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"WE ARE DRIVEN BY AN
INVISIBLE IMPULSE: THE
LOVE OF
ULTRASOUND."
Dipl.-Ing. Johannes Schulte
Managing Director

Ultrasone sensoren - van idee tot innovatie
Een fenomeen in dienst van de industrie
Sinds mensenheugenis wordt het geluid van mens en dier als informatiedrager en als meetmethode gebruikt. Vleermuizen
oriënteren zich in de ruimte door middel van ultrasoon geluid. Dolﬁjnen lokaliseren een school vissen of voorwerpen onder
water met ultrasone frequenties tot 120 kHz en kunnen zelfs de hartfrequentie van dieren bepalen. Misschien wel de oudste
vorm van metingen van het geluid en de looptijd is het tellen van de seconden tussen de bliksem en donder om te bepalen
hoe ver het onweer verwijderd is.
Het idee om zo’n, zij het sterk verﬁjnde meetmethoden industrieel in te zetten, heeft tot de ontwikkeling van ultrasone
sensoren geleid. Deze sensoren stralen hoogfrequente, voor de mens onhoorbare geluidsimpulsen uit en meten de tijd tot
het ogenblik waarop de op voorwerpen teruggekaatste echosignalen aankomen.
De robuuste sensoren zijn geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingen en overtuigen vooral door de mogelijkheid
om contact- of aanrakingsloos te werken, zelfs onder extreme omgevingsomstandigheden, en ook doordat ze objecten van
zeer verschillende materialen en kleuren nauwkeurig kunnen herkennen.
Precies dit enorme potentieel aan praktische toepassingsmogelijkheden en de uitdaging om de huidige grenzen door
nieuwe producten te verleggen, zijn al meer dan 25 jaar dé motivatie voor microsonic. Sinds 1990 concentreert het
internationaal actieve bedrijf, met hoofdzetel in Dortmund, zich op de ontwikkeling en productie van innovatieve ultrasone
sensoren voor industriële automatiseringstechniek.

Bedrijf

"OUR CUSTOMER HAD A
QUESTION. WE HAD AN
IDEA. AND THEN A
NEW TECHNOLOGY."
Dipl.-Ing. Andreas Rotter
R&D

Onze knowhow op ultrasoon gebied voor uw voorsprong
Concentratie op de voornaamste competentie
Tegenwoordig geldt microsonic als wereldwijd erkende specialist op het gebied van ultrasone sensoriek voor
toepassingsmogelijkheden in de industriële automatiseringstechniek en aan voertuigen. Een groot aantal octrooiaanvragen
en een voortdurend groeiende productvariëteit bewijzen de innovatieve kracht van microsonic.
Voorbeelden hiervoor zijn de ultrasone dubbelelaagdetectie, die geheel zonder calibratie werken, labelsensoren, die dankzij
speciale Teach-in methodes ook kritische labels en splices bij hoge transportsnelheden kunnen herkennen, of ultrasone
naderingsschakelaars met schakelfrequenties tot 250 Hz.
Kwaliteit met certiﬁcaat
De hoogste productkwaliteit bereiken en elke stap in het proces van de ontwikkeling tot de serieproductie op elk ogenblik
beheersen en stap voor stap documenteren – dat zijn de doelstellingen van het kwaliteitsmanagement van microsonic van
bij de oprichting van het bedrijf.
Het kwaliteitsmanagementsysteem werd door de gecertiﬁceerd en het voldoet aan de internationale norm DIN EN ISO
9001.

Klantgerichtheid vóór alles

Bedrijf

Alle medewerkers van microsonic trachten snel en ﬂexibel op de wensen van onze klanten in te spelen. Of het nu om een
speciale kabellengte, een individuele aanpassing van de software of een compleet nieuwe ontwikkeling gaat die slechts voor
één enkele onderneming geldig is:
uw wensen, eisen en ideeën worden door microsonic steeds beschouwd als een essentiële aanzet tot meer vooruitgang op
het gebied van ontwikkeling, productie, verkoop en service, en ze worden zo snel mogelijk ten uitvoer gebracht.

"I BRING OUR
ULTRASONIC SENSORS
ON COURSE. AND THEN
TO THEIR GOAL."
Dipl.-Ing. Harry Pilz
Quality development

Ultrasoon - is al het denkbare ook technisch uitvoerbaar?
Deze vraag beantwoordt microsonic het liefst in de praktijk. Dat wil zeggen: samen met u, in voortdurend overleg en
onmiddellijk ter plaatse. Specieke oplossingen voor speciale toepassingen, vereisten of doeleinden ontwikkelen is niet zelden
een technische noodzaak. Dat is trouwens wat wij bij microsonic onder “klantgerichtheid” verstaan.
Het uitgangspunt voor een individuele ontwikkeling kan de vraag naar een andere, op maat gemaakte sensorbehuizing zijn,
een aangepast uitgangssignaal of een evaluatielogica die moet worden veranderd omdat ze in de huidige vorm niet op uw
speciﬁeke omstandigheden of constructie is afgestemd.
Het kan echter ook zijn dat u wilt weten of uw taak überhaupt met een ultrasone sensor op te lossen is. Ook daar geven wij
graag een antwoord op. Om uw ideeën en voorstellingen tot uitvoering te brengen, gaan wij systematisch te werk. Om te
beginnen analyseren wij uw speciﬁeke taak- en probleemstelling evenals de technische mogelijkheden, en vervolgens stellen
wij concrete oplossingen voor.
Op die manier wordt reeds vooraf duidelijk welke sensor of welk systeem bij gebruik besparingen oplevert en bijgevolg tot
winst leidt. Vanaf het prototype tot aan de serieproductie bent u steeds betrokken partij en uitstekend op de hoogte.

Bedrijf

Dus: daag ons uit! Wij verheugen ons op uw aanvraag.

Bedrijf

Het ultrasone werkingsprincip
Ultrasone sensoren hebben in de automatiseringstechniek de grenzen verlegd
Het ultrasone werkingsprincipe:
De ultrasone sensor zendt cyclusgewijs een korte, hoogfrequente geluidsimpuls uit. Deze impuls plant zich met de
geluidssnelheid voort door de lucht. Zodra de impuls op een object stoot wordt hij teruggekaatst om als echo opnieuw de
ultrasone sensor te bereiken. Op basis van het tijdsinterval tussen het uitzenden van de geluidsimpuls en het ontvangen van
het echosignaal berekent de ultrasone sensor intern de afstand tot het object.

Het ultrasone werkingsprincipe

Doordat de afstand tot het object wordt bepaald door een meting van de tijd en niet door een meting van de intensiteit,
bieden ultrasone sensoren een uitstekende achtergrondonderdrukking.
Bijna alle materialen die geluid weerkaatsen worden gedetecteerd, ongeacht hun kleur. Zelfs glasheldere materialen of dunne
folie vormen geen probleem voor ultrasone sensoren.

Het ultrasone werkingsprincip

Met de ultrasone sensoren van microsonic kunnen afstanden van 20 mm tot 10 m worden gemeten en dankzij de
looptijdmeting wordt de meetwaarde tot op de milimeter nauwkeurig bepaald. Enkele sensoren hebben zelfs een resolutie
van 0,025 mm.
De sensoren meten doorheen stoﬃge lucht en mist. Ook dunne afzettingen op het sensormembraan hebben geen
ongunstige invloed op de werking van de sensor.
Sensoren met een blinde zone van slechts 20 mm en met een extreem slanke detectiekegel maken tegenwoordig geheel
nieuwe toepassingen mogelijk: Vulstandmetingen in wells van microplaten en reageerbuizen, en het aftasten van kleine
ﬂessen in de verpakkingsindustrie laten zich zonder problemen uitvoeren. Zelfs dunne draden worden betrouwbaar
gedetecteerd.

Helder water of zwarte koﬃe
De ultrasone sensor doorgrondt bijna elke vloeistof.

Robijnrood, staalblauw,
citroengeel, ...
Sensor houdt van alle kleuren.

Het ultrasone werkingsprincip

Witte voorwerpen op een witte
achtergrond, zwart op zwart
Geen probleem voor de ultrasone sensoren.

Glazen platen en ﬂinterdunne folie
De ultrasone sensor herkent ze betrouwbaar.

Fluweel en leer
Nagenoeg alle kleding wordt gedetecteerd.

Grofkorrelig materiaal, spanen of
ﬁjn zand
Op het gebied van niveaumetingen is de ultrasone sensor
onklopbaar.

Het ultrasone werkingsprincip

De bedrijfsmodi
Verschillende exploitatiesystemen en apparaatvarianten maken de inzet van microsonic-sensors in denkbaar vele
aanwendingsbereiken van de automatiseringstechniek mogelijk.
De kleinste toegestane detectiewijdte
wordt bepaald door de blinde zone van een sensor. Binnen de blinde zone mogen zich geen objecten of storende
reﬂectoren bevinden, aangezien dat tot verkeerde metingen kan leiden.
Het registratiebereik
wordt met verschillende normale reﬂectoren uitgemeten.
De bedrijfstastwijdte
is het typische werkgebied van een sensor.
De sensor kan bij objecten met goede terugkaatsingseigenschappen ook tot aan zijn grenstastwijdte worden ingezet.
Alle sensoren voldoen aan de Duitse (DIN) en Europese normen (EN)
DIN EN 60947-5-2 (norm naderingsschakelaars)
DIN EN 61000-4-2 (elektrostatische ontladingsbestendigheid)
DIN EN 61000-4-3 (ongevoeligheid voor hoge frequenties)
DIN EN 61000-4-4 (snelle transiënten)
EN 55011 (interferentie)
IEC 60068-2-6 (trilvastheid)
IEC 60068-2-27 (schokvastheid)

De bedrijfsmodi

EN 60529 (beschermingsklasse)

De ultrasone sensor als
reﬂexsensor (naderingsschakelaar)
is de traditionele toepassing. De sensor maakt gebruik van
de betere achtergrondonderdrukking die wordt bereikt
dan met andere sensorprincipes. Daarbij wordt de
schakeluitgang actief zodra een object zich binnen de
ingestelde detectieafstand bevindt. Op het schakelpunt is
een hysterese voorzien. Deze methode is geschikt om b.v.
objecten op een transportband te tellen of een
aanwezigheidscontrole uit te voeren. In de overzichtstabel
van de afstand metende sensoren zijn alle sensortypes
opgesomd, die als reﬂexsensor kunnen werken.

Het vensterbedrijf
is een geavanceerde functie van de ultrasone reﬂexsensor.
Hierbij wordt de schakeluitgang pas actief wanneer het
object zich binnen een venster bevindt dat door twee
grenzen wordt bepaald. Met deze toepassing kan b.v. de
juiste ﬂesgrootte in een krat worden gecontroleerd. Te
grote of te kleine ﬂessen worden uitgesorteerd. De
venstermodus en ook de tweeweg- of reﬂexbarrière
kunnen op alle ultrasone sensoren worden ingesteld, die
de microsonic-Teach-in ondersteunen.

De bedrijfsmodi

De ultrasone tweewegof
reﬂexbarrière
gelijkt qua werkingsprincipe op een fotocel. Anders echter
dan bij een fotocel is er geen speciale tripelreﬂector of
gelijkaardig systeem vereist. Er kan gebruik worden
gemaakt van een willekeurige reﬂector zoals b.v. een stuk
metaal. De ultrasone sensor wordt hierbij in het
vensterbedrijf zodanig ingesteld dat de vast gemonteerde
reﬂector in het venster ligt. De ultrasone reﬂexbarrière
verstuurt een signaal zodra de reﬂector volledig wordt
afgedekt door een object. Hierbij speelt het geen rol of het
object het geluid volledig absorbeert of zelfs 'wegspiegelt'.
Bijgevolg wordt deze methode voornamelijk gebruikt voor
moeilijk te detecteren materialen zoals schuimstof en voor
het aftasten van objecten met een onregelmatig
oppervlak.

De ultrasone sensoren met
analoge uitgang
voeren de gemeten waarde van de afstand of
afstandsproportionele spanning (0 – 10 V) of
afstandsproportionele stroom (4 – 20 mA) uit. Bij de
ultrasone sensoren met analoge uitgang kunnen de dicht
bij de sensor gepositioneerde en de ver van de sensor af
gesitueerde venstergrenzen van de analoogkarakteristiek,
alsmede ook stijgende of dalende karakteristieken
ingesteld worden. De resolutie ligt afhankelijk van
sensortype en vensterbreedte ergens tussen 0,025 en
0,36 mm.

De bedrijfsmodi

De ultrasone sensoren met IO-link
maken een naadloze communicatie mogelijk door alle
niveaus van de systeemarchitectuur heen, van de sensor
tot in het bovenste veldbusniveau. De gemeten
afstandswaarde wordt bitserieel aan de besturing
doorgegeven.
ultrasone sensoren met IO-link

De ultrasone dubbelelaagdetectie
werken als eenwegbarrière en detecteren twee of meer
boven elkaar liggende lagen. De zender/ontvangerconﬁguraties kunnen papier, folie, karton en dun
plaatwerk aftasten. Er staan signaaluitgangen ter
beschikking voor de weergave van dubbele lagen en
ontbrekende lagen.

De ultrasone label- en
splicesensoren
werken volgens hetzelfde principe als de ultrasone
dubbelelaagdetectie. Omdat de labels door de compacte
hechting op het dragermateriaal een verband zonder
luchtscheidingslaag vormen, moeten de labelsensoren op
zowel het dragermateriaal als de labels ingeleerd worden.

De ultrasone baankantensensoren
zijn als vorksensor gebouwd en werken eveneens als
eenwegbarrière. Ze worden voor de regeling van de
baanloop ingezet en zenden een analoog signaal 0–10 V
of 4–20 mA uit, dat evenredig loopt aan de baankant.

De bedrijfsmodi

De juiste oplossing voor elke toepassing
Verschillende exploitatiesystemen en apparaatvarianten maken de inzet van microsonic-sensors in denkbaar vele
aanwendingsbereiken van de automatiseringstechniek mogelijk.

Aanwezigheidsdetectie
JAfhankelijk van de grootte van de doos of container
kunnen ultrasone sensoren met een schakeluitgang, bijv.
uit de mic+familie ingezet worden. Om in kleine dozen te
meten, kan gekozen worden tussen de mic+25/D/TC,
mic+35/D/TC of mic+130/D/TC. Bij grotere containers
raden wij het gebruik van een mic+340/D/TC of
mic+600/D/TC aan. Dient de doos of de container met
meerdere sensoren gecontroleerd te worden, dan is het
raadzaam om deze onderling te synchroniseren.

Baankantenregeling
De ultrasone baankantensensoren bks zijn als vorksensor
ontworpen en werken als eenwegbarrière. Ze worden voor
de regeling van de baanloop ingezet en zenden een
analoog signaal 0–10 V of 4–20 mA uit, dat evenredig
loopt aan de baankant.

Dubbelelaagdetectie
herkent twee of meer op elkaar liggende vellen of
bladeren. De productfamilie dbk+4 is het meest geschikt
voor de inzet bij papierverwerkende machines zoals
vellenpersen, printers, kopieerapparaten of
vergaarmachines. Bij dikkere materialen, kunststofplaten
en grof golfkarton kan het beste de dbk+5
dubbelelaagsensor ingezet worden.

Toepassing

Diameterdetectie
Met een ultrasone sensor met analoge uitgang wordt de
diameter van een rol of een spoel geregistreerd, en de
rolaandrijving of een rem bijgesteld. Een mic+35/IU/TC
wordt vooral bij kleine roldiameters, en de mic+130/IU/TC
bij roldiameters tot 2,5 m. gebruikt.

Inzet aan de folie-extruder
De mic+ ultrasone sensoren met analoge uitgang 0 – 10
V en 4 – 20 mA zijn het meest geschikt voor de
diameterregeling aan een folie-extruder.

Labeldetectie
De labelsensor esf-1 detecteert hoogtransparente,
reﬂecterende materialen, zoals gemetalliseerde labels en
labels in elke willekeurige kleur. Afhankelijk van het vereiste
geluidsvermogen stelt de meetcyclustijd zich automatisch
zelf in.

Foliebreukbewaking
kan met alle ultrasone sensoren met schakeluitgang
worden gerealiseerd. Als de folie erg golft, is het mogelijk
de sensor als tweeweg- of reﬂexbarrière te gebruiken. Deze
modus werkt ook betrouwbaar als het geluid door de
golven in de folie afgebogen wordt. Alle ultrasone
naderingsschakelaars met de microsonic Teach-in
methode ondersteunen de bedrijfsstand reﬂexbarrière.

Toepassing

Vulstandmeting
Er kunnen vulstanden van slechts een paar millimeter tot 8
meter worden geregistreerd. Er is keuze uit ultrasone
sensoren met een of twee schakeluitgangen voor een
min-/max-regeling, of sensoren met analoge uitgang 0 –
10 V en 4 – 20 mA. Met de crm+ of hps+ ultrasone
sensoren zijn er ook chemicaliënbestendige versies
beschikbaar.

Vulstandmetingen met 6 bar
overdruk
zijn mogelijk met de hps+ sensoren. De sensoren zijn
bovendien chemicaliënbestendig en als versie met twee
pnp-schakeluitgangen, of met analoge uitgang en
schakeluitgang verkrijgbaar.

Vulstandbewaking in kleine
houders
Er kunnen vulstanden van slechts een paar millimeter tot 8
meter worden geregistreerd. Er is keuze uit ultrasone
sensoren met een of twee schakeluitgangen voor een
min-/max-regeling, of sensoren met analoge uitgang 0 –
10 V en 4 – 20 mA. Met de zws-ultrasone sensor +
SoundPipe kan ook in kleine houders met een doorsnede
kleiner dan 5 mm gemeten worden.

Toepassing

Hindernissen detecteren
Ultrasone sensoren van de mic+ familie maken de
contactloze beveiliging in de rijrichting mogelijk van
transportvoertuigen zonder bestuurders. Bij gebruik van
meerdere sensoren kunnen deze onderling
gesynchroniseerd worden, om wederzijdse beïnvloeding
te vermijden. Met een voorwaarschuwingsbereik en een
stopbereik kan het vloertransportvoertuig bij een hindernis
op het rijspoor zachtjes afgestopt worden, zonder dat
door contact met het obstakel de rem geactiveerd wordt.

