi średnicami kabli i liczbami przepustów 

 � Dławnice modułowe również dla dużych średnic kabli

 � Najlepszy stosunek ceny do jakości

 � Dostępne w wykonaniu metrycznym z tworzyw sztucznych, mosiądzu  
i stali nierdzewnej 

 � Wysoka klasa ochrony i duży zakres uszczelnienia dzięki wymiennej 
wkładce uszczelniającej

 � Wersje EMC z ekranowaniem 360°

Dławnice kablowe firmy PFLITSCH

Potrzebujesz wtyków do zrealizowania połączenia z szafą sterowniczą?

Sprawdź całą ofertę produktów na stronie: www.automation24.pl/okablowanie-szaf-sterowniczych
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Produkty firmy Siemens w Automation24
W asortymencie Automation24 znajdziesz szeroką gamę produktów 
 firmy Siemens w najlepszych cenach. Dzięki produktom tej firmy 
 automatyzacja procesów oraz sterowanie maszynami i systemami staje 
się proste i efektywne.  

Dlaczego Siemens? 
 › Międzynarodowy lider na rynku komponentów do automatyki przemysłowej  

 › Znana na całym świecie jakość  marki, na której można polegać  › Nieustanna innowacyjność i  utrzymana jakość 

Siemens

      » Zaawansowana automatyzacja 
procesów i sterowanie «

SIMATIC ET200 SP

SIMATIC S7-1200

Panele operatorskie HMI

 � Sterowniki do małych i średnich aplikacji automatyki

 � Zintegrowane funkcje komunikacyjne i technologiczne

 � Możliwa rozbudowa o dodatkowe moduły dla lepszego dostosowania  
do aplikacji

 � W ofercie panele SIMATIC HMI Basic oraz Comfort w zależności od wymagań 

 � Prosta i intuicyjna obsługa za pomocą ekranu dotykowego

 � SIMATIC WinCC do szybkiego tworzenia wizualizacji

 � Innowacyjny system wejść/wyjść do kompaktowych szaf sterowniczych

 � Szybkie, beznarzędziowe okablowanie dzięki technologii wtykowej Push-in

 � Komunikacja PROFINET z tylną magistralą zapewnia szybki i bezbłędny 
transfer danych

 � Proste rozwiązywanie problemów dzięki funkcjom diagnostycznym dla 
każdego kanału

Mini-sterowniki LOGO!

 � Ekonomiczne zestawy startowe do zapoznania się ze sterownikami

 � Idealne do mniejszych zadań w zakresie automatyzacji maszyn, budynków 
i procesów

 � Proste, zajmujące mało miejsca, wydajne i możliwe do rozbudowy o 
dodatkowe moduły

Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.automation24.pl/systemy-sterowania

Więcej informacji: www.automation24.pl/siemens-logo
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  www.automation24.pl/simatic-s7-1200

 � Kompaktowe rozwiązanie do aplikacji automatyki ze zintegrowanymi 
 f unkcjami komunikacyjnymi i technologicznymi

 � Możliwa rozbudowa o dodatkowe moduły używane w małych i średnich 
 aplikacjach automatyki

 � Zintegrowany interfejs PROFINET umożliwiający niezawodną współpracę  
z innymi komponentami systemu automatyki

 � Efektywne programowanie w TIA Portal od planowania sterowania,  
przez programowanie, po symulację  

Numer artykułu Nr referencyjny producenta Opis Cena [zł]

101692 6EP1332-1SH71 Zasilacz modułowy PM1207, 24 V DC/2,5 A 286,38

101655 6ES7214-1AG40-0XB0 Kompaktowy CPU 1214C, DC/DC/DC, PROFINET 1 393,20

101677 6ES7223-1BH32-0XB0 Moduł wejść/wyjść cyfrowych SM 1223, 8 DI/8 DO 0,5 A 638,55

101682 6ES7231-5PD32-0XB0 Moduł wejść analogowych SM 1231 RTD, 4 x Pt100/Pt1000 1 155,41

105267 6ES7822-0AA06-0YA5 Oprogramowanie SIMATIC STEP 7 Basic V16 1 371,70

Wysoka elastyczność i modułowa konstrukcja
SIMATIC S7-1200
firmy Siemens



ifm efector

2120

Przekształtniki częstotliwości

Przekształtniki częstotliwości

 � Do zastosowań w obszarach takich jak sprężarki, wysoce dynamiczna  
technologia przenośników lub maszyn do magazynowania i transportu

 � Dla procesów ciągłych o dużej prędkości i dokładności momentu obrotowego 

 � Proste i szybkie uruchamianie oraz diagnostyka za pomocą modułu  
Smart Access 

 � Ekonomiczne rozwiązanie napędowe dla aplikacji z prostymi sekwencjami 
ruchu

 � Szybkie uruchamianie dzięki zintegrowanym makrom dla różnych aplikacji

 � Idealne rozwiązanie dla systemów wentylacji i przenośników taśmowych

Więcej informacji: www.automation24.pl/sinamics-v20

Zoptymalizowane do aplikacji  
opartych na pompach i wentylatorach 
Nowe przekształtniki częstotliwości SINAMICS G120X
firmy Siemens 

