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n
I sistemi di identificazione e di supporto 
dati vengono impiegati nella tecnica di 
montaggio per il comando di molteplici 
sistemi di produzione e di trasferimento.

Dati riferiti ad oggetti costituiscono la 
base 

 — Singolarizzatore VE, VE 1  
oppure VE 1/V

 — Sensore M8x1 con intervallo di 
commutazione nominale SN = 4mm, 
montabile a livello.

Nel catalogo dei sistemi RFID troverete 
il nostro programma prodotti attuale per 
sistemi di identificazione e supporti dati.

n
Los sistemas de identificación y de 
soportes de datos se utilizan en técnica 
de montaje para controlar variados 
sistemas de producción y transporte.

Los datos referentes a objetos 
constituye la base de: 

 — Separador VE, VE 1 o VE 1/V
 — Sensor M8x1 con distancia de 

conmutación nominal SN = 4mm, 
puede montarse unido

En el catálogo de los sistemas RFID 
encontrará nuestra gama actual de 
productos de sistemas de identificación 
y soportes de datos.

n
Sistemas de identificação e de 
armazenamento de dados são usados 
para o controle de diversos sistemas 
de produção e transporte na técnica de 
montagem.

Os dados relacionados ao objeto são a 
base 

 — Separador VE, VE 1 ou VE 1/V
 — Sensor M8x1 com distância 

nominal de comutação SN = 4mm, 
niveladamente montável.

No catálogo Sistemas RFID, você 
encontra nossa atual oferta de produtos 
em sistemas de identificação e 
armazenadores de dados.
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