Hoogte- en breedtemetingen
Door de inzet van meerdere mic+ ultrasone sensoren of
pico+ ultrasone sensoren zijn driedimensionele metingen
van alle formaten dozen mogelijk. Hiervoor zijn sensoren
met verschillende detectiewijdtes beschikbaar.

Kantendetectie bij platte objecten
Erg platte objecten op een transportband kunnen vaak
toch via een "indirecte" vaste meting geregistreerd
worden: een ultrasone sensor met schakeluitgang meet
tegen de transportrichting van de band in, schuin tegen
de rand van het object. De rand van het object vormt
samen met de transportband een tripelreﬂector en kaatst
het geluid terug naar de sensor.

Toepassing

Personendetectie
Moeten er personen worden gedetecteerd, dan is het
raadzaam om een ultrasone sensor te kiezen, die met zijn
detectiewijdte duidelijk boven de vereiste meetafstand ligt.
Hoe hoger de detectiewijdte van de sensor, des te lager is
de ultrasoonfrequentie. En hoe lager de
ultrasoonfrequentie, des te beter laten absorberende
kledingstoffen zoals bijv. wol zich detecteren.

Robotpositionering
Vanwege hun geringe afmetingen zijn de pico+ ultrasone
sensoren in de M18-schroefdraadhuls of de zws-sensoren
in de balkvormige behuizing uitermate geschikt voor de
positionering van robotarmen.

Positionering
Bij het detecteren van glasplaten of andere gladde en
effen vlakken dient men erop te letten, dat de ultrasone
sensor loodrecht op het vlak meet.

Kwaliteitscontrole
aan een verpakkingsmachine. Voor de detectie van
objecten bij snelle processen kan gekozen worden uit een
breed assortiment ultrasone sensoren: de zws-ultrasone
sensoren in balkvormige behuizing, de sks-Sensoren in
miniatuuruitvoering, de pico+Ultraschallsensoren in de
M18-schroefdraadhuls met optionele hoekkop en O-link
interface.

Toepassing

Lusregeling
Hiervoor meet een ultrasone sensor met analoge uitgang
van bovenaf in de lus en regelt de materiaalaanvoer
afhankelijk van de lusdiepte bij. Bij zijwaarts
schommelende lussen kan bij een meting van bovenaf het
geluid zeer snel worden afgebogen. Dan is het raadzaam
om, zoals getoond in de afbeelding, van onderaf tegen de
lus te meten.

Splice-detectie
De splice-sensor esp-4 detecteert gegarandeerd splices en
labels. Ze zijn zowel in M18-behuizing als in
M12-uitvoering met buitenliggende ontvangsttransducent
beschikbaar.

Draadbreukdetectie
bij het op- en afwikkelen van draden. Naar gelang de
grootte van de trommel kan een mic+130/D/TC met
1.300 mm detectiewijdte of een mic+35/D/TC met 350
mm detectiewijdte ingezet worden. Dient de positie van
de draad op de wikkellaag geregistreerd te worden, dan
zijn hiervoor ultrasone sensoren met analoge uitgang
beschikbaar.

Stapelhoogtemeting
Of het nu gaat om houtplaten, glasplaten, papier of
gekleurde kunststofplaten, ultrasone sensoren zijn ideaal
voor als het opstapelen tot op de millimeter precies moet
gebeuren.

Toepassing

Controle van ladingdragers
Altijd, wanneer het af te tasten object het geluid
absorbeert of door zijn vormgeving of plaats in de
ladingdrager het geluid afbuigt, zou een oplossing met
een tweeweg- of reﬂexbarrière ingezet moeten worden. Er
wordt dan een extra reﬂector achter het actueel af te
tasten object aangebracht. De ultrasone sensor met
schakeluitgang en venstermodus geeft een signaal af,
zodra het object de reﬂector afdekt.

Ultrasone barrière
Met een ultrasone sensor in de venstermodus kan heel
gemakkelijk een tweeweg- of reﬂectiebarrière opgebouwd
worden. Hiervoor wordt een vaste reﬂector achter het af te
tasten object aangebracht. Dekt een object de reﬂector af,
dan wordt er een schakelsignaal gegenereerd.

Keerschot
Het geluid kan worden omgeleid via een geluidshard en
glad reﬂecterend oppervlak. Hiervoor zijn keerschotten van
90° als accessoire verkrijgbaar. Deze zijn ideaal om in te
bouwen in kleine ruimtes.

Toepassing

Controle volle kratten
De mic+ ultrasone sensoren en de pico+ ultrasone
sensoren lenen zich voor toepassingen, zoals het
controleren van volle en lege kratten, of het detecteren
van lege PET-ﬂessen op een lopende band. De in beide
sensorfamilies geïntegreerde synchronisatie vereenvoudigt
de opbouw van een sensorarray.

Toepassing

De detectiebereiken
Het voornaamste criterium
voor de keuze van een ultrasone sensor is de detectiewijdte en het daaraan verbonden driedimensionale detectiebereik van
de sensor.
Bij het meten worden verscheidene normale reﬂectoren van buiten en van opzij in het detectiebereik gebracht en worden de
plaatsen gemarkeerd waar de reﬂector door de sensor gedetecteerd wordt.
De rode bereiken
worden met een dunne ronde staaf (Ø 10 mm of 27 mm, naargelang het type sensor) uitgemeten. Ze geven het typische
werkbereik van een sensor weer.
Om de blauwe bereiken te verkrijgen
wordt van opzij en van buiten een plaat (500 x 500 mm) in de geluidsvelden gebracht. Hierbij wordt steeds de optimale
hoek van de plaat t.o.v. de sensor ingesteld. Dit is bijgevolg het maximale detectiebereik van de sensor. Buiten de blauwe
detectiekegel is een analyse van ultrasone geluidsreﬂecties niet meer mogelijk.
Een reﬂector met slechtere reﬂecterende eigenschappen dan de ronde staaf wordt door de sensoren gedetecteerd in een
bereik dat kleiner is dan hun rode werkbereik. Een reﬂector met betere reﬂecterende eigenschappen daarentegen, zal een
detectiebereik hebben dat qua grootte tussen het rode en het blauwe detectiebereik ligt.
De kleinste toegestane detectiewijdte wordt bepaald door de blinde zone van een sensor. Binnen de blinde zone mogen
zich geen objecten of storende reﬂectoren bevinden, aangezien dat tot verkeerde metingen kan leiden.
De bedrijfsdetectiewijdten in

De detectiebereiken

de diagrammen geven aan tot welke afstand de ultrasone sensor op gebruikelijke reﬂectoren kan meten met voldoende
functiereserve. Bij goede reﬂectoren kan de sensor ook tot aan zijn grensdetectiewijdte worden gebruikt. De
grensdetectiewijdte is altijd groter dan de bedrijfsdetectiewijdte. De diagrammen gelden voor 20 °C, een relatieve
luchtvochtigheid van 50 % en een normale druk.
0,07 m

0,7 m

0,15 m

1,0 m

0,24 m

1,3 m

0,25 m

3,4 m

0,35 m

6,0 m

Deze symbolen geven in de technische gegevens de bedrijfsdetectiewijdtes van de ultrasone sensoren van microsonic aan.

De demping van het geluid in de lucht
is afhankelijk van de luchttemperatuur, de relatieve luchtvochtigheid en de luchtdruk. De fysische verbanden zijn complex
en lopen uiteen voor de verschillende ultrasone frequenties. Eenvoudig gesteld neemt de demping in de lucht toe bij een
stijgende temperatuur en een stijgende luchtvochtigheid. De detectiebereiken verkleinen dan. Bij een dalende temperatuur
en een kleinere luchtvochtigheid neemt de demping in de lucht af en worden de detectiebereiken bijgevolg groter.
De verkleining van de detectiebereiken wordt in grote mate opgevangen door de functiereserve. Bij temperaturen kleiner
dan 0 °C kunnen sommige sensoren soms wel twee keer zo ver meten dan hier aangegeven.
Als de luchtdruk stijgt, neemt de demping in de lucht beduidend af. Hiermee dient men rekening te houden bij
toepassingen met overdruk. In vacuüm is een geluidsuitbreiding niet mogelijk.

De detectiebereiken

0,15 m
Blinde zone van 20 mm
Bedrijfsdetectiewijdte van 150 mm
Grensdetectiewijdte van 250 mm
f = 380 kHz, λ = 0,9 mm
Ingezet in de volgende productgroepen:

pico+ nano zws sks ucs
Rounde staaf, 10 mm Ø of 27 mm Ø
Bedrijfsdetectiewijdte
Plaat, 500 x 500 mm

0,24 m
Blinde zone van 50 mm
Bedrijfsdetectiewijdte van 240 mm
Grensdetectiewijdte van 350 mm
f = 500 kHz, λ = 0,7 mm
Ingezet in de volgende productgroepen:

nano zws ucs
Rounde staaf, 10 mm Ø of 27 mm Ø
Bedrijfsdetectiewijdte
Plaat, 500 x 500 mm

De detectiebereiken

0,25 m
Blinde zone van 30 mm
Bedrijfsdetectiewijdte van 250 mm
Grensdetectiewijdte van 350 mm
f = 320 kHz, λ = 1,1 mm
Ingezet in de volgende productgroepen:

mic+

mic

pico+

lpc

lcs

zws

crm+

hps+

wms
Rounde staaf, 10 mm Ø of 27 mm Ø
Bedrijfsdetectiewijdte
Plaat, 500 x 500 mm

0,35 m
Blinde zone van 65 mm
Bedrijfsdetectiewijdte van 350 mm
Grensdetectiewijdte van 600 mm
f = 400 kHz, λ = 0,9 mm
Ingezet in de volgende productgroepen:

mic+

mic

pico+

lcs

crm+

hps+

Rounde staaf, 10 mm Ø of 27 mm Ø
Bedrijfsdetectiewijdte
Plaat, 500 x 500 mm

De detectiebereiken

wms

0,7 m
Blinde zone van 120 mm
Bedrijfsdetectiewijdte van 700 mm
1,000 mm maximum range
f = 300 kHz, λ = 1,1 mm
Ingezet in de volgende productgroepen:

zws
Rounde staaf, 10 mm Ø of 27 mm Ø
Bedrijfsdetectiewijdte
Plaat, 500 x 500 mm

1,0 m
Blinde zone van 120 mm
Bedrijfsdetectiewijdte van 1,000 mm
Grensdetectiewijdte van 1,300 mm
f = 200 kHz, λ = 1.7 mm
Ingezet in de volgende productgroepen:

pico+
Rounde staaf, 10 mm Ø of 27 mm Ø
Bedrijfsdetectiewijdte
Plaat, 500 x 500 mm

De detectiebereiken

1,3 m

Blinde zone van 200 mm
Bedrijfsdetectiewijdte van 1,300 mm
Grensdetectiewijdte van 2,000 mm
f = 200 kHz, λ = 1,7 mm
Ingezet in de volgende productgroepen:
mic+ mic lcs crm+ hps+ wms
Rounde staaf, 10 mm Ø of 27 mm Ø
Bedrijfsdetectiewijdte
Plaat, 500 x 500 mm

3,4 m
Blinde zone van 350 mm
Bedrijfsdetectiewijdte van 3,400 mm
Grensdetectiewijdte van 5,000 mm
f = 120 kHz, λ = 2,9 mm
Ingezet in de volgende productgroepen:

mic+ mic lcs+ crm+ hps+ wms
Rounde staaf, 10 mm Ø of 27 mm Ø
Bedrijfsdetectiewijdte
Plaat, 500 x 500 mm

De detectiebereiken

6,0 m
Blinde zone van 600 mm
Bedrijfsdetectiewijdte van 6,000 mm
Grensdetectiewijdte van 8,000 mm
f = 80 kHz, λ = 4,3 mm
Ingezet in de volgende productgroepen:

mic+ mic lcs+ crm+ wms
Rounde staaf, 10 mm Ø of 27 mm Ø
Bedrijfsdetectiewijdte
Plaat, 500 x 500 mm

De detectiebereiken

Inbouwinstructies voor ultrasone sensoren
Aanwijzingen voor montage en bedrijf
De ultrasone sensoren kunnen in elke gewenste positie worden gemonteerd en gebruikt. Montageplaatsen waar veel vuil op
het sensoroppervlak terechtkomt, moeten worden vermeden. Waterdruppels en dikke korsten op het transductoroppervlak
kunnen de werking ongunstig beïnvloeden. Kleine stofafzettingen en neerslagen van kleur hebben geen effect op de
werking.
Als de af te tasten objecten een effen en glad oppervlak hebben, moeten de sensoren onder een hoek van 90° ± 3° t.o.v.
het oppervlak gemonteerd worden.
Ruwe oppervlakken daarentegen laten veel grotere hoekafwijkingen toe. Een oppervlak wordt als ruw beschouwd voor
ultrasoon geluid als de ruwdiepte ervan in de orde van grootte van de golﬂengte van de ultrasone frequentie of hoger ligt.
Het geluid wordt dan diffuus teruggekaatst, wat tot een kleinere bedrijfsdetectiewijdte kan leiden. Bij ruwe oppervlakken
dienen de maximaal toelaatbare hoekafwijking en de grootst mogelijke detectiewijdte proefondervindelijk bepaald te
worden.
Geluidsabsorberende materialen zoals watten of zachte schuimstoffen kunnen de bedrijfsdetectiewijdte verkleinen.
Vloeistoffen en vaste materialen reﬂecteren het geluid daarentegen erg goed.

Aanwijzingen voor de montage

Montageafstanden en synchronisatie
Worden er twee of meerdere sensoren op een te korte afstand van elkaar gemonteerd, dan kunnen ze elkaar beïnvloeden.
Om dit te vermijden, moeten ofwel de montageafstanden groot genoeg gekozen, ofwel de sensoren onderling
gesynchroniseerd worden. De onderstaande tabel geeft de minimale montageafstanden tussen niet-gesynchroniseerde
sensoren aan.

Operating range

0.07 m

≥ 0.25 m

≥ 1.10 m

0.15 m

≥ 0.25 m

≥ 1.30 m

0.24 m

≥ 0.25 m

≥ 1.40 m

0.25 m

≥ 0.35 m

≥ 2.50 m

0.35 m

≥ 0.40 m

≥ 2.50 m

0.7 m

≥ 0.70 m

≥ 4.00 m

1.0 m

≥ 0.70 m

≥ 4.00 m

1.3 m

≥ 1.10 m

≥ 8.00 m

3.4 m

≥ 2.00 m

≥ 18.00 m

6.0 m

≥ 4.00 m

≥ 30.00 m

Bij schuin opgestelde objecten kan het geluid ook naar de naburige sensor worden “gespiegeld”. In dat geval dienen de
minimumafstanden proefondervindelijk bepaald te worden.
Sommige sensoren kunnen onderling gesynchroniseerd worden en laten zo veel kleinere montageafstanden toe dan in de
tabel vermeld; zie in dat verband de beschrijvingen van de sensorfamilies.

Aanwijzingen voor de montage

Worden sensoren in afstanden tot elkaar gemonteerd, die kleiner zijn dan de in de tabel aangegeven waarden, dan dienen
de ultrasone sensoren onderling gesynchroniseerd te worden. Daardoor verrichten de sensoren hun metingen altijd op
hetzelfde moment.

Veel ultrasone sensoren van microsonic hebben een geïntegreerde synchronisatie, die bijvoorbeeld door het eenvoudig
aansluiten van pin 5 aan de sensorstekker geactiveerd kan worden. Andere sensoren vereisen een extern tijdsignaal.
Geluidsdeﬂectie
De geluidsstraal kan via een geluidshard, glad reﬂecterend oppervlak zonder noemenswaardige verliezen van richting
worden veranderd. Hiertoe zijn deﬂectievlakken van 90° verkrijgbaar als toebehoren. Deze kunnen handig zijn als de
sensoren in nauwe ruimtes gemonteerd moeten worden.

Aanwijzingen voor de montage

Nauwkeurigheid
De (absolute) nauwkeurigheid is de afwijking tussen de werkelijke afstand sensorobject en de door de sensor gemeten
afstand. De mogelijke nauwkeurigheid is afhankelijk van de reﬂectie-eigenschappen van het object en de fysische invloed op
de geluidssnelheid in de lucht. Objecten met slechte reﬂecterende eigenschappen of met een oppervlakteruwheid die groter
is dan de golﬂengte van de ultrasone frequentie hebben een ongunstig effect op de bereikbare nauwkeurigheid.
Een grootte hiervoor opgeven is nauwelijks mogelijk, als vuistregel kan men uitgaan van een onscherpte van enkele
golﬂengten van de gebruikte ultrasone frequentie.
Luchttemperatuur
De grootste invloed op de geluidssnelheid en zodoende op de nauwkeurigheid wordt uitgeoefend door de
luchttemperatuur met 0,17 %/K. Daarom hebben de meeste ultrasone sensoren van microsonic een interne
temperatuurcompensatie.
De invloed van de temperatuur kan nog beter worden achterhaald via een vergelijkende meting van een bekende afstand.
De pico-lijnsensor is b.v. geschikt voor zo’n vergelijkende meting. Met temperatuurgecompenseerde sensoren kan een
nauwkeurigheid van ≤ ±1 % worden bereikt.
Luchtdruk
In grote ruimten is de geluidssnelheid niet afhankelijk van de luchtdruk. microsonic biedt speciale sensoren aan, die geschikt
zijn voor afstandsmetingen bij een overdruk tot 4 bar.
Relatieve luchtvochtigheid
De invloed van de luchtvochtigheid op de nauwkeurigheid kan worden verwaarloosd t.o.v. de invloed van de
luchttemperatuur.
Herhaalnauwkeurigheid R
De herhaalnauwkeurigheid of reproduceerbaarheid beschrijft de afwijking van de gemeten afstandswaarden ten opzichte
van elkaar, die onder gelijkblijvende omstandigheden gedurende een vastgelegde periode zijn opgenomen.
De herhaalnauwkeurigheid van de microsonic-sensoren is beter dan ± 0,15 %.