 �  Szczególnie wytrzymałe dzięki powłoce ochronnej płytek PCB i ochronie  
przed kapiącą wodą 

 �  Stabilne w każdych warunkach sieciowych dzięki zintegrowanemu  
dławikowi prądu stałego 

 �  Ekonomiczne dzięki trybom oszczędzania energii przystosowanym do różnych aplikacji

 �  Prosta konfiguracja za pomocą dodatkowego modułu Smart Access 

  www.automation24.pl/sinamics-g120x

od 3 065,90 zł

Siemens
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Wyłączniki nadprądowe
Optymalna ochrona przed  

zwarciami i przeciążeniami

Wyłączniki różnicowoprądowe
Bezpieczne wykrywanie prądu  

upływu i ochrona przed porażeniem

Detektory iskrzenia
Niezawodnie wykrywanie zwarć łu-

kowych szeregowych i równoległych

Wyłączniki silnikowe

Przekaźniki monitorujące

Układy rozruchowe

 � Termiczne przekaźniki przeciążeniowe klasy 10 dla ochrony silników do 18,5 kW

 � Elektroniczne przekaźniki monitorowania prądu z szerokim zakresem ustawień  
do wielu zastosowań

 � Dostępne modele wyposażone w praktyczny wyświetlacz do prostej  
samodzielnej obsługi   

 � Hybrydowe układy rozruchowe do 3 kW do rozruchu bezpośredniego  
lub nawrotnego

 � Softstarty do łagodnego rozruchu napędów do 18,5 kW

 � Kompaktowe układy rozruchowe SIRIUS łączące w jednym urządzeniu  
wyłącznik, stycznik i przekaźnik monitorujący

 � Wyłączniki SIRIUS do ochrony silników zapewniają niezawodną ochronę 
przed zwarciem i przeciążeniem 

 � Wyłączniki silnikowe i do układów rozruchowych w wielkościach S0 i S00   

 � Różnorodne akcesoria do łatwego podłączenia wszystkich części 
modułowego systemu SIRIUS 

Styczniki mocy

 � Kompaktowe styczniki mocy SIRIUS do 18,5 kW w rozmiarach S0/S00

 � Styczniki półprzewodnikowe o długiej żywotności do zastosowań przy 
wysokich częstotliwościach przełączania

 � Możliwość podłączenia ze wszystkimi produktami z grupy  
modułowego systemu SIRIUS

Siemens

Więcej komponentów z zakresu zabezpieczeń instalacyjnych

Więcej informacji: www.automation24.pl/siemens
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Oferta firm Selec i TELE w Automation24
W ofercie posiadamy przekaźniki monitorujące i czasowe firmy TELE do 
niezawodnej ochrony maszyn. Oprócz przekaźników czasowych, Selec 
oferuje również wysokiej jakości produkty w zakresie monitorowania prądu i 
napięcia, wyświetlaczy/liczników procesowych i regulatorów temperatury.  

Dlaczego Selec i TELE?  › Niezawodne przekaźniki czasowe   › Przekaźniki monitorujące do  zapobiegania awariom maszyn   › Doskonałe produkty oferujące jakość  
i bezpieczeństwo urządzeń 

Selec, TELE

Przekaźniki czasowe firmy TELE

Przekaźniki monitorujące firmy Selec

Przekaźniki monitorujące firmy TELE

 � Przekaźniki monitorujące napięcie poniżej i powyżej określonego progu  
w obwodach 1- i 3-fazowych

 � Przekaźniki monitorujące prąd i ziemnozwarciowe dla optymalnej ochrony 
systemu

 � Kompaktowe przekaźniki monitorujące sekwencję faz, ich zanik i asymetrię

 � Wysokiej jakości przekaźniki monitorujące w różnych wersjach  
do różnych zastosowań

 � Optymalna ochrona maszyn i urządzeń przy pomocy monitorów prądu lub 
napięcia

 � Przekaźniki monitorujące poziom z wbudowanymi funkcjami czasowymi 

 � Przekaźniki monitorujące temperaturę uzwojenia silnika

 � Niezawodne przemysłowe przekaźniki czasowe w trzech różnych 
 wykonaniach

 � Szeroki zakres napięcia zasilania od 12 do 240 V AC/DC do elastycznego 
stosowania

 � Dostępne przekaźniki wielofunkcyjne lub do rozruchu gwiazda-trójkąt

 � Analogowe i cyfrowe przekaźniki czasowe do montażu na szynie 
montażowej

 � Szeroki zakres napięcia wejściowego i dopuszczenie UL do użytku na 
całym świecie

 � Do 15 funkcji czasowych i 10 zakresów czasowych dla maksymalnej 
elastyczności 

Przekaźniki czasowe firmy Selec

Sprawdź całą ofertę produktów na stronie: www.automation24.pl
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Produkty firmy Eaton w Automation24
Doświadczenie firmy Eaton łączy w sobie innowacyjność i długotrwałą 
jakość, przez co może ona zaoferować szeroką gamę urządzeń sterujących 
i sygnalizacyjnych. Ponadto do sygnalizacji stanu systemów i maszyn 
 oferujemy kolumny sygnalizacyjne Eaton. W naszej ofercie posiadamy 
także rozruszniki silnikowe z regulacją prędkości i wyłączniki tego producenta. 