Referenties

De passende oplossing voor ieder gebruik
Verschillende exploitatiesystemen en apparaatvarianten maken de inzet van microsonic-sensors in denkbaar vele
aanwendingsbereiken van de automatiseringstechniek mogelijk.
Alle sensors vervullen de eisen van nationale normen (DIN) en Europese Normen (EN)

mic-130/IU/M
mic-130/IU/M voert de elevator aan een aardappelbunker
na.

wms-130/RT
wms-130/RT regelt de rijspoor van een druiveoogstwagen
na.

lcs-130/IU/QP
lcs-130/IU/QP houdt de hoogte over de bodem van de uit
het voertuig uitgeschoven ligtafel constant.

Referenties

pico-usb 25/CD/HV/M18
pico-usb 25/CD/HV/M18 meet geneesmiddelen in de
hoogte en in de breedte op voor opslag in een
automatisch apothekenmagazijn.

zws-15/CD/QS
zws-15/CD/QS herkent uitgeruste printplaten in een
inspectieapparaat voor de printplaatproductie.

dbk+4/3CDD/M18 E+S
Dubbele velherkenning dbk+4/3CDD/M18 E+S in de
originele intrekking aan een topkopieermachine.

mic+130/IU/TC
mic+130/IU/TC Drei regelen de folieblaas aan een
folieextruder.

Referenties

wms-130/RT
Vier wms-130/RT geven meetsignalen voor de
stuurautomaat voor de besturing van een tractor.

mic-130/IU/M
mic-130/IU/M geeft besturingssignalen voor de
automatische besturing van een ploeg.

mic+130/IU/TC
mic+130/IU/TC controls the volume ﬂow on automatic
scales for packing food.

dbk+4/3CDD/M18 E+S
dbk+4/3CDD/M18 E+S bewaakt het inlopende vel aan een
vellenpers.

Referenties

dbk+4/3CDD/M18 E+S
dbk+4/3CDD/M18 E+S controleert aan een
vensterinplakmachine voor kartonnages op dubbele vellen
en misdrukbladen.

wms-800/RT
wms-800/RT als laadvloeraanrijhulp voor bedrijfswagens.

mic+25/IU/TC
mic+25/IU/TC met interne synchronisatie voor de controle
van lege kratten in de drankindustrie.

mic+35/IU/TC
mic+35/IU/TC registreert de wikkeldiameter aan een
lamineermachine.

Referenties

mic+130/D/TC
mic+130/D/TC detects the ﬁlling level of shredded PET
bottles (optionally glass bottles) in the container of reverse
vending machines.

Referenties

mic+ sensoren zijn er in vier verschillende uitvoeringen en met vijf bedrijfsdetectiewijdten verkrijgbaar.

HOOGTEPUNTEN


Digitaal display met directe meetwaarde weergave in mm, cm of %



IO-link interface



Numerieke instelling van de sensor via het digitale display



Automatische synchronisatie en multiplexmodus



ter ondersteuning van de nieuwe industriële standaard





maakt het mogelijk de sensor vooraf volledig in te stellen

voor gelijktijdig gebruik van maximaal tien sensoren in een zeer kleine ruimte

BASISKENMERKEN


1 Push-Pull-schakeluitgang





1 of 2 schakeluitgangen

in pnp- of npn-uitvoering



Analoge uitgang 4–20 mA en 0–10 V



Analoge uitgang plus 1 pnp-schakeluitgang



5 detectiewijdtes met een meetgebied van 30 mm tot 8 m



microsonic-Teach-in via toetsen T1 of T2



Resolutie van 0,025 mm tot 2,4 mm



Temperatuurcompensatie voor nauwkeurige



Bedrijfsspanning 9–30 V



LinkControl





pnp- of npn schakelend



met automatische omschakeling tussen stroom- en spanningsuitgang

voor het instellen van de sensoren met een PC

mic+ ultrasone sensoren

Beschrijving
De mic+ sensorfamilie
in de M30-behuizingsconstructie bestrijkt met haar vijf aftastwijdten een meetgebied van 30 mm tot 8 m. Afhankelijk van
de detectiewijdte bedraagt de interne resolutie van de afstandsmeting 0,025 of 2,4 mm. Alle sensoren beschikken over
een geïntegreerde temperatuurcompensatie.

TouchControl met LED-aanwijzing, Wikkeldiameterdetectie bij lamineermachine

Vijf verschillende uitgangstrappen
staan ter beschikking voor alle vijf aftastwijdten:

1 schakeluitgang, naar keuze in pnp- of npn-schakeltechniek

2 schakeluitgangen, naar keuze in pnp- of npn-schakeltechniek

1 analoge uitgang 4–20 mA en 0–10 V

1 analoge uitgang met een extra pnp-schakeluitgang

Met TouchControl
worden alle instellingen aan de sensoren uitgevoerd. De goed aﬂeesbare LEDaanwijzing met drie cijfers toont constant de
actuele afstandswaarde en schakelt automatisch tussen mm- en cm-aanwijzing over. Met twee tasters die onder de
LED-aanwijzing zijn aangebracht, wordt de parametrisering opgeroepen en de zelfverklarende menustructuur doorlopen.
Voor de schakelpunten van de schakeluitgangen en de venstergrenzen voor de analoge uitgang kan door middel van de

mic+ ultrasone sensoren

digitale aanwijzing een numerieke voorinstelling worden uitgevoerd zonder dat het af te tasten object zich daarvoor in het
detectiebereik moet bevinden. Daardoor is het mogelijk de sensor zonder gebruikmaking van hulpreﬂectoren, ook buiten
de eigenlijke applicatie, compleet in te stellen.
Twee driekleuren-LED’s
wijzen steeds de actuele toestand van de schakeluitgangen resp. van de analoge uitgang aan.
Verdere extra functies (add-ons)
worden binnen de TouchControl-menustructuur als optie beschikbaar gesteld: De gemeten afstandswaarde kan
bijvoorbeeld met de tientraps softwareﬁlter van F00 (directe meetwaarde-uitvoer zonder ﬁlterwerking) tot F09 (zeer sterke
ﬁltering en meetwaardedemping) worden verwerkt. Een hoge meetwaardedemping is nuttig bij niveaumetingen met
golfbewegingen of in situaties waarin sporadisch voorwerpen tussen de sensor en het eigenlijke meetoppervlak heen en
weer kunnen vliegen. Standaard is de ﬁlterwaarde F01 ingesteld. Bijgevolg zijn de sensoren af fabriek voor snel telen
regelwerk vooringesteld. Als verdere extra functies kunnen desgewenst de schakelhystereses van de schakeluitgangen in
hun standaardinstellingen worden veranderd. De LED-aanwijzing kan permanent worden uitgeschakeld of verduisterd.
De analoge sensoren
controleren de bij de uitgang aangesloten last en schakelen afhankelijk van hun weerstandswaarde automatisch op 4–20
mA stroomuitgang resp. 0–10 V spanningsuitgang over. De controle van de last door de sensor vindt steeds met het
inschakelen van de bedrijfsspanning plaats.
In het add-on menu van TouchControl kan de gebruiker de sensor echter ook vast op stroom- of spanningsuitgang
instellen. Daar kan de meetwaarde-uitvoer op de LED-aanwijzing bij de analoge sensoren bovendien op een %-aanwijzing
worden omgeschakeld. De venstergrenzen van de analoge karakteristiek corresponderen dan met de 0%- resp.
100%-waarde.
De synchronisatie
van maximaal tien sensoren werkt automatisch ook in een mengconﬁguratie met sensoren met verschillende
aftastwijdten. De sensor met de grootste aftastwijdte bepaalt dan de meetherhalingsfrequentie. Als de sensoren via pin 5
van de ronde connector M12 elektrisch met elkaar zijn verbonden, is de synchronisatie actief.
Bij synchrone verwerking meten alle sensoren exact op hetzelfde tijdstip. Bij kleinere montageafstanden van de sensoren
ten opzichte van elkaar kan een sensor ook echosignalen van een naburige sensor ontvangen.
Hiervan kan gebruik worden gemaakt om bijv. het detectiebereik van een sensor te verbreden.

mic+ ultrasone sensoren

Synchronisatie via pin 5

Moeten er meer dan 10 sensoren gesynchroniseerd worden, dan kan dit met de als accessoire verkrijgbare SyncBox1
gerealiseerd worden.
In de multiplex-werkwijze
kan elke sensor alleen echosignalen van zijn eigen zendimpuls ontvangen, waardoor een wederzijdse beïnvloeding van de
sensoren (overspraak) volledig wordt voorkomen.
In het Add-on menu kan aan elke sensor ook een adres van 1 tot 10 worden toegekend. Dan werken de sensoren in de
multiplexmodus en voeren hun metingen na elkaar in klimmende volgorde van de adressen uit.
Het instellen van een schakeluitgang of analoge uitgang
gebeurt naar keuze door de numerieke invoer van de gewenste afstandswaarden of door middel van een teach-in proces.
Daardoor kan de gebruiker de instelmethode selecteren waaraan hij de voorkeur geeft.
Bij de microsonic Teach-in
dient het te detecteren object op de gewenste afstand ten opzichte van de sensor te worden geplaatst en de toets die bij
de uitgang hoort, zolang te worden ingedrukt tot op de LED-aanwijzing (

resp.

) verschijnt.

Tenslotte dient het teach-in proces te worden bevestigd door nogmaals kort op de toets te drukken. Klaar.

Teach-in van een schakelpunt

mic+ ultrasone sensoren

Voor het instellen van een analoge uitgang
dient het te detecteren object eerst op de dichtbij de sensor gelegen venstergrens

te worden gepositioneerd en de toets

die bij de uitgang hoort, zolang te worden ingedrukt tot de aanwijzing de mededeling

verschijnt. Vervolgens

dient het af te tasten object naar de ver van de sensor gelegen venstergrens te worden verschoven en het teach-in proces
te worden besloten door nogmaals kort op de toets te drukken. Klaar.
Voor het instellen van een venster met twee schakelpunten gaat u bij een schakeluitgang op dezelfde manier te werk.

Teach-in van een analoge karakteristiek resp. van een venster met twee schakelpunten

Opener/Sluiter
voor de schakeluitgangen en klimmende/dalende karakteristiek voor de analoge sensoren kunnen eveneens met behulp
van het teach-in proces worden ingesteld.
Hiertoe dient de bij de uitgang behorende toets zolang te worden ingedrukt tot het symbool

resp.

in de

aanwijzing verschijnt. Telkens als de toets weer wordt ingedrukt, vindt een wisseling plaats tussen de instellingen
opener/sluiter (

/

) resp. klimmend/dalend (

/

). Na ca. 10 seconden wordt de nieuwe instelling

automatisch overgenomen.
LinkControl
bestaat uit de LinkControl adapter en de LinkControl software ; hiermee is het instellen van de mic+-sensoren met
behulp van PC of Laptop en alle gebruikelijke Windows®-systeemprogrammaturen mogelijk.
Alle instellingen uit het Touch-Control menu kunnen tijdens het werk worden uitgelezen, op de PC geëditeerd, tussentijds
opgeslagen en weer in de sensor worden opgeslagen. Vooral de twee meetwaardeschrijvers ter visualisering van de
afstandswaarden zijn van grote waarde bij de ontwikkeling van oplossingen voor complexe automatiseringsapplicaties.

mic+ ultrasone sensoren

Sensor via LCA-2 voor programmering op de PC aangesloten

IO-Link geïntegreerd
in versie 1.1 voor sensors met schakeluitgang.

Pin assignment

1 PNP output

Colour code of

Pin

PNP

NPN

PNP

NPN

Analogue output

+ Analogue

sensor cable

1

+UB

+UB

+UB

+UB

+UB

+UB

brown

3

-UB

-UB

-UB

-UB

-UB

-UB

blue

4

D

E

D2

E2

-

D

black

2

-

-

D1

E1

I/U

I/U

white

5

COM

COM

COM

COM

COM

COM

grey

View on connector
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Instelling
Numerieke instelling via LED-aanwijzing

Druk beide
toetsen zolang
in tot op de
LED-aanwijzing
Pro voor
programmering
verschijnt.

Selecteer
de in te
stellen
uitgang
(d1, d2 of
IU,
afhankelijk
van het
sensortype).

Stel het
schakelpunt
(resp. de
venstergrens
dichtbij de
sensor bij een
analoge
uitgang) op de
LED-aanwijzing
in mm/cm in.

Als bij de
schakeluitgang
vensterwerkwijze
wordt
gewenst, stelt
u nog de
achterste
venstergrens
(resp. bij een
analoge
uitgang de
venstergrens
ver van de
sensor) in
mm/cm in.

Selecteer
opener /
sluiter (resp.
dalende /
stijgende
karakteristiek
bij een
analoge
uitgang).

Voor de numerieke invoer hoeft het af te tasten object zich niet in het detectiebereik van de sensor te bevinden!

mic+ ultrasone sensoren

Klaar.

mic+25/F/TC
behuizing

detectiebereiken

1 x Push-Pull

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

30 - 350 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

IO-Link
naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

Display
IO-Link
Smart Sensor Profile

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

320 kHz

blinde zone

30 mm

bedrijfsdetectiewijdte

250 mm

grenstastwijdte

350 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,10 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic+ ultrasone sensoren

mic+25/F/TC
uitgangen
uitgang 1

Schaltausgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
Schließer/Öffner einstellbar, kurzschlussfest

schakelhysterese

3 mm

schakelfrequentie

25 Hz

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

IO-Link
productnaam

mic+25/F/TC

product-ID

22180

SIO mode support

ja

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

min. cyclustijd

8,4 ms

procesgegevens-formaat

4 Byte

procesgegevens-inhoud

Bit 0: Q1 schakeltoestand; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16-31: measured
value (Int. 16)

ISDU-parameter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Systeemcommando's

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD-versie

IODD Versie 1.1

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

mic+ ultrasone sensoren

mic+25/F/TC
uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in und numerische Einstellung über TouchControl
LCA-2 mit LinkControl
IO-Link

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

Display
IO-Link
Smart Sensor Profile

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic+25/F/TC

mic+ ultrasone sensoren

mic+25/D/TC
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

30 - 350 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

Display
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

320 kHz

blinde zone

30 mm

bedrijfsdetectiewijdte

250 mm

grenstastwijdte

350 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,025 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic+ ultrasone sensoren

mic+25/D/TC
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

3 mm

schakelfrequentie

25 Hz

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

150 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

roestvrij staal
kabelaansluiting (op aanvraag)

andere uitvoeringsmogelijkheden

mic+25/D/TC/E

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

Display
UL Listed

mic+ ultrasone sensoren

mic+25/D/TC
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic+25/D/TC

mic+ ultrasone sensoren

mic+25/D/TC/E
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

30 - 350 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

320 kHz

blinde zone

30 mm

bedrijfsdetectiewijdte

250 mm

grenstastwijdte

350 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,025 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic+ ultrasone sensoren

mic+25/D/TC/E
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

3 mm

schakelfrequentie

25 Hz

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

roestvrij staal, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

150 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

mic+ ultrasone sensoren

mic+25/D/TC/E
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic+25/D/TC/E

mic+ ultrasone sensoren

mic+25/E/TC
behuizing

detectiebereiken

1 x npn

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

30 - 350 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

Display
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

320 kHz

blinde zone

30 mm

bedrijfsdetectiewijdte

250 mm

grenstastwijdte

350 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,025 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic+ ultrasone sensoren

mic+25/E/TC
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

3 mm

schakelfrequentie

25 Hz

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

150 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

Display
UL Listed

mic+ ultrasone sensoren

mic+25/E/TC
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic+25/E/TC

mic+ ultrasone sensoren

mic+25/DD/TC
behuizing

detectiebereiken

2 x pnp

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

30 - 350 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

Display
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

320 kHz

blinde zone

30 mm

bedrijfsdetectiewijdte

250 mm

grenstastwijdte

350 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,025 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic+ ultrasone sensoren

mic+25/DD/TC
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

3 mm

schakelfrequentie

25 Hz

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

150 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

roestvrij staal
kabelaansluiting (op aanvraag)

andere uitvoeringsmogelijkheden

mic+25/DD/TC/E

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

Display
UL Listed

mic+ ultrasone sensoren

mic+25/DD/TC
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic+25/DD/TC

mic+ ultrasone sensoren

mic+25/DD/TC/E
behuizing

detectiebereiken

2 x pnp

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

30 - 350 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

320 kHz

blinde zone

30 mm

bedrijfsdetectiewijdte

250 mm

grenstastwijdte

350 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,025 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic+ ultrasone sensoren

mic+25/DD/TC/E
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

3 mm

schakelfrequentie

25 Hz

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

roestvrij staal, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

150 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

mic+ ultrasone sensoren

mic+25/DD/TC/E
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic+25/DD/TC/E

mic+ ultrasone sensoren

mic+25/EE/TC
behuizing

detectiebereiken

2 x npn

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

30 - 350 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

Display
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

320 kHz

blinde zone

30 mm

bedrijfsdetectiewijdte

250 mm

grenstastwijdte

350 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,025 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic+ ultrasone sensoren

mic+25/EE/TC
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

schakeluitgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

3 mm

schakelfrequentie

25 Hz

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

150 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

Display
UL Listed

mic+ ultrasone sensoren

mic+25/EE/TC
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic+25/EE/TC

mic+ ultrasone sensoren

mic+25/IU/TC
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 4-20 mA + 0-10 V

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

30 - 350 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

Display
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

320 kHz

blinde zone

30 mm

bedrijfsdetectiewijdte

250 mm

grenstastwijdte

350 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,025 mm to 0,10 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic+ ultrasone sensoren

mic+25/IU/TC
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA / Spanning: 0-10 V (bij UB ≥ 15 V), kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

150 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

roestvrij staal
kabelaansluiting (op aanvraag)

andere uitvoeringsmogelijkheden

mic+25/IU/TC/E

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

Display
UL Listed

mic+ ultrasone sensoren

mic+25/IU/TC
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic+25/IU/TC

mic+ ultrasone sensoren

mic+25/IU/TC/E
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 4-20 mA + 0-10 V

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

30 - 350 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

320 kHz

blinde zone

30 mm

bedrijfsdetectiewijdte

250 mm

grenstastwijdte

350 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,025 mm to 0,10 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic+ ultrasone sensoren

mic+25/IU/TC/E
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA / Spanning: 0-10 V (bij UB ≥ 15 V), kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

roestvrij staal, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

150 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

mic+ ultrasone sensoren

mic+25/IU/TC/E
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic+25/IU/TC/E

mic+ ultrasone sensoren

mic+25/DIU/TC
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp + 1 x analoog 4-20 mA / 0-10 V

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

30 - 350 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus
analoge afstandsmeting

hoogtepunten

Display
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

320 kHz

blinde zone

30 mm

bedrijfsdetectiewijdte

250 mm

grenstastwijdte

350 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,025 mm to 0,10 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic+ ultrasone sensoren

mic+25/DIU/TC
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA / Spanning: 0-10 V (bij UB ≥ 15 V), kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

uitgang 2

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

3 mm

schakelfrequentie

25 Hz

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

150 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

roestvrij staal
kabelaansluiting (op aanvraag)

andere uitvoeringsmogelijkheden

mic+25/DIU/TC/E

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

Display
UL Listed

mic+ ultrasone sensoren

mic+25/DIU/TC
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic+25/DIU/TC

mic+ ultrasone sensoren

mic+25/DIU/TC/E
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp + 1 x analoog 4-20 mA / 0-10 V

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

30 - 350 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus
analoge afstandsmeting

hoogtepunten

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

320 kHz

blinde zone

30 mm

bedrijfsdetectiewijdte

250 mm

grenstastwijdte

350 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,025 mm to 0,10 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic+ ultrasone sensoren

mic+25/DIU/TC/E
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA / Spanning: 0-10 V (bij UB ≥ 15 V), kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

uitgang 2

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

3 mm

schakelfrequentie

25 Hz

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

roestvrij staal, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

150 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

mic+ ultrasone sensoren

mic+25/DIU/TC/E
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic+25/DIU/TC/E

mic+ ultrasone sensoren

mic+25/DDIU/TC
behuizing

detectiebereiken

2 x pnp + 1 x analoog 4-20 mA / 0-10 V

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

30 - 350 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus
analoge afstandsmeting

hoogtepunten

2 schakeluitgangen, een analoge uitgang
display

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

320 kHz

blinde zone

30 mm

bedrijfsdetectiewijdte

250 mm

grenstastwijdte

350 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,025 mm to 0,10 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic+ ultrasone sensoren

mic+25/DDIU/TC
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA / Spanning: 0-10 V (bij UB ≥ 15 V), kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

uitgang 2

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 3

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

3 mm

schakelfrequentie

25 Hz

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

150 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

roestvrij staal
kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

nee

multiplexmodus

nee

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

2 schakeluitgangen, een analoge uitgang
display

mic+ ultrasone sensoren

mic+25/DDIU/TC
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic+25/DDIU/TC

mic+ ultrasone sensoren

mic+35/F/TC
behuizing

detectiebereiken

1 x Push-Pull

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

65 - 600 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

IO-Link
naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

Display
IO-Link
Smart Sensor Profile

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

65 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 mm

grenstastwijdte

600 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,10 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic+ ultrasone sensoren

mic+35/F/TC
uitgangen
uitgang 1

Schaltausgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
Schließer/Öffner einstellbar, kurzschlussfest

schakelhysterese

5 mm

schakelfrequentie

12 Hz

reactietijd

64 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

IO-Link
productnaam

mic+35/F/TC

product-ID

22280

SIO mode support

ja

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

min. cyclustijd

16 ms

procesgegevens-formaat

4 Byte

procesgegevens-inhoud

Bit 0: Q1 schakeltoestand; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16-31: measured
value (Int. 16)

ISDU-parameter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Systeemcommando's

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD-versie

IODD Versie 1.1

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

mic+ ultrasone sensoren

mic+35/F/TC
uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in und numerische Einstellung über TouchControl
LCA-2 mit LinkControl
IO-Link

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

Display
IO-Link
Smart Sensor Profile

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic+35/F/TC

mic+ ultrasone sensoren

mic+35/D/TC
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

65 - 600 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

Display
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

65 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 mm

grenstastwijdte

600 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,025 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic+ ultrasone sensoren

mic+35/D/TC
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

5 mm

schakelfrequentie

8 Hz

reactietijd

64 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

150 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

roestvrij staal
kabelaansluiting (op aanvraag)

andere uitvoeringsmogelijkheden

mic+35/D/TC/E
mic+35/D/TC/K6

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

Display
UL Listed

mic+ ultrasone sensoren

mic+35/D/TC
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic+35/D/TC

mic+ ultrasone sensoren

mic+35/D/TC/K6
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

65 - 600 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

display
kabelaansluiting

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

65 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 mm

grenstastwijdte

600 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,025 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

PVC-kabel van 6 m, 5 x 0,25 mm2

mic+ ultrasone sensoren

mic+35/D/TC/K6
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

5 mm

schakelfrequentie

8 Hz

reactietijd

64 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

340 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

display
kabelaansluiting

documentatie (download)
bestelling

mic+35/D/TC/K6

mic+ ultrasone sensoren

mic+35/D/TC/E
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

65 - 600 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

65 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 mm

grenstastwijdte

600 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,025 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic+ ultrasone sensoren

mic+35/D/TC/E
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

5 mm

schakelfrequentie

8 Hz

reactietijd

64 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

roestvrij staal, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

150 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

mic+ ultrasone sensoren

mic+35/D/TC/E
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic+35/D/TC/E

mic+ ultrasone sensoren

mic+35/E/TC
behuizing

detectiebereiken

1 x npn

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

65 - 600 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

Display
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

65 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 mm

grenstastwijdte

600 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,025 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic+ ultrasone sensoren

mic+35/E/TC
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

5 mm

schakelfrequentie

8 Hz

reactietijd

64 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

150 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

Display
UL Listed

mic+ ultrasone sensoren

mic+35/E/TC
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic+35/E/TC

mic+ ultrasone sensoren

mic+35/DD/TC
behuizing

detectiebereiken

2 x pnp

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

65 - 600 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

Display
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

65 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 mm

grenstastwijdte

600 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,025 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic+ ultrasone sensoren

mic+35/DD/TC
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

5 mm

schakelfrequentie

8 Hz

reactietijd

64 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

150 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

roestvrij staal
kabelaansluiting (op aanvraag)

andere uitvoeringsmogelijkheden

mic+35/DD/TC/E

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

Display
UL Listed

mic+ ultrasone sensoren

mic+35/DD/TC
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic+35/DD/TC

mic+ ultrasone sensoren

mic+35/DD/TC/E
behuizing

detectiebereiken

2 x pnp

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

65 - 600 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

65 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 mm

grenstastwijdte

600 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,025 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic+ ultrasone sensoren

mic+35/DD/TC/E
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

5 mm

schakelfrequentie

8 Hz

reactietijd

64 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

roestvrij staal, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

150 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

mic+ ultrasone sensoren

mic+35/DD/TC/E
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic+35/DD/TC/E

mic+ ultrasone sensoren

mic+35/EE/TC
behuizing

detectiebereiken

2 x npn

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

65 - 600 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

Display
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

65 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 mm

grenstastwijdte

600 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,025 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic+ ultrasone sensoren

mic+35/EE/TC
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

schakeluitgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

5 mm

schakelfrequentie

8 Hz

reactietijd

64 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

150 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

Display
UL Listed

mic+ ultrasone sensoren

mic+35/EE/TC
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic+35/EE/TC

mic+ ultrasone sensoren

mic+35/IU/TC
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 4-20 mA + 0-10 V

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

65 - 600 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

Display
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

65 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 mm

grenstastwijdte

600 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,025 mm to 0,10 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic+ ultrasone sensoren

mic+35/IU/TC
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA / Spanning: 0-10 V (bij UB ≥ 15 V), kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

64 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

150 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

roestvrij staal
kabelaansluiting (op aanvraag)

andere uitvoeringsmogelijkheden

mic+35/IU/TC/E

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

Display
UL Listed

mic+ ultrasone sensoren

mic+35/IU/TC
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic+35/IU/TC

mic+ ultrasone sensoren

mic+35/IU/TC/E
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 4-20 mA + 0-10 V

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

65 - 600 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

65 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 mm

grenstastwijdte

600 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,025 mm to 0,10 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic+ ultrasone sensoren

mic+35/IU/TC/E
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA / Spanning: 0-10 V (bij UB ≥ 15 V), kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

64 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

roestvrij staal, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

150 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

mic+ ultrasone sensoren

mic+35/IU/TC/E
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic+35/IU/TC/E

mic+ ultrasone sensoren

mic+35/DIU/TC
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp + 1 x analoog 4-20 mA / 0-10 V

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

65 - 600 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus
analoge afstandsmeting

hoogtepunten

Display
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

65 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 mm

grenstastwijdte

600 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,025 mm to 0,10 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic+ ultrasone sensoren

mic+35/DIU/TC
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA / Spanning: 0-10 V (bij UB ≥ 15 V), kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

uitgang 2

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

5 mm

schakelfrequentie

8 Hz

reactietijd

64 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

150 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

roestvrij staal
kabelaansluiting (op aanvraag)

andere uitvoeringsmogelijkheden

mic+35/DIU/TC/E

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

Display
UL Listed

mic+ ultrasone sensoren

mic+35/DIU/TC
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic+35/DIU/TC

mic+ ultrasone sensoren

mic+35/DIU/TC/E
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp + 1 x analoog 4-20 mA / 0-10 V

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

65 - 600 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus
analoge afstandsmeting

hoogtepunten

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

65 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 mm

grenstastwijdte

600 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,025 mm to 0,10 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic+ ultrasone sensoren

mic+35/DIU/TC/E
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA / Spanning: 0-10 V (bij UB ≥ 15 V), kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

uitgang 2

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

5 mm

schakelfrequentie

8 Hz

reactietijd

64 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

roestvrij staal, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

150 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

mic+ ultrasone sensoren

mic+35/DIU/TC/E
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic+35/DIU/TC/E

mic+ ultrasone sensoren

mic+35/DDIU/TC
behuizing

detectiebereiken

2 x pnp + 1 x analoog 4-20 mA / 0-10 V

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

65 - 600 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus
analoge afstandsmeting

hoogtepunten

2 schakeluitgangen, een analoge uitgang
display

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

65 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 mm

grenstastwijdte

600 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,025 mm to 0,10 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic+ ultrasone sensoren

mic+35/DDIU/TC
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA / Spanning: 0-10 V (bij UB ≥ 15 V), kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

uitgang 2

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 3

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

5 mm

schakelfrequentie

8 Hz

reactietijd

70 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

150 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

nee

multiplexmodus

nee

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

2 schakeluitgangen, een analoge uitgang
display

mic+ ultrasone sensoren

mic+35/DDIU/TC
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic+35/DDIU/TC

mic+ ultrasone sensoren

mic+130/F/TC
behuizing

detectiebereiken

1 x Push-Pull

2.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

200 - 2.000 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

IO-Link
naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

Display
IO-Link
Smart Sensor Profile

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

200 kHz

blinde zone

200 mm

bedrijfsdetectiewijdte

1.300 mm

grenstastwijdte

2.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

1 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic+ ultrasone sensoren

mic+130/F/TC
uitgangen
schakelhysterese

20 mm

schakelfrequentie

8 Hz

reactietijd

92 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

IO-Link
productnaam

mic+130/F/TC

product-ID

22380

SIO mode support

ja

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

min. cyclustijd

23,2 ms

procesgegevens-formaat

4 Byte

procesgegevens-inhoud

Bit 0: Q1 schakeltoestand; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16-31: measured
value (Int. 16)

ISDU-parameter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Systeemcommando's

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD-versie

IODD Versie 1.1

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

mic+ ultrasone sensoren

mic+130/F/TC
uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in und numerische Einstellung über TouchControl
LCA-2 mit LinkControl
IO-Link

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

Display
IO-Link
Smart Sensor Profile

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic+130/F/TC

mic+ ultrasone sensoren

mic+130/D/TC
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp

2.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

200 - 2.000 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

Display
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

200 kHz

blinde zone

200 mm

bedrijfsdetectiewijdte

1.300 mm

grenstastwijdte

2.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic+ ultrasone sensoren

mic+130/D/TC
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

20 mm

schakelfrequentie

6 Hz

reactietijd

92 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

150 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

roestvrij staal
kabelaansluiting (op aanvraag)

andere uitvoeringsmogelijkheden

mic+130/D/TC/E

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

Display
UL Listed

mic+ ultrasone sensoren

mic+130/D/TC
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic+130/D/TC

mic+ ultrasone sensoren

mic+130/D/TC/E
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp

2.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

200 - 2.000 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

200 kHz

blinde zone

200 mm

bedrijfsdetectiewijdte

1.300 mm

grenstastwijdte

2.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic+ ultrasone sensoren

mic+130/D/TC/E
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

20 mm

schakelfrequentie

6 Hz

reactietijd

92 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

roestvrij staal, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

150 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

mic+ ultrasone sensoren

mic+130/D/TC/E
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic+130/D/TC/E

mic+ ultrasone sensoren

mic+130/E/TC
behuizing

detectiebereiken

1 x npn

2.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

200 - 2.000 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

Display
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

200 kHz

blinde zone

200 mm

bedrijfsdetectiewijdte

1.300 mm

grenstastwijdte

2.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic+ ultrasone sensoren

mic+130/E/TC
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

20 mm

schakelfrequentie

6 Hz

reactietijd

92 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

150 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

Display
UL Listed

mic+ ultrasone sensoren

mic+130/E/TC
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic+130/E/TC

mic+ ultrasone sensoren

mic+130/DD/TC
behuizing

detectiebereiken

2 x pnp

2.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

200 - 2.000 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

Display
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

200 kHz

blinde zone

200 mm

bedrijfsdetectiewijdte

1.300 mm

grenstastwijdte

2.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic+ ultrasone sensoren

mic+130/DD/TC
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

20 mm

schakelfrequentie

6 Hz

reactietijd

92 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

150 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

roestvrij staal
hoge bestendigheid tegen chemicaliën
kabelaansluiting (op aanvraag)

andere uitvoeringsmogelijkheden

mic+130/DD/TC/E
mic+130/SI/DD/TC

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

Display
UL Listed

mic+ ultrasone sensoren

mic+130/DD/TC
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic+130/DD/TC

mic+ ultrasone sensoren

mic+130/DD/TC/E
behuizing

detectiebereiken

2 x pnp

2.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

200 - 2.000 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

200 kHz

blinde zone

200 mm

bedrijfsdetectiewijdte

1.300 mm

grenstastwijdte

2.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic+ ultrasone sensoren

mic+130/DD/TC/E
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

20 mm

schakelfrequentie

6 Hz

reactietijd

92 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

roestvrij staal, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

150 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

mic+ ultrasone sensoren

mic+130/DD/TC/E
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic+130/DD/TC/E

mic+ ultrasone sensoren

mic+130/EE/TC
behuizing

detectiebereiken

2 x npn

2.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

200 - 2.000 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

Display
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

200 kHz

blinde zone

200 mm

bedrijfsdetectiewijdte

1.300 mm

grenstastwijdte

2.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic+ ultrasone sensoren

mic+130/EE/TC
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

schakeluitgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

20 mm

schakelfrequentie

6 Hz

reactietijd

92 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

150 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

Display
UL Listed

mic+ ultrasone sensoren

mic+130/EE/TC
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic+130/EE/TC

mic+ ultrasone sensoren

mic+130/IU/TC
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 4-20 mA + 0-10 V

2.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

200 - 2.000 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

Display
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

200 kHz

blinde zone

200 mm

bedrijfsdetectiewijdte

1.300 mm

grenstastwijdte

2.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm to 0,57 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic+ ultrasone sensoren

mic+130/IU/TC
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA / Spanning: 0-10 V (bij UB ≥ 15 V), kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

92 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

150 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

roestvrij staal
kabelaansluiting (op aanvraag)

andere uitvoeringsmogelijkheden

mic+130/IU/TC/E

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

Display
UL Listed

mic+ ultrasone sensoren

mic+130/IU/TC
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic+130/IU/TC

mic+ ultrasone sensoren

mic+130/IU/TC/E
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 4-20 mA + 0-10 V

2.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

200 - 2.000 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

200 kHz

blinde zone

200 mm

bedrijfsdetectiewijdte

1.300 mm

grenstastwijdte

2.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm to 0,57 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic+ ultrasone sensoren

mic+130/IU/TC/E
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA / Spanning: 0-10 V (bij UB ≥ 15 V), kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

92 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

roestvrij staal, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

150 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

mic+ ultrasone sensoren

mic+130/IU/TC/E
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic+130/IU/TC/E

mic+ ultrasone sensoren

mic+130/DIU/TC
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp + 1 x analoog 4-20 mA / 0-10 V

2.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

200 - 2.000 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus
analoge afstandsmeting

hoogtepunten

Display
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

200 kHz

blinde zone

200 mm

bedrijfsdetectiewijdte

1.300 mm

grenstastwijdte

2.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm to 0,57 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic+ ultrasone sensoren

mic+130/DIU/TC
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA / Spanning: 0-10 V (bij UB ≥ 15 V), kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

uitgang 2

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

20 mm

schakelfrequentie

6 Hz

reactietijd

92 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

150 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

roestvrij staal
kabelaansluiting (op aanvraag)

andere uitvoeringsmogelijkheden

mic+130/DIU/TC/E

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

Display
UL Listed

mic+ ultrasone sensoren

mic+130/DIU/TC
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic+130/DIU/TC

mic+ ultrasone sensoren

mic+130/DIU/TC/E
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp + 1 x analoog 4-20 mA / 0-10 V