Dlaczego Eaton? 
 › Innowacje i techniczna doskonałość  › Różnorodne urządzenia sterujące  i sygnalizacyjne 

 › Odpowiednie urządzenia do każdych wymagań aplikacji 

Eaton

» Różnorodne urządzenia 
sterujące i sygnalizacyjne «

Przełączniki z kluczem

Lampki sygnalizacyjne

Przyciski bezpieczeństwa

 � Lampki sygnalizacyjne do informowania o stanie maszyny 

 � Dużą wytrzymałość dzięki technologii LED w wersji do napięć AC oraz DC

 � Dostępne również innowacyjne modele RG oraz RGB 

 � Przyciski bezpieczeństwa niezawodne w niebezpiecznych sytuacjach

 � Modele przycisków uruchamianych kluczykiem do autoryzacji operacji

 � W ofercie dostępne także kompatybilne kasety do montażu natynkowego  
i etykiety 

 � Przełączniki z kluczem RMQ-Titan do autoryzowanej obsługi aplikacji

 � Dostępne w wersji z samopowrotem, bądź z zatrzymaniem w różnych 
pozycjach 

 � Dostępne również w formie natynkowej kasety z przełącznikiem

Przyciski

 � Przyciski i przełączniki we wszystkich powszechnie stosowanych kolorach

 � Ułatwiony proces zamawiania dzięki oferowanym zestawom wszystkich 
części przycisku

 � Szeroka gama odpowiednich akcesoriów dostępnych online 

Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.automation24.pl/eaton
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Lampy sygnalizacyjne w wielu 
kolorach

firmy LED2WORK

Eaton

Rozruszniki silnikowe z regulacją prędkości

Kolumny sygnalizacyjne

 � Praktyczne połączenie przemiennika częstotliwości i klasycznego rozrusznika 
silnikowego

 � Prosta parametryzacja za pomocą śrubokręta lub jednostki sterującej

 � Dostępne warianty jedno- i trójfazowe o mocy do 7,5 kW

 � Optymalna wizualizacja stanu maszyny dzięki technologii LED

 � Dostępne jako kompletne urządzenie lub jako moduły do samodzielnego 
montażu

 � Możliwość połączenia z modułem akustycznym lub błyskowym

Rozłączniki

 � Dostępne jako zwykłe wyłączniki lub rozłączniki z funkcją wyłącznika 
bezpieczeństwa

 � Różne wersje do 63 A dostępne bezpośrednio z magazynu

 � Dostępne jako wariant do montażu w szafie sterowniczej lub jako wersja 
natynkowa we własnej obudowie

Czy znasz kolumny/lampy sygnalizacyjne firm ifm, PATLITE i LED2WORK?

Wszystkie kolumny sygnalizacyjne znajdziesz pod adresem: www.automation24.pl/kolumny-sygnalizacyjne

Programowana kolumna 
sygnalizacyjna

firmy ifm

Kompletne kolumny 
 sygnalizacyjne

firmy Patlite
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Numer artykułu Nr referencyjny producenta Opis Cena [zł]

100947 216512 - M22-D-G-X1/K10 Przycisk zielony, Z samopowrotem, Oznaczenie I, 1 x NO 36,98

100968 216517 - M22-WRS/K11 Przełącznik z kluczem, Bez samopowrotu, Oznaczenie: 0-I, 1x NC/NO 162,97

100972 216529 - M22-I2-M1 Przycisk podwójny, Komplet w obudowie, 2 x NC/NO 130,72

101071 229746 - FAK-R/KC11/I Przycisk ręczny i nożny, Z samopowrotem, Czerwony grzyb, Komplet 165,98

100979  216523 - M22-PVS/KC11/IY Przycisk bezpieczeństwa, Komplet w obudowie 
1x NC/NO 209,41

 � Sprawdzone w milionach aplikacji automatyki

 � Wysoki stopień ochrony dla bezpieczeństwa 
aplikacji

 � Elementy systemowe do różnych zastosowań

 �  Nowość: Płaskie elementy stykowe i LED dla 
oszczędności miejsca

Urządzenia sterujące i sygnalizacyjne RMQ-Titan  
firmy Eaton 

  www.automation24.pl/rmq-titan

Wysoki komfort codziennego używania maszyny!
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Kable Ethernet i PROFINET w 
sprzedaży na metry

TERZ, Helmholz, Anybus
Dlaczego te trzy  renomowane marki? 
 › Trzy solidne marki do pewnego łączenia pojedynczych systemów w sieć 

 › Efektywna transmisja danych dzięki 
solidnym i wydajnym produktom  › Niezawodne rozwiązania Ethernet, 