2.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

200 - 2.000 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus
analoge afstandsmeting

hoogtepunten

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

200 kHz

blinde zone

200 mm

bedrijfsdetectiewijdte

1.300 mm

grenstastwijdte

2.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm to 0,57 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic+ ultrasone sensoren

mic+130/DIU/TC/E
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA / Spanning: 0-10 V (bij UB ≥ 15 V), kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

uitgang 2

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

20 mm

schakelfrequentie

6 Hz

reactietijd

92 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

roestvrij staal, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

150 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

mic+ ultrasone sensoren

mic+130/DIU/TC/E
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic+130/DIU/TC/E

mic+ ultrasone sensoren

mic+130/DDIU/TC
behuizing

detectiebereiken

2 x pnp + 1 x analoog 4-20 mA / 0-10 V

2.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

200 - 2.000 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus
analoge afstandsmeting

hoogtepunten

2 schakeluitgangen, een analoge uitgang
display

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

200 kHz

blinde zone

200 mm

bedrijfsdetectiewijdte

1.300 mm

grenstastwijdte

2.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm to 0,57 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic+ ultrasone sensoren

mic+130/DDIU/TC
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA / Spanning: 0-10 V (bij UB ≥ 15 V), kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

uitgang 2

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 3

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

20 mm

schakelfrequentie

6 Hz

reactietijd

110 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

150 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

nee

multiplexmodus

nee

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

2 schakeluitgangen, een analoge uitgang
display

mic+ ultrasone sensoren

mic+130/DDIU/TC
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic+130/DDIU/TC

mic+ ultrasone sensoren

mic+340/F/TC
behuizing

detectiebereiken

1 x Push-Pull

5.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 - 5.000 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

IO-Link
naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

Display
IO-Link
Smart Sensor Profile

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

120 kHz

blinde zone

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

3.400 mm

grenstastwijdte

5.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

1 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic+ ultrasone sensoren

mic+340/F/TC
uitgangen
uitgang 1

Schaltausgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
Schließer/Öffner einstellbar, kurzschlussfest

schakelhysterese

50 mm

schakelfrequentie

4 Hz

reactietijd

172 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

IO-Link
productnaam

mic+340/F/TC

product-ID

22480

SIO mode support

ja

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

min. cyclustijd

43,2 ms

procesgegevens-formaat

4 Byte

procesgegevens-inhoud

Bit 0: Q1 schakeltoestand; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16-31: measured
value (Int. 16)

ISDU-parameter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Systeemcommando's

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD-versie

IODD Versie 1.1

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

mic+ ultrasone sensoren

mic+340/F/TC
uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in und numerische Einstellung über TouchControl
LCA-2 mit LinkControl
IO-Link

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

Display
IO-Link
Smart Sensor Profile

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic+340/F/TC

mic+ ultrasone sensoren

mic+340/D/TC
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp

5.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 - 5.000 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

Display
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

120 kHz

blinde zone

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

3.400 mm

grenstastwijdte

5.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic+ ultrasone sensoren

mic+340/D/TC
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

50 mm

schakelfrequentie

3 Hz

reactietijd

180 ms

opstarttijd

< 380 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

210 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

roestvrij staal
kabelaansluiting (op aanvraag)

andere uitvoeringsmogelijkheden

mic+340/D/TC/E

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

Display
UL Listed

mic+ ultrasone sensoren

mic+340/D/TC
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic+340/D/TC

mic+ ultrasone sensoren

mic+340/D/TC/E
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp

5.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 - 5.000 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

120 kHz

blinde zone

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

3.400 mm

grenstastwijdte

5.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic+ ultrasone sensoren

mic+340/D/TC/E
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

50 mm

schakelfrequentie

3 Hz

reactietijd

180 ms

opstarttijd

< 380 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

roestvrij staal, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

210 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

mic+ ultrasone sensoren

mic+340/D/TC/E
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic+340/D/TC/E

mic+ ultrasone sensoren

mic+340/E/TC
behuizing

detectiebereiken

1 x npn

5.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 - 5.000 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

Display
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

120 kHz

blinde zone

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

3.400 mm

grenstastwijdte

5.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic+ ultrasone sensoren

mic+340/E/TC
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

50 mm

schakelfrequentie

3 Hz

reactietijd

180 ms

opstarttijd

< 380 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

210 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

Display
UL Listed

mic+ ultrasone sensoren

mic+340/E/TC
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic+340/E/TC

mic+ ultrasone sensoren

mic+340/DD/TC
behuizing

detectiebereiken

2 x pnp

5.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 - 5.000 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

Display
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

120 kHz

blinde zone

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

3.400 mm

grenstastwijdte

5.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic+ ultrasone sensoren

mic+340/DD/TC
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

50 mm

schakelfrequentie

3 Hz

reactietijd

180 ms

opstarttijd

< 380 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

210 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

roestvrij staal
kabelaansluiting (op aanvraag)

andere uitvoeringsmogelijkheden

mic+340/DD/TC/E

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

Display
UL Listed

mic+ ultrasone sensoren

mic+340/DD/TC
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic+340/DD/TC

mic+ ultrasone sensoren

mic+340/DD/TC/E
behuizing

detectiebereiken

2 x pnp

5.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 - 5.000 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

120 kHz

blinde zone

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

3.400 mm

grenstastwijdte

5.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic+ ultrasone sensoren

mic+340/DD/TC/E
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

50 mm

schakelfrequentie

3 Hz

reactietijd

180 ms

opstarttijd

< 380 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

roestvrij staal, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

210 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

mic+ ultrasone sensoren

mic+340/DD/TC/E
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic+340/DD/TC/E

mic+ ultrasone sensoren

mic+340/EE/TC
behuizing

detectiebereiken

2 x npn

5.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 - 5.000 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

Display
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

120 kHz

blinde zone

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

3.400 mm

grenstastwijdte

5.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic+ ultrasone sensoren

mic+340/EE/TC
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

schakeluitgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

50 mm

schakelfrequentie

3 Hz

reactietijd

180 ms

opstarttijd

< 380 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

210 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

Display
UL Listed

mic+ ultrasone sensoren

mic+340/EE/TC
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic+340/EE/TC

mic+ ultrasone sensoren

mic+340/IU/TC
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 4-20 mA + 0-10 V

5.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 - 5.000 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

Display
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

120 kHz

blinde zone

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

3.400 mm

grenstastwijdte

5.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm to 1,5 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic+ ultrasone sensoren

mic+340/IU/TC
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA / Spanning: 0-10 V (bij UB ≥ 15 V), kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

180 ms

opstarttijd

< 450 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

210 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

roestvrij staal
hoge bestendigheid tegen chemicaliën
kabelaansluiting (op aanvraag)

andere uitvoeringsmogelijkheden

mic+340/IU/TC/E
mic+340/SI/IU/TC

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

Display
UL Listed

mic+ ultrasone sensoren

mic+340/IU/TC
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic+340/IU/TC

mic+ ultrasone sensoren

mic+340/IU/TC/E
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 4-20 mA + 0-10 V

5.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 - 5.000 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

120 kHz

blinde zone

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

3.400 mm

grenstastwijdte

5.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm to 1,5 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic+ ultrasone sensoren

mic+340/IU/TC/E
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA / Spanning: 0-10 V (bij UB ≥ 15 V), kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

180 ms

opstarttijd

< 450 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

roestvrij staal, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

210 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

mic+ ultrasone sensoren

mic+340/IU/TC/E
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic+340/IU/TC/E

mic+ ultrasone sensoren

mic+340/DIU/TC
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp + 1 x analoog 4-20 mA / 0-10 V

5.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 - 5.000 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus
analoge afstandsmeting

hoogtepunten

Display
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

120 kHz

blinde zone

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

3.400 mm

grenstastwijdte

5.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm to 1,5 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic+ ultrasone sensoren

mic+340/DIU/TC
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA / Spanning: 0-10 V (bij UB ≥ 15 V), kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

uitgang 2

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

50 mm

schakelfrequentie

3 Hz

reactietijd

180 ms

opstarttijd

< 450 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

210 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

roestvrij staal
kabelaansluiting (op aanvraag)

andere uitvoeringsmogelijkheden

mic+340/DIU/TC/E

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

Display
UL Listed

mic+ ultrasone sensoren

mic+340/DIU/TC
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic+340/DIU/TC

mic+ ultrasone sensoren

mic+340/DIU/TC/E
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp + 1 x analoog 4-20 mA / 0-10 V

5.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 - 5.000 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus
analoge afstandsmeting

hoogtepunten

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

120 kHz

blinde zone

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

3.400 mm

grenstastwijdte

5.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm to 1,5 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic+ ultrasone sensoren

mic+340/DIU/TC/E
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA / Spanning: 0-10 V (bij UB ≥ 15 V), kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

uitgang 2

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

50 mm

schakelfrequentie

3 Hz

reactietijd

180 ms

opstarttijd

< 450 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

roestvrij staal, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

210 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

mic+ ultrasone sensoren

mic+340/DIU/TC/E
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic+340/DIU/TC/E

mic+ ultrasone sensoren

mic+340/DDIU/TC
behuizing

detectiebereiken

2 x pnp + 1 x analoog 4-20 mA / 0-10 V

5.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 - 5.000 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus
analoge afstandsmeting

hoogtepunten

2 schakeluitgangen, een analoge uitgang
display

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

120 kHz

blinde zone

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

3.400 mm

grenstastwijdte

5.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm to 1,5 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic+ ultrasone sensoren

mic+340/DDIU/TC
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA / Spanning: 0-10 V (bij UB ≥ 15 V), kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

uitgang 2

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 3

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

50 mm

schakelfrequentie

3 Hz

reactietijd

180 ms

opstarttijd

< 450 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

210 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

nee

multiplexmodus

nee

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

2 schakeluitgangen, een analoge uitgang
display

mic+ ultrasone sensoren

mic+340/DDIU/TC
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic+340/DDIU/TC

mic+ ultrasone sensoren

mic+600/F/TC
behuizing

detectiebereiken

1 x Push-Pull

8.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

600 - 8.000 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

IO-Link
naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

Display
IO-Link
Smart Sensor Profile

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

80 kHz

blinde zone

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

6.000 mm

grenstastwijdte

8.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

1 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic+ ultrasone sensoren

mic+600/F/TC
uitgangen
uitgang 1

Schaltausgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
Schließer/Öffner einstellbar, kurzschlussfest

schakelhysterese

100 mm

schakelfrequentie

3 Hz

reactietijd

240 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

IO-Link
productnaam

mic+600/F/TC

product-ID

22580

SIO mode support

ja

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

min. cyclustijd

60,8 ms

procesgegevens-formaat

4 Byte

procesgegevens-inhoud

Bit 0: Q1 schakeltoestand; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16-31: measured
value (Int. 16)

ISDU-parameter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Systeemcommando's

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD-versie

IODD Versie 1.1

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

mic+ ultrasone sensoren

mic+600/F/TC
uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in und numerische Einstellung über TouchControl
LCA-2 mit LinkControl
IO-Link

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

Display
IO-Link
Smart Sensor Profile

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic+600/F/TC

mic+ ultrasone sensoren

mic+600/D/TC
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp

8.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

600 - 8.000 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

Display
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

80 kHz

blinde zone

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

6.000 mm

grenstastwijdte

8.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic+ ultrasone sensoren

mic+600/D/TC
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

100 mm

schakelfrequentie

2 Hz

reactietijd

240 ms

opstarttijd

< 450 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

270 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

roestvrij staal
kabelaansluiting (op aanvraag)

andere uitvoeringsmogelijkheden

mic+600/D/TC/E

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

Display
UL Listed

mic+ ultrasone sensoren

mic+600/D/TC
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic+600/D/TC

mic+ ultrasone sensoren

mic+600/D/TC/E
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp

8.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

600 - 8.000 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

80 kHz

blinde zone

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

6.000 mm

grenstastwijdte

8.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic+ ultrasone sensoren

mic+600/D/TC/E
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

100 mm

schakelfrequentie

2 Hz

reactietijd

240 ms

opstarttijd

< 450 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

roestvrij staal, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

270 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

mic+ ultrasone sensoren

mic+600/D/TC/E
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic+600/D/TC/E

mic+ ultrasone sensoren

mic+600/E/TC
behuizing

detectiebereiken

1 x npn

8.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

600 - 8.000 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

Display
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

80 kHz

blinde zone

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

6.000 mm

grenstastwijdte

8.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic+ ultrasone sensoren

mic+600/E/TC
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

100 mm

schakelfrequentie

2 Hz

reactietijd

240 ms

opstarttijd

< 450 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

270 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

Display
UL Listed

mic+ ultrasone sensoren

mic+600/E/TC
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic+600/E/TC

mic+ ultrasone sensoren

mic+600/DD/TC
behuizing

detectiebereiken

2 x pnp

8.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

600 - 8.000 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

Display
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

80 kHz

blinde zone

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

6.000 mm

grenstastwijdte

8.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic+ ultrasone sensoren

mic+600/DD/TC
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

100 mm

schakelfrequentie

2 Hz

reactietijd

240 ms

opstarttijd

< 450 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

270 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

roestvrij staal
kabelaansluiting (op aanvraag)

andere uitvoeringsmogelijkheden

mic+600/DD/TC/E

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

Display
UL Listed

mic+ ultrasone sensoren

mic+600/DD/TC
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic+600/DD/TC

mic+ ultrasone sensoren

mic+600/DD/TC/E
behuizing

detectiebereiken

2 x pnp

8.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

600 - 8.000 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

80 kHz

blinde zone

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

6.000 mm

grenstastwijdte

8.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic+ ultrasone sensoren

mic+600/DD/TC/E
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

100 mm

schakelfrequentie

2 Hz

reactietijd

240 ms

opstarttijd

< 450 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

roestvrij staal, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

270 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

mic+ ultrasone sensoren

mic+600/DD/TC/E
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic+600/DD/TC/E

mic+ ultrasone sensoren

mic+600/EE/TC
behuizing

detectiebereiken

2 x npn

8.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

600 - 8.000 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

Display
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

80 kHz

blinde zone

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

6.000 mm

grenstastwijdte

8.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic+ ultrasone sensoren

mic+600/EE/TC
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

schakeluitgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

100 mm

schakelfrequentie

2 Hz

reactietijd

240 ms

opstarttijd

< 450 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

270 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

Display
UL Listed

mic+ ultrasone sensoren

mic+600/EE/TC
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic+600/EE/TC

mic+ ultrasone sensoren

mic+600/IU/TC
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 4-20 mA + 0-10 V

8.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

600 - 8.000 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

Display
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

80 kHz

blinde zone

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

6.000 mm

grenstastwijdte

8.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm to 2,4 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic+ ultrasone sensoren

mic+600/IU/TC
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA / Spanning: 0-10 V (bij UB ≥ 15 V), kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

240 ms

opstarttijd

< 450 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

270 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

roestvrij staal
hoge bestendigheid tegen chemicaliën
kabelaansluiting (op aanvraag)

andere uitvoeringsmogelijkheden

mic+600/IU/TC/E
mic+600/SI/IU/TC/E

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

Display
UL Listed

mic+ ultrasone sensoren

mic+600/IU/TC
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic+600/IU/TC

mic+ ultrasone sensoren

mic+600/IU/TC/E
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 4-20 mA + 0-10 V

8.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

600 - 8.000 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

80 kHz

blinde zone

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

6.000 mm

grenstastwijdte

8.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm to 2,4 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic+ ultrasone sensoren

mic+600/IU/TC/E
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA / Spanning: 0-10 V (bij UB ≥ 15 V), kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

240 ms

opstarttijd

< 450 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

roestvrij staal, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

270 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
kabelaansluiting (op aanvraag)

andere uitvoeringsmogelijkheden

mic+600/SI/IU/TC/E

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

mic+ ultrasone sensoren

mic+600/IU/TC/E
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic+600/IU/TC/E

mic+ ultrasone sensoren

mic+600/DIU/TC
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp + 1 x analoog 4-20 mA / 0-10 V

8.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

600 - 8.000 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus
analoge afstandsmeting

hoogtepunten

Display
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

80 kHz

blinde zone

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

6.000 mm

grenstastwijdte

8.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm to 2,4 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic+ ultrasone sensoren

mic+600/DIU/TC
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA / Spanning: 0-10 V (bij UB ≥ 15 V), kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

uitgang 2

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

100 mm

schakelfrequentie

2 Hz

reactietijd

240 ms

opstarttijd

< 450 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

270 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

roestvrij staal
kabelaansluiting (op aanvraag)

andere uitvoeringsmogelijkheden

mic+600/DIU/TC/E

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

Display
UL Listed

mic+ ultrasone sensoren

mic+600/DIU/TC
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic+600/DIU/TC

mic+ ultrasone sensoren

mic+600/DIU/TC/E
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp + 1 x analoog 4-20 mA / 0-10 V

8.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

600 - 8.000 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus
analoge afstandsmeting

hoogtepunten

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

80 kHz

blinde zone

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

6.000 mm

grenstastwijdte

8.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm to 2,4 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic+ ultrasone sensoren

mic+600/DIU/TC/E
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA / Spanning: 0-10 V (bij UB ≥ 15 V), kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

uitgang 2

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

100 mm

schakelfrequentie

2 Hz

reactietijd

240 ms

opstarttijd

< 450 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

roestvrij staal, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

270 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

Edelstahlausführung
Display
UL Listed

mic+ ultrasone sensoren

mic+600/DIU/TC/E
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic+600/DIU/TC/E

mic+ ultrasone sensoren

mic+600/DDIU/TC
behuizing

detectiebereiken

2 x pnp + 1 x analoog 4-20 mA / 0-10 V

8.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

600 - 8.000 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus
analoge afstandsmeting

hoogtepunten

2 schakeluitgangen, een analoge uitgang
display

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

80 kHz

blinde zone

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

6.000 mm

grenstastwijdte

8.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm to 2,4 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic+ ultrasone sensoren

mic+600/DDIU/TC
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA / Spanning: 0-10 V (bij UB ≥ 15 V), kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

uitgang 2

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 3

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

100 mm

schakelfrequentie

2 Hz

reactietijd

240 ms

opstarttijd

< 450 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

270 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

nee

multiplexmodus

nee

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

2 schakeluitgangen, een analoge uitgang
display

mic+ ultrasone sensoren

mic+600/DDIU/TC
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic+600/DDIU/TC

mic+ ultrasone sensoren

Deze mic-sensoren in geheel metalen uitvoering zijn in twee apparaatuitvoe- ringen met vijf verschillende bedrijfsdetectiewijdten
verkrijgbaar.

HOOGTEPUNTEN


Behuizing M30 en ronde connector M12 in metalen uitvoering



Automatische synchronisatie





voor zware gebruiksomstandigheden

voor de gelijktijdige werking van maximaal tien sensoren in een zeer kleine ruimte

BASISKENMERKEN


1 pnp-schakeluitgang



Analoge uitgang 4–20 mA en 0–10 V



5 detectiewijdtes met een meetgebied van 30 mm tot 8 m



microsonic Teach-in via pin 5



Resolutie van 0,18 mm tot 2,4 mm



Temperatuurcompensatie



Bedrijfsspanning 9–30 V



LinkControl





met automatische omschakeling tussen stroom- en spanningsuitgang

voor het instellen van de sensoren met een PC

mic ultrasone sensoren

Beschrijving
Deze zeer robuuste uitvoering
bestaat van de behuizing M30 tot en met de ronde connector M12 compleet uit metaal. Aangezien geen gebruik wordt
gemaakt van bedieningselementen en lichtmelders, zijn de sensoren bijzonder geschikt voor gebruik onder extreme
omgevingsomstandigheden met hoge mechanische belastingen voor behuizing en steekverbinders. De sensoren zijn in vijf
aftastwijdten verkrijgbaar en bestrijken een meetgebied van 30 mm tot 8 m.
Er zijn twee uitgangstrappen
voor alle vijf aftastwijdten verkrijgbaar:

1 pnp-schakeluitgang

1 analoge uitgang 4–20 mA en 0–10 V

De sensoren met schakeluitgang kennen drie bedrijfsmodi:


enkelvoudig schakelpunt



tweeweg-reﬂexbarrière



Venstermodus

Teach-in van een enkelvoudig schakelpunt


Positioneer het te detecteren object (1) op de gewenste afstand



Verbind pin 5 gedurende ca. 3 seconden met +UB



Tenslotte pin 5 nogmaals gedurende ca. 1 seconde met +UB verbinden

Teach-in van een schakelpunt

Teach-in van een tweeweg-reﬂexbarrière met een vast gemonteerde reﬂector

mic ultrasone sensoren



Verbind pin 5 gedurende ca. 3 seconden met +UB



Tenslotte pin 5 nogmaals gedurende ca. 10 seconden met +UB verbinden

Teach-in van een tweeweg-reﬂexbarrière

Voor de instelling van een venster


Positioneer het object op de dichtbij de sensor gelegen venstergrens (1)



Verbind pin 5 gedurende ca. 3 seconden met +UB



Verschuif dan het object op de ver van de sensor gelegen venstergrens (2)



Tenslotte pin 5 nogmaals gedurende ca. 1 seconde met +UB verbinden

Teach-in van een analoge karakteristiek of een venster met twee schakelpunten

Opener/Sluiter
en stijgende/dalende analoge karakteristiek kunnen eveneens met pin 5 worden ingesteld.
LinkControl
maakt optioneel de uitgebreide parametrisering van de mic-sensoren mogelijk. Via de als accessoire verkrijgbare
LinkControl adapter LCA-2 worden de mic-sensoren met de PC verbonden.

mic ultrasone sensoren

Sensor via LCA-2 voor programmering op de PC aangesloten

De synchronisatie
maakt het gelijktijdig gebruik van meerdere mic-sensoren in één toepassing mogelijk. Om wederzijdse beïnvloeding te
vermijden, kunnen de sensoren onderling gesynchroniseerd worden. Hiervoor dienen alle sensoren via pin 5 elektrisch met
elkaar verbonden te zijn.

Synchronisatie via pin 5

Moeten er meer dan 10 sensoren gesynchroniseerd worden, dan kan dit met de als accessoire verkrijgbare SyncBox1
gerealiseerd worden.

mic ultrasone sensoren

mic-25/D/M
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

30 - 350 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

metalen stekker voor ruwe gebruiksvoorwaarden

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

320 kHz

blinde zone

30 mm

bedrijfsdetectiewijdte

250 mm

grenstastwijdte

350 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 55 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic ultrasone sensoren

mic-25/D/M
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

3 mm

schakelfrequentie

25 Hz

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 390 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
teach-in-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

140 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang
Control-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

ja

multiplexmodus

nee

indicatoren

geen

hoogtepunten

metalen stekker voor ruwe gebruiksvoorwaarden

mic ultrasone sensoren

mic-25/D/M
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic-25/D/M

mic ultrasone sensoren

mic-25/IU/M
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 4-20 mA + 0-10 V

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

30 - 350 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

metalen stekker voor ruwe gebruiksvoorwaarden

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

320 kHz

blinde zone

30 mm

bedrijfsdetectiewijdte

250 mm

grenstastwijdte

350 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 55 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic ultrasone sensoren

mic-25/IU/M
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA / Spanning: 0-10 V (bij UB ≥ 15 V), kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 390 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
teach-in-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

140 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang
Control-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

ja

multiplexmodus

nee

indicatoren

geen

hoogtepunten

metalen stekker voor ruwe gebruiksvoorwaarden

mic ultrasone sensoren

mic-25/IU/M
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic-25/IU/M

mic ultrasone sensoren

mic-35/D/M
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

65 - 600 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

metalen stekker voor ruwe gebruiksvoorwaarden

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

65 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 mm

grenstastwijdte

600 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 55 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic ultrasone sensoren

mic-35/D/M
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

5 mm

schakelfrequentie

8 Hz

reactietijd

64 ms

opstarttijd

< 420 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
teach-in-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

140 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

kabelaansluiting (op aanvraag)

andere uitvoeringsmogelijkheden

mic-35/D/M/K6

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang
Control-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

ja

multiplexmodus

nee

indicatoren

geen

hoogtepunten

metalen stekker voor ruwe gebruiksvoorwaarden

mic ultrasone sensoren

mic-35/D/M
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic-35/D/M

mic ultrasone sensoren

mic-35/D/M/K6
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

65 - 600 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

kabelaansluiting

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

65 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 mm

grenstastwijdte

600 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 55 mA

aansluitmethode

PVC-kabel van 6 m, 5 x 0,25 mm2

mic ultrasone sensoren

mic-35/D/M/K6
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

5 mm

schakelfrequentie

8 Hz

reactietijd

64 ms

opstarttijd

< 420 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
teach-in-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

355 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang
Control-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

ja

multiplexmodus

nee

indicatoren

geen

hoogtepunten

kabelaansluiting

documentatie (download)
bestelling

mic-35/D/M/K6

mic ultrasone sensoren

mic-35/DD/M
behuizing

detectiebereiken

2 x pnp

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

65 - 600 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
venstermodus

hoogtepunten

metalen stekker voor ruwe gebruiksvoorwaarden

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

65 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 mm

grenstastwijdte

600 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 55 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic ultrasone sensoren

mic-35/DD/M
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

5 mm

schakelfrequentie

8 Hz

reactietijd

70 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

140 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

LCA-2 met LinkCopy of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

nee

indicatoren

geen

hoogtepunten

metalen stekker voor ruwe gebruiksvoorwaarden

mic ultrasone sensoren

mic-35/DD/M
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic-35/DD/M

mic ultrasone sensoren

mic-35/IU/M
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 4-20 mA + 0-10 V

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

65 - 600 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

metalen stekker voor ruwe gebruiksvoorwaarden

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

65 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 mm

grenstastwijdte

600 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 55 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic ultrasone sensoren

mic-35/IU/M
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA / Spanning: 0-10 V (bij UB ≥ 15 V), kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

64 ms

opstarttijd

< 420 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
teach-in-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

140 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang
Control-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

ja

multiplexmodus

nee

indicatoren

geen

hoogtepunten

metalen stekker voor ruwe gebruiksvoorwaarden

mic ultrasone sensoren

mic-35/IU/M
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic-35/IU/M

mic ultrasone sensoren

mic-130/D/M
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp

2.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

200 - 2.000 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

metalen stekker voor ruwe gebruiksvoorwaarden

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

200 kHz

blinde zone

200 mm

bedrijfsdetectiewijdte

1.300 mm

grenstastwijdte

2.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 55 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic ultrasone sensoren

mic-130/D/M
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

20 mm

schakelfrequentie

6 Hz

reactietijd

92 ms

opstarttijd

< 440 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
teach-in-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

140 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang
Control-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

ja

multiplexmodus

nee

indicatoren

geen

hoogtepunten

metalen stekker voor ruwe gebruiksvoorwaarden

mic ultrasone sensoren

mic-130/D/M
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic-130/D/M

mic ultrasone sensoren

mic-130/DD/M
behuizing

detectiebereiken

2 x pnp

2.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

200 - 2.000 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
venstermodus

hoogtepunten

metalen stekker voor ruwe gebruiksvoorwaarden

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

200 kHz

blinde zone

200 mm

bedrijfsdetectiewijdte

1.300 mm

grenstastwijdte

2.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 55 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic ultrasone sensoren

mic-130/DD/M
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

20 mm

schakelfrequentie

6 Hz

reactietijd

110 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

140 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

LCA-2 met LinkCopy of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

nee

indicatoren

geen

hoogtepunten

metalen stekker voor ruwe gebruiksvoorwaarden

mic ultrasone sensoren

mic-130/DD/M
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic-130/DD/M

mic ultrasone sensoren

mic-130/IU/M
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 4-20 mA + 0-10 V

2.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

200 - 2.000 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

metalen stekker voor ruwe gebruiksvoorwaarden

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

200 kHz

blinde zone

200 mm

bedrijfsdetectiewijdte

1.300 mm

grenstastwijdte

2.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm to 0,57 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 55 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic ultrasone sensoren

mic-130/IU/M
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA / Spanning: 0-10 V (bij UB ≥ 15 V), kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

92 ms

opstarttijd

< 440 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
teach-in-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

140 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang
Control-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

ja

multiplexmodus

nee

indicatoren

geen

hoogtepunten

metalen stekker voor ruwe gebruiksvoorwaarden

mic ultrasone sensoren

mic-130/IU/M
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic-130/IU/M

mic ultrasone sensoren

mic-340/D/M
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp

5.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 - 5.000 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

metalen stekker voor ruwe gebruiksvoorwaarden

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

120 kHz

blinde zone

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

3.400 mm

grenstastwijdte

5.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 55 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic ultrasone sensoren

mic-340/D/M
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

50 mm

schakelfrequentie

3 Hz

reactietijd

172 ms

opstarttijd

< 530 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
teach-in-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

200 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang
Control-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

ja

multiplexmodus

nee

indicatoren

geen

hoogtepunten

metalen stekker voor ruwe gebruiksvoorwaarden

mic ultrasone sensoren

mic-340/D/M
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic-340/D/M

mic ultrasone sensoren

mic-340/DD/M
behuizing

detectiebereiken

2 x pnp

5.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 - 5.000 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
venstermodus

hoogtepunten

metalen stekker voor ruwe gebruiksvoorwaarden

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

120 kHz

blinde zone

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

3.400 mm

grenstastwijdte

5.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 55 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic ultrasone sensoren

mic-340/DD/M
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

50 mm

schakelfrequentie

3 Hz

reactietijd

180 ms

opstarttijd

< 380 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

270 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

LCA-2 met LinkCopy of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

nee

indicatoren

geen

hoogtepunten

metalen stekker voor ruwe gebruiksvoorwaarden

mic ultrasone sensoren

mic-340/DD/M
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic-340/DD/M

mic ultrasone sensoren

mic-340/IU/M
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 4-20 mA + 0-10 V

5.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 - 5.000 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

metalen stekker voor ruwe gebruiksvoorwaarden

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

120 kHz

blinde zone

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

3.400 mm

grenstastwijdte

5.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm to 1,5 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 55 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic ultrasone sensoren

mic-340/IU/M
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA / Spanning: 0-10 V (bij UB ≥ 15 V), kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

172 ms

opstarttijd

< 530 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
teach-in-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

270 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang
Control-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

ja

multiplexmodus

nee

indicatoren

geen

hoogtepunten

metalen stekker voor ruwe gebruiksvoorwaarden

mic ultrasone sensoren

mic-340/IU/M
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic-340/IU/M

mic ultrasone sensoren

mic-600/D/M
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp

8.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

600 - 8.000 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

metalen stekker voor ruwe gebruiksvoorwaarden

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

80 kHz

blinde zone

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

6.000 mm

grenstastwijdte

8.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 55 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic ultrasone sensoren

mic-600/D/M
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

100 mm

schakelfrequentie

2 Hz

reactietijd

240 ms

opstarttijd

< 600 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
teach-in-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

260 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang
Control-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

ja

multiplexmodus

nee

indicatoren

geen

hoogtepunten

metalen stekker voor ruwe gebruiksvoorwaarden

mic ultrasone sensoren

mic-600/D/M
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic-600/D/M

mic ultrasone sensoren

mic-600/IU/M
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 4-20 mA + 0-10 V

8.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

600 - 8.000 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

metalen stekker voor ruwe gebruiksvoorwaarden

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

80 kHz

blinde zone

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

6.000 mm

grenstastwijdte

8.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm to 2,4 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 55 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

mic ultrasone sensoren

mic-600/IU/M
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA / Spanning: 0-10 V (bij UB ≥ 15 V), kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

240 ms

opstarttijd

< 600 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
teach-in-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

320 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang
Control-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

ja

multiplexmodus

nee

indicatoren

geen

hoogtepunten

metalen stekker voor ruwe gebruiksvoorwaarden

mic ultrasone sensoren

mic-600/IU/M
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

mic-600/IU/M

mic ultrasone sensoren

pico+ de „kleine“, die het in zich heeft: 4 detectiewijdtes, 3 uitgangssignalen, 2 behuizingsvarianten en 1 IO-link interface.

HOOGTEPUNTEN


Variant met 90° hoekkop



IO-link interface



Automatische synchronisatie en multiplexmodus



ter ondersteuning van de nieuwe industriële standaard


voor de gelijktijdige werking van maximaal tien sensoren in een zeer kleine

ruimte


UL gecertiﬁceerd volgens Canadese en Amerikaanse veiligheidsnorm



Verbeterde temperatuurcompensatie



binnen 45 seconden op bedrijfstemperatuur

BASISKENMERKEN


1 Push-Pull-schakeluitgang



Analoge uitgang 4–20 mA of 0–10 V



4 detectiewijdtes met een meetgebied van 20 mm tot 1,3 m



microsonic Teach-in via pin 5



Resolutie van 0,069 mm tot 0,1 mm



Bedrijfsspanning 10–30 V



LinkControl





pnp- of npn schakelend

voor het instellen van de sensoren met een PC

pico+ ultrasone sensoren

Beschrijving
De pico+ ultrasone sensoren
is een compacte serie met M18-schroefdraadhuls en een behuizing van slechts 41 mm lang. Naast de variant met axiale
straalrichting is er ook een uitvoering met 90° hoekkop en radiale straalrichting verkrijgbaar.
Met vier detectiewijdtes van 20 mm tot 1,3 m en drie verschillende uitgangstrappen dekt de sensorfamilie een breed
spectrum aan gebruiksmogelijkheden af.
Sensoren met de Push-Pull-uitgangstrap ondersteunen de SIO- en IO-linkmodus. De sensoren met analoge uitgang zijn
naar keuze met stroomuitgang 4–20 mA of spanningsuitgang 0–10 V verkrijgbaar.
In de SIO-modus worden de sensoren met behulp van de microsonic Teach-in-procedure via pin 5 ingesteld.
Deze sensoren zijn gecertiﬁceerd vorlgens de Canadese en Amerikaanse veiligheidsnorm.
Voor de pico+ sensorfamilie
kan gekozen worden uit 2 uitgangstrappen en 4 detectiewijdtes:

1 Push-Pull-schakeluitgang in pnp- en npn-schakeltechniek

1 analoge uitgang 4–20 mA of 0–10 V

De sensoren met schakeluitgang kennen drie bedrijfsmodi:


enkelvoudig schakelpunt



tweeweg-reﬂexbarrière



Venstermodus

Teach-in van een enkelvoudig schakelpunt


Positioneer het te detecteren object (1) op de gewenste afstand



Verbind pin 5 gedurende ca. 3 seconden met +UB



Tenslotte pin 5 nogmaals gedurende ca. 1 seconde met +UB verbinden

pico+ ultrasone sensoren

Teach-in van een schakelpunt

Teach-in van een tweeweg-reﬂexbarrière
met een vast gemonteerde reﬂector



Verbind pin 5 gedurende ca. 3 seconden met +UB



Tenslotte pin 5 nogmaals gedurende ca. 10 seconden met +UB verbinden

Teach-in van een tweeweg-reﬂexbarrière

Voor de instelling van een venster


Positioneer het object op de dichtbij de sensor gelegen venstergrens (1)



Verbind pin 5 gedurende ca. 3 seconden met +UB



Verschuif dan het object op de ver van de sensor gelegen venstergrens (2)



Tenslotte pin 5 nogmaals gedurende ca. 1 seconde met +UB verbinden

pico+ ultrasone sensoren

Teach-in van een analoge karakteristiek of een venster met twee schakelpunten

Opener/Sluiter
en stijgende/dalende analoge karakteristiek kunnen eveneens met pin 5 worden ingesteld.
Een groene en een gele LED
geven de toestand van de uitgang weer en ondersteunen de microsonic Teach-in.
LinkControl
maakt optioneel de uitgebreide parametrisering van de pico+-sensoren mogelijk. Via de als accessoire verkrijgbare
LinkControl adapter LCA-2 worden de pico+-sensoren met de PC verbonden.

Sensor via LCA-2 voor programmering op de PC aangesloten

De synchronisatie
maakt het gelijktijdig gebruik van meerdere pico+-sensoren in één toepassing mogelijk. Om wederzijdse beïnvloeding te
vermijden, kunnen de sensoren onderling gesynchroniseerd worden. Hiervoor dienen alle sensoren via pin 5 elektrisch met
elkaar verbonden te zijn.

pico+ ultrasone sensoren

Synchronisatie via pin 5

Moeten er meer dan 10 sensoren gesynchroniseerd worden, dan kan dit met de als accessoire verkrijgbare SyncBox1
gerealiseerd worden.
In instances of where a number of sensors are run at an IO-Link master, then the master's function is to assume
synchronisation (Pin 5 must not be wired under IO-Link operations).