PROFINET i bezprzewodowe 

Niezarządzalne switche Fast Ethernet firmy TERZ

Zarzdzalne switche PROFINET firmy Helmholz

 � Zarządzalne switche PROFINET w kompaktowych obudowach, 4- i 8-portowe 

 � Priorytet przesyłu danych PROFINET w sieci sterującej pracą maszyn

 � Obsługa protokołów PROFINET, takich jak LLDP lub DCP, a także alarmów 
 diagnostycznych

 � Płaskie switche Ethernet z serii Nite-RF do montażu na szynie DIN  
i Nite-RW do montażu natynkowego w wersjach 5-, 8- i 16-portowych

 � Wąskie switche NITE-RS we wszystkich wariantach wymagają  najmniejszej 
na świecie przestrzeni montażowej 

 � Wytrzymałe switche M12 do stosowania w terenie w wersjach 4-, 6-  
i 8-portowych z dopuszczeniem E1 i zgodne z normą DIN EN 50155

 � Niezawodne rozwiązanie bezprzewodowe jako zamienniki kabli  
w przemysłowych sieciach Ethernet

 � Dostęp do maszyny poprzez protokół Bluetooth lub połączenie WLAN

 � Obsługa wszystkich popularnych protokołów Ethernet, takich jak  
PROFINET lub EtherNet/IP

Ethernet bezprzewodowy firmy Anybus

Inteligentna technika łączeniowa w Automation24
Firma Helmholz oferuje solidne zarządzanle switche PROFINET do  
efektywnej transmisji danych pomiędzy maszynami. Niezarządzane 
switche Fast Ethernet firmy TERZ gwarantują trwałość i wydajność. 
 Produkty Anybus do bezprzewodowych sieci Ethernet uzupełniają ofertę  
inteligentnych technologii połączeń.   

Odpowiednie komponenty do okablowania sieciowego

Beznarzędziowe złącza 
 PROFINET

Kable krosowe RJ45 i M12 
PROFINET

Więcej na stronie www.automation24.pl/sieci-przemyslowe-i-komunikacja
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Solidne switche Fast Ethernet M12  
o wysokiej klasie ochrony
firmy TERZ

Numer artykułu Nr referencyjny 
producenta Ilość portów Stopień ochrony Temperatura pracy Napięcie wejściowe Cena [zł]

104043 411300 4 IP65/IP67 -40-70 °C 8-28 V AC/9-36 V DC 877,20

104044 411500 6 IP65/IP67 -40-70 °C 8-28 V AC/9-36 V DC 967,50

104045 411600 8 IP65/IP67 -40-70 °C 8-28 V AC/9-36 V DC 1 100,80

Więcej informacji: www.automation24.pl/terz-ie

 �   Kompaktowa i wytrzymała obudowa metalowa  
o  stopniu ochrony IP65/67

 �   Wersje 4-, 6- i 8 portowe oferujące prędkość  
transmisji 10/100 Mbit/s

 �   Rozszerzony zakres temperatury pracy  
od -40 do +70°C

 �   Odpowiednie do zastosowań  
w przemyśle (PROFINET) i kolejnictwie  
zgodnie z normą DIN EN 50155

Możliwość implementacji sieci nawet w trudnych warunkach!

Z przyjemnością doradzimy Ci osobiście!
+48 (22) 439 65 00 
00800 24 2011 24 (bezpłatny) 

info@automation24.pl www.automation24.pl

CZAT ON-LINE

LIVECHAT

LIVECHAT
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LED2WORK, PATLITE 

Oferta firm LED2WORK i PATLITE w Automation24 
Potrzebujesz doskonałego oświetlenia do maszyny? Oferujemy Ci 
najlepsze rozwiązania dzięki różnym wersjom  produktów LED2WORK. 
Kolumny sygnalizacyjne i lampy PATLITE mogą również zwiększyć 
bezpieczeństwo maszyn i instalacji. 

Dlaczego LED2WORK  i PATLITE?  
 › Diody LED zastosowane dla niskiego 

zużycia energii i niskiej emisji ciepła  › Potencjalna oszczędność kosztów energii w wysokości do 70 %   › Długi czas pracy do 60 000 godzin  

Kompaktowe lampy sygnałowe firmy PATLITE

 � Modele monochromatyczne w 5 różnych opcjach kolorystycznych  
(czerwony, żółty, zielony, niebieski i biały)

 � Dostępna także wersja wielokolorowa opcjonalnie z pojemnościowym 
 czujnikiem dotykowym i alarmem akustycznym

 � Bardziej równomierne światło dzięki nowo opracowanemu reflektorowi

 � Wysoka klasa ochrony do pracy w trudnych warunkach

Kolumny sygnalizacyjne firmy PATLITE

 � Smukła i elegancka konstrukcja o wysokim stopniu ochrony do IP65

 � Podstawy dostępne w kolorze białym i srebrnym mogą być dopasowane 
do koloru maszyny