Gesynchroniseerde sensorcel in de productie van glazen ﬂessen

IO-Link geïntegreerd
in versie 1.0 voor sensors met schakeluitgang.

pico+ ultrasone sensoren

pico+15/I
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 4-20 mA

250 mm

bedrijfsdetectiewijdte

20 - 250 mm

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

schlankes Schallfeld
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

380 kHz

blinde zone

20 mm

bedrijfsdetectiewijdte

150 mm

grenstastwijdte

250 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,069 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

pico+ ultrasone sensoren

pico+15/I
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

15 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

30 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

90° hoekkop

andere uitvoeringsmogelijkheden

pico+15/WK/U

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

schlankes Schallfeld
UL Listed

pico+ ultrasone sensoren

pico+15/I
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

pico+15/I

pico+ ultrasone sensoren

pico+15/WK/I
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 4-20 mA

250 mm

bedrijfsdetectiewijdte

20 - 250 mm

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

90°-Winkelkopf
schlankes Schallfeld
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

380 kHz

blinde zone

20 mm

bedrijfsdetectiewijdte

150 mm

grenstastwijdte

250 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,069 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

pico+ ultrasone sensoren

pico+15/WK/I
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

15 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

35 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

90° hoekkop

andere uitvoeringsmogelijkheden

pico+15/WK/F

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

90°-Winkelkopf
schlankes Schallfeld
UL Listed

pico+ ultrasone sensoren

pico+15/WK/I
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

pico+15/WK/I

pico+ ultrasone sensoren

pico+15/U
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 0-10 V

250 mm

bedrijfsdetectiewijdte

20 - 250 mm

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

schlankes Schallfeld
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

380 kHz

blinde zone

20 mm

bedrijfsdetectiewijdte

150 mm

grenstastwijdte

250 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,069 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

pico+ ultrasone sensoren

pico+15/U
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
Spanning: 0-10 V, kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

15 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

30 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

90° hoekkop

andere uitvoeringsmogelijkheden

pico+15/WK/U

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

schlankes Schallfeld
UL Listed

pico+ ultrasone sensoren

pico+15/U
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

pico+15/U

pico+ ultrasone sensoren

pico+15/WK/U
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 0-10 V

250 mm

bedrijfsdetectiewijdte

20 - 250 mm

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

90°-Winkelkopf
schlankes Schallfeld
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

380 kHz

blinde zone

20 mm

bedrijfsdetectiewijdte

150 mm

grenstastwijdte

250 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,069 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

pico+ ultrasone sensoren

pico+15/WK/U
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
Spanning: 0-10 V, kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

15 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

35 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

90° hoekkop

andere uitvoeringsmogelijkheden

pico+15/WK/F

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

90°-Winkelkopf
schlankes Schallfeld
UL Listed

pico+ ultrasone sensoren

pico+15/WK/U
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

pico+15/WK/U

pico+ ultrasone sensoren

pico+15/F
behuizing

detectiebereiken

1 x Push-Pull

250 mm

bedrijfsdetectiewijdte

20 - 250 mm

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

IO-Link
naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

schlankes Schallfeld
IO-Link
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

380 kHz

blinde zone

20 mm

bedrijfsdetectiewijdte

150 mm

grenstastwijdte

250 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,069 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

pico+ ultrasone sensoren

pico+15/F
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

schakelhysterese

2,0 mm

schakelfrequentie

25 Hz

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

IO-Link
productnaam

pico+

product-ID

15/F

SIO mode support

ja

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

min. cyclustijd

8,4 ms

procesgegevens-formaat

16 Bit, R, UNI16

procesgegevens-inhoud

Bit 0: Q1 schakeltoestand; Bit 1-15: afstandswaarde met een resolutie van
0,1 mm

ISDU-parameter

schakelpunt 1, terugschakelpunt 1, schakelpunt2, terugschakelpunt 2,
voorgrondonderdrukking, schakelgedrag (sluiter / opener), filter,
filtersterkte, storend geluidonderdrukking, activering / deactivering van
teach-in via pin 5

Systeemcommando's

teach detect point, teach detect point + 8 %, teach reflective barrier,
load factory settings

IODD-versie

IODD Versie 1.0.1

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

15 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

30 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

90° hoekkop

andere uitvoeringsmogelijkheden

pico+15/WK/F

pico+ ultrasone sensoren

pico+15/F
uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

schlankes Schallfeld
IO-Link
UL Listed

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

pico+15/F

pico+ ultrasone sensoren

pico+15/WK/F
behuizing

detectiebereiken

1 x Push-Pull

250 mm

bedrijfsdetectiewijdte

20 - 250 mm

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

IO-Link
naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

90°-Winkelkopf
schlankes Schallfeld
IO-Link
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

380 kHz

blinde zone

20 mm

bedrijfsdetectiewijdte

150 mm

grenstastwijdte

250 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,069 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

pico+ ultrasone sensoren

pico+15/WK/F
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

schakelhysterese

2,0 mm

schakelfrequentie

25 Hz

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

IO-Link
productnaam

pico+

product-ID

15/WK/F

SIO mode support

ja

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

min. cyclustijd

8,4 ms

procesgegevens-formaat

16 Bit, R, UNI16

procesgegevens-inhoud

Bit 0: Q1 schakeltoestand; Bit 1-15: afstandswaarde met een resolutie van
0,1 mm

ISDU-parameter

schakelpunt 1, terugschakelpunt 1, schakelpunt2, terugschakelpunt 2,
voorgrondonderdrukking, schakelgedrag (sluiter / opener), filter,
filtersterkte, storend geluidonderdrukking, activering / deactivering van
teach-in via pin 5

Systeemcommando's

teach detect point, teach detect point + 8 %, teach reflective barrier,
load factory settings

IODD-versie

IODD Versie 1.0.1

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

15 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

35 g

pico+ ultrasone sensoren

pico+15/WK/F
uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

90°-Winkelkopf
schlankes Schallfeld
IO-Link
UL Listed

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

pico+15/WK/F

pico+ ultrasone sensoren

pico+25/F
behuizing

detectiebereiken

1 x Push-Pull

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

30 - 350 mm

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

IO-Link
naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

IO-Link
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

320 kHz

blinde zone

30 mm

bedrijfsdetectiewijdte

250 mm

grenstastwijdte

350 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,069 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

pico+ ultrasone sensoren

pico+25/F
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

schakelhysterese

3 mm

schakelfrequentie

25 Hz

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

IO-Link
productnaam

pico+

product-ID

25/F

SIO mode support

ja

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

min. cyclustijd

8,4 ms

procesgegevens-formaat

16 Bit, R, UNI16

procesgegevens-inhoud

Bit 0: Q1 schakeltoestand; Bit 1-15: afstandswaarde met een resolutie van
0,1 mm

ISDU-parameter

schakelpunt 1, terugschakelpunt 1, schakelpunt2, terugschakelpunt 2,
voorgrondonderdrukking, schakelgedrag (sluiter / opener), filter,
filtersterkte, storend geluidonderdrukking, activering / deactivering van
teach-in via pin 5

Systeemcommando's

teach detect point, teach detect point + 8 %, teach reflective barrier,
load factory settings

IODD-versie

IODD Versie 1.0.1

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

15 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

30 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

90° hoekkop

andere uitvoeringsmogelijkheden

pico+25/WK/F

pico+ ultrasone sensoren

pico+25/F
uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

IO-Link
UL Listed

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

pico+25/F

pico+ ultrasone sensoren

pico+25/WK/F
behuizing

detectiebereiken

1 x Push-Pull

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

30 - 350 mm

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

IO-Link
naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

90°-Winkelkopf
IO-Link
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

320 kHz

blinde zone

30 mm

bedrijfsdetectiewijdte

250 mm

grenstastwijdte

350 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,069 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

pico+ ultrasone sensoren

pico+25/WK/F
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

schakelhysterese

3 mm

schakelfrequentie

25 Hz

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

IO-Link
productnaam

pico+

product-ID

25/WK/F

SIO mode support

ja

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

min. cyclustijd

8,4 ms

procesgegevens-formaat

16 Bit, R, UNI16

procesgegevens-inhoud

Bit 0: Q1 schakeltoestand; Bit 1-15: afstandswaarde met een resolutie van
0,1 mm

ISDU-parameter

schakelpunt 1, terugschakelpunt 1, schakelpunt2, terugschakelpunt 2,
voorgrondonderdrukking, schakelgedrag (sluiter / opener), filter,
filtersterkte, storend geluidonderdrukking, activering / deactivering van
teach-in via pin 5

Systeemcommando's

teach detect point, teach detect point + 8 %, teach reflective barrier,
load factory settings

IODD-versie

IODD Versie 1.0.1

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

15 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

35 g

pico+ ultrasone sensoren

pico+25/WK/F
uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

90°-Winkelkopf
IO-Link
UL Listed

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

pico+25/WK/F

pico+ ultrasone sensoren

pico+25/I
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 4-20 mA

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

30 - 350 mm

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

320 kHz

blinde zone

30 mm

bedrijfsdetectiewijdte

250 mm

grenstastwijdte

350 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,069 mm to 0,10 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

pico+ ultrasone sensoren

pico+25/I
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

15 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

30 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

90° hoekkop

andere uitvoeringsmogelijkheden

pico+25/WK/I

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: object in het venster

hoogtepunten

UL Listed

pico+ ultrasone sensoren

pico+25/I
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

pico+25/I

pico+ ultrasone sensoren

pico+25/WK/I
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 4-20 mA

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

30 - 350 mm

bouwvorm

cilindrisch M18 met radiaal geordende ultrasone transductor (90°
hoekkop)

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

90° hoekkop
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

320 kHz

blinde zone

30 mm

bedrijfsdetectiewijdte

250 mm

grenstastwijdte

350 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,069 mm to 0,10 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

pico+ ultrasone sensoren

pico+25/WK/I
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

15 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

35 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: object in het venster

hoogtepunten

90° hoekkop
UL Listed

pico+ ultrasone sensoren

pico+25/WK/I
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

pico+25/WK/I

pico+ ultrasone sensoren

pico+25/U
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 0-10 V

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

30 - 350 mm

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

320 kHz

blinde zone

30 mm

bedrijfsdetectiewijdte

250 mm

grenstastwijdte

350 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,069 mm to 0,10 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

pico+ ultrasone sensoren

pico+25/U
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
Spanning: 0-10 V, kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

15 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

30 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

90° hoekkop

andere uitvoeringsmogelijkheden

pico+25/WK/U

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: object in het venster

hoogtepunten

UL Listed

pico+ ultrasone sensoren

pico+25/U
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

pico+25/U

pico+ ultrasone sensoren

pico+25/WK/U
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 0-10 V

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

30 - 350 mm

bouwvorm

cilindrisch M18 met radiaal geordende ultrasone transductor (90°
hoekkop)

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

90° hoekkop
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

320 kHz

blinde zone

30 mm

bedrijfsdetectiewijdte

250 mm

grenstastwijdte

350 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,069 mm to 0,10 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

pico+ ultrasone sensoren

pico+25/WK/U
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
Spanning: 0-10 V, kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

15 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

35 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: object in het venster

hoogtepunten

90° hoekkop
UL Listed

pico+ ultrasone sensoren

pico+25/WK/U
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

pico+25/WK/U

pico+ ultrasone sensoren

pico+35/F
behuizing

detectiebereiken

1 x Push-Pull

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

65 - 600 mm

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

IO-Link
naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

IO-Link
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

65 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 mm

grenstastwijdte

600 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,069 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

pico+ ultrasone sensoren

pico+35/F
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

schakelhysterese

5 mm

schakelfrequentie

12 Hz

reactietijd

64 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

IO-Link
productnaam

pico+

product-ID

35/F

SIO mode support

ja

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

min. cyclustijd

16 ms

procesgegevens-formaat

16 Bit, R, UNI16

procesgegevens-inhoud

Bit 0: Q1 schakeltoestand; Bit 1-15: afstandswaarde met een resolutie van
0,1 mm

ISDU-parameter

schakelpunt 1, terugschakelpunt 1, schakelpunt2, terugschakelpunt 2,
voorgrondonderdrukking, schakelgedrag (sluiter / opener), filter,
filtersterkte, storend geluidonderdrukking, activering / deactivering van
teach-in via pin 5

Systeemcommando's

teach detect point, teach detect point + 8 %, teach reflective barrier,
load factory settings

IODD-versie

IODD Versie 1.0.1

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

15 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

30 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

90° hoekkop

andere uitvoeringsmogelijkheden

pico+35/WK/F

pico+ ultrasone sensoren

pico+35/F
uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

IO-Link
UL Listed

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

pico+35/F

pico+ ultrasone sensoren

pico+35/WK/F
behuizing

detectiebereiken

1 x Push-Pull

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

65 - 600 mm

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

IO-Link
naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

90°-Winkelkopf
IO-Link
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

65 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 mm

grenstastwijdte

600 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,069 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

pico+ ultrasone sensoren

pico+35/WK/F
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

schakelhysterese

5 mm

schakelfrequentie

12 Hz

reactietijd

64 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

IO-Link
productnaam

pico+

product-ID

35/WK/F

SIO mode support

ja

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

min. cyclustijd

16 ms

procesgegevens-formaat

16 Bit, R, UNI16

procesgegevens-inhoud

Bit 0: Q1 schakeltoestand; Bit 1-15: afstandswaarde met een resolutie van
0,1 mm

ISDU-parameter

schakelpunt 1, terugschakelpunt 1, schakelpunt2, terugschakelpunt 2,
voorgrondonderdrukking, schakelgedrag (sluiter / opener), filter,
filtersterkte, storend geluidonderdrukking, activering / deactivering van
teach-in via pin 5

Systeemcommando's

teach detect point, teach detect point + 8 %, teach reflective barrier,
load factory settings

IODD-versie

IODD Versie 1.0.1

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

15 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

35 g

pico+ ultrasone sensoren

pico+35/WK/F
uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

90°-Winkelkopf
IO-Link
UL Listed

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

pico+35/WK/F

pico+ ultrasone sensoren

pico+35/I
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 4-20 mA

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

65 - 600 mm

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

65 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 mm

grenstastwijdte

600 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,069 mm to 0,17 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

pico+ ultrasone sensoren

pico+35/I
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

64 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

15 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

30 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

90° hoekkop

andere uitvoeringsmogelijkheden

pico+35/WK/I

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: object in het venster

hoogtepunten

UL Listed

pico+ ultrasone sensoren

pico+35/I
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

pico+35/I

pico+ ultrasone sensoren

pico+35/WK/I
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 4-20 mA

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

65 - 600 mm

bouwvorm

cilindrisch M18 met radiaal geordende ultrasone transductor (90°
hoekkop)

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

90° hoekkop
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

65 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 mm

grenstastwijdte

600 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,069 mm to 0,17 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

pico+ ultrasone sensoren

pico+35/WK/I
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

64 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

15 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

35 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: object in het venster

hoogtepunten

90° hoekkop
UL Listed

pico+ ultrasone sensoren

pico+35/WK/I
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

pico+35/WK/I

pico+ ultrasone sensoren

pico+35/U
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 0-10 V

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

65 - 600 mm

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

65 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 mm

grenstastwijdte

600 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,069 mm to 0,17 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

pico+ ultrasone sensoren

pico+35/U
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
Spanning: 0-10 V, kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

64 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

15 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

30 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

90° hoekkop

andere uitvoeringsmogelijkheden

pico+35/WK/U

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: object in het venster

hoogtepunten

UL Listed

pico+ ultrasone sensoren

pico+35/U
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

pico+35/U

pico+ ultrasone sensoren

pico+35/WK/U
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 0-10 V

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

65 - 600 mm

bouwvorm

cilindrisch M18 met radiaal geordende ultrasone transductor (90°
hoekkop)

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

90° hoekkop
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

65 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 mm

grenstastwijdte

600 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,069 mm to 0,17 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

pico+ ultrasone sensoren

pico+35/WK/U
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
Spanning: 0-10 V, kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

64 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

15 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

35 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: object in het venster

hoogtepunten

90° hoekkop
UL Listed

pico+ ultrasone sensoren

pico+35/WK/U
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

pico+35/WK/U

pico+ ultrasone sensoren

pico+100/F
behuizing

detectiebereiken

1 x Push-Pull

1.300 mm

bedrijfsdetectiewijdte

120 - 1.300 mm

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

IO-Link
naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

IO-Link
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

200 kHz

blinde zone

120 mm

bedrijfsdetectiewijdte

1.000 mm

grenstastwijdte

1.300 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,069 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

pico+ ultrasone sensoren

pico+100/F
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

schakelhysterese

20 mm

schakelfrequentie

10 Hz

reactietijd

80 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

IO-Link
productnaam

pico+

product-ID

100/F

SIO mode support

ja

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

min. cyclustijd

20,4 ms

procesgegevens-formaat

16 Bit, R, UNI16

procesgegevens-inhoud

Bit 0: Q1 schakeltoestand; Bit 1-15: afstandswaarde met een resolutie van
0,1 mm

ISDU-parameter

schakelpunt 1, terugschakelpunt 1, schakelpunt2, terugschakelpunt 2,
voorgrondonderdrukking, schakelgedrag (sluiter / opener), filter,
filtersterkte, storend geluidonderdrukking, activering / deactivering van
teach-in via pin 5

Systeemcommando's

teach detect point, teach detect point + 8 %, teach reflective barrier,
load factory settings