 � Modułowa konstrukcja "obróć i zatrzaśnij" do indywidualnej konfiguracji 
kolumn z jednostek LED i modułów akustycznych

Szeroki asortyment ponad 300 000 artykułów

Przekonaj się już teraz: www.automation24.pl

Z NASZEGO 
MAGAZYNU
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LED2WORK

Lampy tubowe

 �  Lampy odporne na oleje z nietłukącym się szkłem do stosowania w 
 obrabiarkach 

 � Do 50 000 godzin pracy bez przerw na konserwację lampy

 � Białe światło dzienne Ra85 bez efektu migotania, bez składowych UV lub IR

Lampy natynkowe

 �  Energooszczędna technologia LED w kolorze światła dziennego  
z równomiernym oświetleniem i bez efektu migotania

 �  Różne konstrukcje i napięcia robocze dla wielu zastosowań

 � Dostępne odpowiednie akcesoria montażowe oraz ściemniacz   

Lampy systemowe

Lampy sygnalizacyjne

 � Do sygnalizacji stanu maszyny

 � Smukła konstrukcja umożliwiająca łatwą integrację z systemem

 �  W zależności od wysterowania, możliwość wygenerowania wszystkich  
kolorów przestrzeni barw RGB

 �  Optymalne oświetlenie LED do pracy w systemie i na stanowiskach  
badawczych 

 � Łatwa wymiana istniejących lamp fluorescencyjnych

 �  Matowa szyba zapewniająca jednorodne, wolne od przepaleń i cieni 
oświetlenie

Numer artykułu Nr referencyjny producenta Opis Cena [zł]

104246 118110-01  TUBELED_40 II, Wersja POWER, 24 V DC, 12 W, 280 mm, IP67/IP69K 549,54

104254 118410-02 TUBELED_40 II, Wersja ECO, 24 V DC, 17 W, 715 mm, IP67/IP69K 665,64

104239 116010-01 INROLED_50, Wersja POWER, 24 V DC, 12 W, 305 mm, IP67/IP69K 476,01

103824 114310-02 TECLED, 220-240 V AC, 23 W, 910 mm, IP54 708,21

103692 110890-11 SIGNALED, RGB LED, 24 V DC, 8 W, 260 mm, IP54 321,21

Przekonaj się już teraz: www.automation24.pl
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 � Wydajne moduły świetlne o zwiększonym 
natężeniu światła

 � Wbudowany moduł brzęczyka z 4 rodzajami 
sygnalizacji

 � Różne możliwości montażu

 � Solidna obudowa z poliwęglanu o wysokim 
stopniu ochrony

Doskonała widoczność stanu maszyny!

LR – nowa generacja  
kolumn sygnalizacyjnych
firmy PATLITE

  www.automation24.pl/kolumny-sygnalizacyjne-patlite

Numer artykułu Nr referencyjny 
producenta Opis Cena [zł]

104158 LR4-202WJNU-RG Czerwony/Zielony, Sygnał świetlny ciągły, Montaż bezpośredni, Srebrna 356,47

104157 LR4-202WJBW-RG Czerwony/Zielony, Sygnał świetlny ciągły/przerywany/Brzęczyk, Montaż bezpośredni, Biała 445,05

104160 LR4-302WJBU-RYG Czerwony/Żółty/Zielony, Sygnał świetlny ciągły/przerywany/Brzęczyk, Montaż 
bezpośredni, Srebrna 565,02

104166 LR4-502WJNU-RYGBC Czerwony/Żółty/Zielony/Niebieski/Biały, Sygnał świetlny ciągły, Montaż bezpośredni, 
Srebrna 615,33

104173 LR4-502PJBW-RYGBC Czerwony/Żółty/Zielony/Niebieski/Biały, Sygnał świetlny ciągły/przerywany/Brzęczyk,
Montaż na stopce, Biała 770,13

Z przyjemnością doradzimy Ci osobiście!
+48 (22) 439 65 00 
00800 24 2011 24 (bezpłatny) 

info@automation24.pl www.automation24.pl

CZAT ON-LINE

LIVECHAT

LIVECHAT



3332

Dlaczego  PHOENIX CONTACT?
 › Dokładność, niezawodna jakość  i szeroka wiedza techniczna   › Solidne komponenty automatyki do 
instalacji przemysłowych  › Niezmienna jakość marki od prawie 

100 lat 

PHOENIX CONTACT 

    » Solidne komponenty automatyki 
do instalacji przemysłowych «

Złącza

Przekaźniki sprzęgające

Puszki czujników/urządzeń wykonawczych

 � Przekaźniki elektromechaniczne i półprzewodnikowe z technologią  
szybkiego podłączania Push-in 

 � Szczególnie smukłe konstrukcje o szerokości 6,2 mm

 � Łatwe i szybkie zamawianie dzięki kompletnym zestawieniom 

 � Oszczędność czasu dzięki stosowaniu mostków

 � Pasywne puszki czujników/urządzeń wykonawczych do łączenia kilku  
sygnałów do jednego głównego przewodu

 � Solidne i szczelne rozdzielacze do pracy w trudnych warunkach terenowych, 
dostępne również w wykonaniu ze stali nierdzewnej

 � Dostępne modele z kablem lub z zaciskami do przyłączenia

 � Szeroki zakres przemysłowych złączy do czujników/urządzeń  
wykonawczych, sygnałowych i do przesyłu danych

 � Wszystkie popularne warianty w rozmiarach M8 i M12 dostępne z 
 magazynu

 � Łatwe do podłączenia w terenie, dzięki złączom śrubowym, Push-in oraz  
technologii QuickON

 � Pełna elastyczność: Bloki zaciskowe ze złączami śrubowymi lub Push-in

 � Łatwe do mostkowania dzięki podwójnym dedykowanym złączom

 � Mniejsze zapasy dzięki standardowym akcesoriom do mostkowania  
i oznaczania  

 � Dostępne również jako łączniki krosowe i rozdzielacze potencjałów

Bloki zaciskowe

Sprawdź całą ofertę produktów na stronie: www.automation24.pl/phoenix-contact

Oferta firmy PHOENIX CONTACT w Automation24
W ofercie posiadamy szeroką gamę produktów PHOENIX. Oprócz 
 elementów do szafy sterowniczej, takich jak zasilacze impulsowe/UPS  
i ochrona przepięciowa, posiadamy również produkty z zakresu techniki 
okablowania w postaci kabli do czujników, złączy, puszek czujników/
urządzeń wykonawczych i bloków zaciskowych. Nowością w naszej ofercie są teraz także bloki rozdzielaczy PTFIX.
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Elastyczność i oszczędność miejsca!

 � Gotowe do użycia bloki rozdzielaczy do szybkiego montażu bez ręcznego mostkowania 

 � Elastyczne zastosowanie w aplikacji dzięki różnym możliwościom montażu

 � Szybkie przyłączanie przewodów dzięki metodzie bezpośredniego montażu Push-in  
bez użycia narzędzi

Bloki rozdzielaczy PTFIX
firmy PHOENIX CONTACT 

Więcej informacji: www.automation24.pl/bloki-rozdzielaczy-ptfix

1 285,70 zł

Pakiet systemowy bloków   
rozdzielacza 1092040 - PTFIX L-BOXX 
Numer artykułu: 104623

W ofercie np.: 
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PHOENIX CONTACT 

Gniazda do szaf sterowniczych

Zasilacze impulsowe/UPS

 � Proste i szybkie okablowanie dzięki złączom śrubowym lub wtykowym

 � Dostępne wszystkie popularne typy wtyczek do użytku w całej Europie

 � Szybki i łatwy montaż na standardowej szynie montażowej

 � Zasilacze odpowiednie do Twoich zastosowań: rodziny produktów o różnych 
funkcjach i klasach wydajności

 � Elastyczne zastosowanie dzięki międzynarodowym certyfikatom i szerokiemu 
zakresowi napięcia wejściowego

 � Różne moce do 480 W przy napięciu wyjściowym 12 lub 24 V DC dostępne z 
magazynu

Ochrona przeciwprzepięciowa

 � Skuteczna ochrona przeciwprzepięciowa dla wszystkich powszechnych 
zastosowań i różnych rodzajów sygnałów 

 � Ochrona przeciwko przejściowym napięciom i napięciom o wysokich 
częstotliwościach za pomocą połączeń filtra przeciwzakłóceniowego  
i ochrony przeciwprzepięciowej

 � Oszczędność miejsca dzięki wyjątkowo kompaktowej konstrukcji

Więcej informacji: www.automation24.pl/bloki-rozdzielaczy-ptfix

Numer artykułu Nr referencyjny producenta Typ wtyku Prąd znamio-
nowy Typ połączenia Cena [zł]

104281 0804026 - EO-CF/UT/LED C/F 16 A Zaciski śrubowe 30,53

104277 0804040 - EO-CF/PT/LED C/F 16 A Zaciski Push-In 30,53

104283 0804053 - EO-G/UT/SH/LED G (Wielka Brytania) 13 A Zaciski śrubowe 30,53

104278 0804022 - EO-E/PT/SH/LED E (Francja) 16 A Zaciski Push-In 36,55

Optymalna ochrona dla urządzeń zasilanych napięciem 24 V DC 

Kontrolery obwodu obciążenia
Umożliwiają wykrywanie przeciążeń i zwarć 
oraz pozwalają na odpowiednią reakcję.

Więcej informacji: www.automation24.pl/wielokanalowe-wylaczniki-zabezpieczajace
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ifm efector

Produkty firmy WAGO w Automation24
Złącza zaciskowe do wszystkich typów przewodów z innowacyjną 
technologią zacisków sprężynowych stanowią bezpieczną alternatywę 
dla konwencjonalnych połączeń śrubowych. Nowością w ofercie 
 Automation24 są teraz również przetworniki i wyłączniki krańcowe JUMPFLEX®  
firmy WAGO do wysokiej jakości instalacji.  

WAGO

»  Specjalista w zakresie 
techniki łączeniowej «

Przetwornik separacyjny ze wzmocnieniem

Przetworniki pomiarowe

 � Odpowiednie przetworniki o wąskiej konstrukcji do wszystkich popularnych 
zastosowań

 � Natychmiastowe indywidualne dopasowanie do aplikacji dzięki 
mikroprzełącznikom na urządzeniu

 � Szybkie okablowanie dzięki technologii połączeń wtykowych Push-in

 � Izolacja galwaniczna sygnału wejściowego i wyjściowego oraz napięcia 
zasilania

 � Regulacja zera i zakresu w celu skompensowania błędu lub przesunięcia 
sygnału

 � Oszczędność miejsca w szafie sterowniczej dzięki modułom o szerokości 
jedynie 6 mm

Złącza zaciskowe

 � Złącza zaciskowe do podłączania wszystkich rodzajów  przewodów, nawet 
niezarobionych

 � Dla różnych typów i przekrojów do 6 mm² z możliwością łączenia różnych 
przewodów w jednym złączu

 � Szybki montaż na szynie za pomocą opcjonalnego adaptera montażowego

Numer artykułu Nr referencyjny producenta Opis Cena [zł]

104653 857-500 Przetwornik pomiarowy częstotliwości do czujników PNP i NPN 740,46

104665 857-800 Przetwornik pomiarowy temperatury do czujników Pt 545,67

104630 857-400 Przetwornik separacyjny ze wzmocnieniem 720,25

104659 857-411 Przetwornik separacyjny ze wzmocnieniem (stała konfiguracja) 477,30

104662 857-423 Przetwornik separacyjny ze wzmocnieniem z powieleniem sygnału 766,26

Dlaczego WAGO? 
 › CAGE CLAMP® –  innowacyjna  technologia zaciskowa jako  alternatywa dla konwencjonalnych 
zacisków śrubowych › Wysokiej jakości elektroniczne przetworniki pomiarowe  i  separacyjne ze wzmocnieniem  › Lider innowacyjnych rozwiązań 

Sprawdź całą ofertę produktów na stronie: www.automation24.pl
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Dlaczego te trzy  renomowane marki? 
 › Niezawodna ochrona podzespołów › Solidne obudowy przemysłowe i szafy sterownicze w wykonaniu z metalu i tworzywa sztucznego  › Odpowiednie akcesoria, takie jak wentylatory, ogrzewanie do szaf sterowniczych i wiele innych

FIBOX, Rittal, Raychem

Obudowy aluminiowe firmy Raychem

Obudowy stalowe firmy Rittal

 � Kompaktowe naścienne szafy sterownicze i skrzynki zaciskowe z blachy 
 stalowej w wielu rozmiarach

 � Odpowiednie akcesoria montażowe do szybkiego i łatwego montażu  
komponentów wewnątrz

 � Wentylatory filtrujące i ogrzewanie do szaf sterowniczych dostępne prosto  
z naszego magazynu

 � Wysokiej jakości, lakierowane proszkowo obudowy aluminiowe do 
zastosowań przemysłowych

 � Różne rozmiary i kompatybilne akcesoria dostępne z naszego magazynu

 � Dostępne również w wersji EX do stosowania w obszarach 
 niebezpiecznych

 � Wytrzymałe, odporne na uderzenia obudowy i naścienne szafy 
 sterownicze z poliwęglanu

 � Odporne na korozję, wpływ warunków atmosferycznych  
i promieniowanie UV, również do zastosowań zewnętrznych

 � Znacznie lżejsze i łatwiejsze do obróbki niż obudowy z blachy stalowej

Obudowy poliwęglanowe FIBOX

Numer artykułu Nr referencyjny 
producenta Wysokość Szerokość Głębokość Cena [zł]

103638 RJ05 75 mm 80 mm 57 mm 36,55

103639 RJ06 125 mm 80 mm 57 mm 46,44

103640 RJ07 175 mm 80 mm 57 mm 55,90

103642 RJ11 122 mm 120 mm 81 mm 85,57

103643 RJ21 220 mm 120 mm 81 mm 114,81

103646 RJ19 230 mm 200 mm 113 mm 180,17

Obudowy, szafy sterownicze i akcesoria w Automation24
FIBOX, Rittal i Raychem to trzej renomowani producenci niezawodnych 
szaf sterowniczych i obudów. W ofercie posiadamy obudowy z  tworzywa 
sztucznego i akcesoria firmy FIBOX. Obudowy metalowe  
i szafki  sterownicze wraz z akcesoriami dostarcza firma Rittal. Firma  
Raychem uzupełnia ofertę Automation24 o obudowy aluminiowe.

Sprawdź całą ofertę produktów na stronie: www.automation24.pl
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Innowacyjne i solidne rozwiązania!

  www.automation24.pl/rittal

 � Kompaktowe szafy sterownicze AX

 � Skrzynki zaciskowe KX

 � Wentylatory filtrujące

 � Ogrzewanie do szaf sterowniczych

Szafy sterownicze i akcesoria 
firmy Rittal 
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Oferta narzędzi w Automation24
Wraz z trzema wiodącymi producentami narzędzi w Automation24  
oferujemy Ci wysokiej jakości asortyment wkrętaków, obcinaków, 
narzędzi do cięcia, zaciskania i usuwania izolacji.   

Dlaczego te trzy  renomowane marki? 
 › Nowatorskie rozwiązanie STRIPAX® 

do obróbki kabli bez uszkodzeń › Wiodący na świecie specjalista w zakresie produkcji wydajnych  obcinaków do kabli  › Wera - ekspert w dziedzinie narzędzi dokręcających 

Weidmüller, KNIPEX, Wera

Wkrętaki firmy Wera

Zaciskarki firmy KNIPEX

 � Innowacyjna zaciskarka Twistor 16 o dużym zakresie zaciskania  
od 0,14 do 16 mm²

 � Narzędzie do automatycznego zdejmowania izolacji z przewodów do   
czujników/urządzeń wykonawczych

 �  TwistCut – poręczne narzędzie do cięcia peszli pustych i z przewodami w środku 

 � Wysokiej jakości wkrętaki i zestawy wkrętaków Kraftform do szybkiej  
i bezproblemowej pracy

 � Joker – pomysłowe klucze z grzechotką z funkcją przytrzymywania  
i ogranicznikiem

 � Wera 2go – stabilne i trwałe łączone torby narzędziowe do przenoszenia 
narzędzi

 � Ergonomiczne narzędzia do precyzyjnego cięcia i usuwania izolacji

 � Profesjonalne narzędzia tnące do kabli miedzianych i aluminiowych

 � Praktyczne narzędzia do zaciskania zapewniające optymalną jakość 
końcówek

Ściągacze izolacji firmy Weidmüller

Łatwy montaż dławnic kablowych!

Narzędzie uniwersalne SKINMATIC® RZ 
firmy LAPP

Więcej informacji: www.automation24.pl/narzedzie-montazowe-lapp

  www.automation24.pl/rittal



Od czujnika do szafy sterowniczej 
Kompletna oferta dla Twojej instalacji 

377,97 zł

PHOENIX CONTACT
Elektroniczny wyłącznik zabezpieczający 
Numer artykułu: 102599

204,68 zł

Rittal
Wentylator filtrujący SK 3237.124
Numer artykułu: 103453

81,70 zł

Selec
Przekaźnik monitorujący napięcie 
Numer artykułu: 104295

1 027,70 zł

ifm
Dalmierz laserowy
Numer artykułu: 103205
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CZAT ON-LINE

LIVECHAT

LIVECHAT

1 182,50 zł

ifm
Elektroniczny czujnik ciśnienia
Numer artykułu: 102061

  www.automation24.pl/czujnik-szafa

597,70 zł

microsonic 
Czujnik ultradźwiękowy 
Numer artykułu: 100404



Twoje korzyści to nasze zadowolenie!

Obsługa, porady  
i jakość...

...produktów na wysokim poziomie.  
Lubię zakupy w tym sklepie.

Doskonały sklep!
Odpowiednie produkty, dobrze 

zapakowane, szybko dostarczone.

Miły kontakt  
i superszybka dostawa. 

Dziękuję.

Twoje produkty dostępne prosto z naszego magazynu 
W naszym sklepie oferujemy szeroki zakres asortymentu z dziedziny automatyki przemysłowej. Nasze portfolio w 
 poszczególnych kategoriach jest odpowiednio dobrane, tak abyśmy mogli stale utrzymywać określone stany magazynowe 
i aby zapewnić najlepsze możliwe doradztwo techniczne dla każdego z produktów. Świadomie nie oferujemy  produktów 
o tych samych charakterystykach technicznych od różnych producentów i dokonujemy dla Ciebie selekcji na etapie 
 planowania portfolio produktowego.  

Mając ponad 300 000 artykułów w magazynie jesteśmy Ci w stanie zagwarantować dostawę w ciągu 24/48 godzin!

Twoje zdanie jest dla nas bardzo ważne 
Jesteśmy dumni z ponad 80 000 zadowolonych klientów, którzy docenili ofertę naszych produktów i świadczone dla nich usługi.

Jesteśmy wdzięczni za wysokie oceny wystawiane nam po zakupach. Potwierdza to najwyższa ocena naszego sklepu jako 
"Bardzo dobry" w systemie opinii klientów Trusted Shops, z niemal pięcioma na pięć możliwych gwiazdek we wszystkich 
trzech kategoriach: Dostawa, Oferta i Obsługa klienta. Szybka wysyłka, profesjonalna obsługa klienta z czatem on-line i 
poradami od naszych specjalistów technicznych, kompleksowa informacja o dostawie po złożeniu zamówienia to aspekty 
szczególnie doceniane przez naszych klientów.

Wszystko w porządku.
Rozsądne ceny, odpowiednio zapakowane  

i bardzo dobra jakość, zgodnie z oczekiwaniami.
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