IODD-versie

IODD Versie 1.0.1

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

15 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

30 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

90° hoekkop

andere uitvoeringsmogelijkheden

pico+100/WK/F

pico+ ultrasone sensoren

pico+100/F
uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

IO-Link
UL Listed

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

pico+100/F

pico+ ultrasone sensoren

pico+100/WK/F
behuizing

detectiebereiken

1 x Push-Pull

1.300 mm

bedrijfsdetectiewijdte

120 - 1.300 mm

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

IO-Link
naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

90°-Winkelkopf
IO-Link
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

200 kHz

blinde zone

120 mm

bedrijfsdetectiewijdte

1.000 mm

grenstastwijdte

1.300 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,069 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

pico+ ultrasone sensoren

pico+100/WK/F
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

schakelhysterese

20 mm

schakelfrequentie

10 Hz

reactietijd

80 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

IO-Link
productnaam

pico+

product-ID

100/WK/F

SIO mode support

ja

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

min. cyclustijd

20,4 ms

procesgegevens-formaat

16 Bit, R, UNI16

procesgegevens-inhoud

Bit 0: Q1 schakeltoestand; Bit 1-15: afstandswaarde met een resolutie van
0,1 mm

ISDU-parameter

schakelpunt 1, terugschakelpunt 1, schakelpunt2, terugschakelpunt 2,
voorgrondonderdrukking, schakelgedrag (sluiter / opener), filter,
filtersterkte, storend geluidonderdrukking, activering / deactivering van
teach-in via pin 5

Systeemcommando's

teach detect point, teach detect point + 8 %, teach reflective barrier,
load factory settings

IODD-versie

IODD Versie 1.0.1

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

15 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

35 g

pico+ ultrasone sensoren

pico+100/WK/F
uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

90°-Winkelkopf
IO-Link
UL Listed

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

pico+100/WK/F

pico+ ultrasone sensoren

pico+100/I
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 4-20 mA

1.300 mm

bedrijfsdetectiewijdte

120 - 1.300 mm

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

200 kHz

blinde zone

120 mm

bedrijfsdetectiewijdte

1.000 mm

grenstastwijdte

1.300 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,069 mm to 0,38 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

pico+ ultrasone sensoren

pico+100/I
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

80 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

15 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

30 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

90° hoekkop

andere uitvoeringsmogelijkheden

pico+100/WK/I

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: object in het venster

hoogtepunten

UL Listed

pico+ ultrasone sensoren

pico+100/I
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

pico+100/I

pico+ ultrasone sensoren

pico+100/WK/I
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 4-20 mA

1.300 mm

bedrijfsdetectiewijdte

120 - 1.300 mm

bouwvorm

cilindrisch M18 met radiaal geordende ultrasone transductor (90°
hoekkop)

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

90° hoekkop
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

200 kHz

blinde zone

120 mm

bedrijfsdetectiewijdte

1.000 mm

grenstastwijdte

1.300 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,069 mm to 0,38 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

pico+ ultrasone sensoren

pico+100/WK/I
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

80 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

15 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

35 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: object in het venster

hoogtepunten

90° hoekkop
UL Listed

pico+ ultrasone sensoren

pico+100/WK/I
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

pico+100/WK/I

pico+ ultrasone sensoren

pico+100/U
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 0-10 V

1.300 mm

bedrijfsdetectiewijdte

120 - 1.300 mm

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

200 kHz

blinde zone

120 mm

bedrijfsdetectiewijdte

1.000 mm

grenstastwijdte

1.300 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,069 mm to 0,38 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

pico+ ultrasone sensoren

pico+100/U
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
Spanning: 0-10 V, kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

80 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

15 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

30 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

90° hoekkop

andere uitvoeringsmogelijkheden

pico+100/WK/U

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: object in het venster

hoogtepunten

UL Listed

pico+ ultrasone sensoren

pico+100/U
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

pico+100/U

pico+ ultrasone sensoren

pico+100/WK/U
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 0-10 V

1.300 mm

bedrijfsdetectiewijdte

120 - 1.300 mm

bouwvorm

cilindrisch M18 met radiaal geordende ultrasone transductor (90°
hoekkop)

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

90° hoekkop
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

200 kHz

blinde zone

120 mm

bedrijfsdetectiewijdte

1.000 mm

grenstastwijdte

1.300 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,069 mm to 0,38 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

pico+ ultrasone sensoren

pico+100/WK/U
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
Spanning: 0-10 V, kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

80 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

15 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

35 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: object in het venster

hoogtepunten

90° hoekkop
UL Listed

pico+ ultrasone sensoren

pico+100/WK/U
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

pico+100/WK/U

pico+ ultrasone sensoren

nano – de naam zegt het al! Slechts 55 mm lang, inclusief connector, de nano is de meest korte M12 ultrasoon sensor in de markt.

HOOGTEPUNTEN


Ultrasone sensor in de M12-schroefdraadhuis



Totale lengte inclusief stekker slechts 55 mm



Verbeterde temperatuurcompensatie



binnen 45 seconden op bedrijfstemperatuur

BASICS


1 schakeluitgang in pnp- of npn-uitvoering



Analoge uitgang 4–20 mA of 0–10 V



2 detectiewijdtes met een meetgebied von 20 mm tot 350 mm



microsonic Teach-in via pin 2



Resolutie van 0,069 mm



Bedrijfsspanning 10–30 V



voor het gebruik op verschillende spanningsnetten

nano ultrasone sensoren

Beschrijving
Met een behuizing van slechts 55 mm lang
zijn de nano-sensoren met schakeluitgang de kleinste ultrasone sensoren in de M12-schroefdraadhuls in de markt. De
analoge sensoren zijn 60 mm kort. De nano-sensoren hebben een 4-polige ronde connector M12 en worden over pin 2
ingeleerd.
Voor de nano-sensorfamilie
kan gekozen worden uit 4 uitgangstrappen en 2 detectiewijdtes:

1 schakeluitgang, naar keuze in pnp- of npn-schakeltechniek

1 analoge uitgang 4–20 mA of 0–10 V

The temperature compensation
of the sensors proﬁts from a signiﬁcant improvement. The sensors reach their operating point only 45 seconds after
activation of the operating voltage. We now compensate for the inﬂuence of self-heating and installation conditions. This
brings improved precision shortly after activation of the supply voltage and in running operation.
De sensoren met schakeluitgang kennen drie bedrijfsmodi:


Enkelvoudig schakelpunt



Tweeweg-reﬂexbarrière



Venstermodus

Teach-in van een enkelvoudig schakelpunt:


Positioneer te detecteren object (1) op de gewenste afstand



Verbind pin 2 gedurende ca. 3 seconden met +UB



Tenslotte pin 2 nogmaals gedurende ca. 1 seconde met +UB verbinden

nano ultrasone sensoren

Teach-in van een schakelpunt

Teach-in van een tweeweg-reﬂexbarrière
met een vast gemonteerde reﬂector.



verbind pin 2 gedurende ca. 3 seconden met +UB



Tenslotte pin 2 nogmaals gedurende ca. 10 seconden miet +UB verbinden

Teach-in van een tweeweg-reﬂexbarrière

Voor de instelling van een raam met 2 schakelpunten


Positioneer het object op de dichtbij de sensor gelegen venstergrens (1)



Verbind pin 2 geburende ca. 3 seconden met +UB tot beide LED's knipperen



Verschuif dan het object op de ver van de sensor gelegen venstergrens (2)



Tenslotte pin 2 nogmaals gedurende ca. 1 seconde met +UB verbinden tot LED2 uit is

Voor de instelling van de analoge uitgang


moet vervolgens het te detecteren object op de dichtbij de sensor gelegen venstergrens (1) gepositioneerd worde



Verbind pin 2 gedurende ca. 3 seconden met +UB tot beide LED's knipperen



Verschuif dan het object op de ver van de sensor gelegen venstergrens (2)



Tenslotte pin 2 nogmaals gedurende ca. 1 seconde met +UB verbinden

nano ultrasone sensoren

Teach-in van een analoge karakteristiek of een venster met twee schakelpunten

Openers/sluiters
en stijgende/dalende analoge karakteristieken kunnen eveneens via pin 2 ingesteld worden.
Een groene en een gele LED
geven de toestand van de uitgang weer en ondersteunen de microsonic Teach-in.

nano ultrasone sensoren

nano-15/CD
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp

250 mm

bedrijfsdetectiewijdte

20 - 250 mm

bouwvorm

cilindrisch M12

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

smal geluidsveld

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

380 kHz

blinde zone

20 mm

bedrijfsdetectiewijdte

150 mm

grenstastwijdte

250 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 25 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M12-connector

nano ultrasone sensoren

nano-15/CD
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

2,0 mm

schakelfrequentie

25 Hz

reactietijd

24 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

Teach-in-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

15 g

uitrusting/bijzonderheden
instelmogelijkheden

Teach-in
Teach-in via com input on pin 2

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

smal geluidsveld

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

nano-15/CD

nano ultrasone sensoren

nano-15/CE
behuizing

detectiebereiken

1 x npn

250 mm

bedrijfsdetectiewijdte

20 - 250 mm

bouwvorm

cilindrisch M12

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

smal geluidsveld

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

380 kHz

blinde zone

20 mm

bedrijfsdetectiewijdte

150 mm

grenstastwijdte

250 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 25 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M12-connector

nano ultrasone sensoren

nano-15/CE
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

2,0 mm

schakelfrequentie

25 Hz

reactietijd

24 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

Teach-in-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

15 g

uitrusting/bijzonderheden
instelmogelijkheden

Teach-in
Teach-in via com input on pin 2

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

smal geluidsveld

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

nano-15/CE

nano ultrasone sensoren

nano-15/CI
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 4-20 mA

250 mm

bedrijfsdetectiewijdte

20 - 250 mm

bouwvorm

cilindrisch M12

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

smal geluidsveld

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

380 kHz

blinde zone

20 mm

bedrijfsdetectiewijdte

150 mm

grenstastwijdte

250 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 30 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M12-connector

nano ultrasone sensoren

nano-15/CI
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

24 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

Teach-in-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

15 g

uitrusting/bijzonderheden
instelmogelijkheden

Teach-in
Teach-in via com input on pin 2

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: object in het venster

hoogtepunten

smal geluidsveld

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

nano-15/CI

nano ultrasone sensoren

nano-15/CU
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 0-10 V

250 mm

bedrijfsdetectiewijdte

20 - 250 mm

bouwvorm

cilindrisch M12

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

smal geluidsveld

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

380 kHz

blinde zone

20 mm

bedrijfsdetectiewijdte

150 mm

grenstastwijdte

250 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 30 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M12-connector

nano ultrasone sensoren

nano-15/CU
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
Spanning: 0-10 V (bij UB ≥ 15 V), kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

24 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

Teach-in-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

15 g

uitrusting/bijzonderheden
instelmogelijkheden

Teach-in
Teach-in via com input on pin 2

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: object in het venster

hoogtepunten

smal geluidsveld

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

nano-15/CU

nano ultrasone sensoren

nano-24/CD
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

40 - 350 mm

bouwvorm

cilindrisch M12

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

smal geluidsveld

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

500 kHz

blinde zone

40 mm

bedrijfsdetectiewijdte

240 mm

grenstastwijdte

350 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 35 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M12-connector

nano ultrasone sensoren

nano-24/CD
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

3 mm

schakelfrequentie

20 Hz

reactietijd

30 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

Teach-in-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

15 g

uitrusting/bijzonderheden
instelmogelijkheden

Teach-in
Teach-in via com input on pin 2

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

smal geluidsveld

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

nano-24/CD

nano ultrasone sensoren

nano-24/CE
behuizing

detectiebereiken

1 x npn

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

40 - 350 mm

bouwvorm

cilindrisch M12

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

smal geluidsveld

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

500 kHz

blinde zone

40 mm

bedrijfsdetectiewijdte

240 mm

grenstastwijdte

350 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 35 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M12-connector

nano ultrasone sensoren

nano-24/CE
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

3 mm

schakelfrequentie

20 Hz

reactietijd

30 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

Teach-in-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

15 g

uitrusting/bijzonderheden
instelmogelijkheden

Teach-in
Teach-in via com input on pin 2

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

smal geluidsveld

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

nano-24/CE

nano ultrasone sensoren

nano-24/CI
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 4-20 mA

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

40 - 350 mm

bouwvorm

cilindrisch M12

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

smal geluidsveld

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

500 kHz

blinde zone

40 mm

bedrijfsdetectiewijdte

240 mm

grenstastwijdte

350 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M12-connector

nano ultrasone sensoren

nano-24/CI
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

30 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

Teach-in-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

15 g

uitrusting/bijzonderheden
instelmogelijkheden

Teach-in
Teach-in via com input on pin 2

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: object in het venster

hoogtepunten

smal geluidsveld

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

nano-24/CI

nano ultrasone sensoren

nano-24/CU
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 0-10 V

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

40 - 350 mm

bouwvorm

cilindrisch M12

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

smal geluidsveld

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

500 kHz

blinde zone

40 mm

bedrijfsdetectiewijdte

240 mm

grenstastwijdte

350 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M12-connector

nano ultrasone sensoren

nano-24/CU
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
Spanning: 0-10 V (bij UB ≥ 15 V), kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

30 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

Teach-in-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

15 g

uitrusting/bijzonderheden
instelmogelijkheden

Teach-in
Teach-in via com input on pin 2

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: object in het venster

hoogtepunten

smal geluidsveld

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

nano-24/CU

nano ultrasone sensoren

nero ultrasone naderingsschakelaars in kunststof M18 behuizing met 4 detectieafstanden

HOOGTEPUNTEN


Variant met 90° hoekkop

BASISKENMERKEN


1 schakeluitgang pnp- of npn schakelend



4 detectiewijdtes met een meetgebied van 20 mm tot 1,3 m



microsonic Teach-in via pin 2



Resolutie van 0,2 mm



Bedrijfsspanning 10–30 V

nero ultrasone sensoren

Beschrijving
nero ultrasone sensoren
zijn beschikbaar in kunststof M18 behuizing. Naast de axiale versie is er ook een variant met haakse kop met radiale
detectierichting.
De ultrasone naderingsschakelaars detecteren contactloos op betrouwbare wijze objecten binnen 4 meetbereiken van 20
mm tot 1.3 mm
Voor de nero sensorfamilie
kan gekozen worden uit 1 uitgangstrappen en 4 detectiewijdtes:

1 schakeluitgang, naar keuze in pnp- of npn-schakeltechniek

De sensoren met schakeluitgang kennen drie bedrijfsmodi:


enkelvoudig schakelpunt



tweeweg-reﬂexbarrière



Venstermodus

Teach-in van een enkelvoudig schakelpunt


Positioneer het te detecteren object (1) op de gewenste afstand



Verbind pin 2 gedurende ca. 3 seconden met +UB



Tenslotte pin 2 nogmaals gedurende ca. 1 seconde met +UB verbinden

Teach-in van een schakelpunt

Teach-in van een tweeweg-reﬂexbarrière
met een vast gemonteerde reﬂector

nero ultrasone sensoren



Verbind pin 2 gedurende ca. 3 seconden met +UB



Tenslotte pin 2 nogmaals gedurende ca. 10 seconden met +UB verbinden

Teach-in van een tweeweg-reﬂexbarrière

Voor de instelling van een venster


Positioneer het object op de dichtbij de sensor gelegen venstergrens (1)



Verbind pin 2 gedurende ca. 3 seconden met +UB



Verschuif dan het object op de ver van de sensor gelegen venstergrens (2)



Tenslotte pin 2 nogmaals gedurende ca. 1 seconde met +UB verbinden

Teach-in van een venster met twee schakelpunten

Opener/Sluiter
kunnen eveneens met pin 2 worden ingesteld.
Een groene en een gele LED
geven de toestand van de uitgang weer en ondersteunen de microsonic Teach-in.

nero ultrasone sensoren

nero-15/CD
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp

250 mm

bedrijfsdetectiewijdte

20 - 250 mm

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

380 kHz

blinde zone

20 mm

bedrijfsdetectiewijdte

150 mm

grenstastwijdte

250 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,20 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

temperatuurdrift 0,17 %/K

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M12-connector

nero ultrasone sensoren

nero-15/CD
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)

schakelhysterese

2,0 mm

schakelfrequentie

25 Hz

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

Teach-in-ingang

behuizing
materiaal

PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

1 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

15 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

90° hoekkop

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

nee

instelelementen

NUL

instelmogelijkheden

teach-in

Synchronisation

nee

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

nero-15/CD

nero ultrasone sensoren

nero-15/WK/CD
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp

250 mm

bedrijfsdetectiewijdte

20 - 250 mm

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

90° hoekkop

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

380 kHz

blinde zone

20 mm

bedrijfsdetectiewijdte

150 mm

grenstastwijdte

250 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,20 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

temperatuurdrift 0,17 %/K

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M12-connector

nero ultrasone sensoren

nero-15/WK/CD
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)

schakelhysterese

2,0 mm

schakelfrequentie

25 Hz

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

Teach-in-ingang

behuizing
materiaal

PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

1 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

20 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

nee

instelelementen

NUL

instelmogelijkheden

teach-in

Synchronisation

nee

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

90° hoekkop

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

nero-15/WK/CD

nero ultrasone sensoren

nero-15/CE
behuizing

detectiebereiken

1 x npn

250 mm

bedrijfsdetectiewijdte

20 - 250 mm

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

380 kHz

blinde zone

20 mm

bedrijfsdetectiewijdte

150 mm

grenstastwijdte

250 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,20 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

temperatuurdrift 0,17 %/K

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M12-connector

nero ultrasone sensoren

nero-15/CE
uitgangen
uitgang 1

Schaltausgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)

schakelhysterese

2,0 mm

schakelfrequentie

25 Hz

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

Teach-in-ingang

behuizing
materiaal

PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

1 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

15 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

90° hoekkop

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

nee

instelelementen

NUL

instelmogelijkheden

teach-in

Synchronisation

nee

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

nero-15/CE

nero ultrasone sensoren

nero-15/WK/CE
behuizing

detectiebereiken

1 x npn

250 mm

bedrijfsdetectiewijdte

20 - 250 mm

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

90° hoekkop

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

380 kHz

blinde zone

20 mm

bedrijfsdetectiewijdte

150 mm

grenstastwijdte

250 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,20 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

temperatuurdrift 0,17 %/K

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M12-connector

nero ultrasone sensoren

nero-15/WK/CE
uitgangen
uitgang 1

Schaltausgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)

schakelhysterese

2,0 mm

schakelfrequentie

25 Hz

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

Teach-in-ingang

behuizing
materiaal

PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

1 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

20 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

nee

instelelementen

NUL

instelmogelijkheden

teach-in

Synchronisation

nee

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

90° hoekkop

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

nero-15/WK/CE

nero ultrasone sensoren

nero-25/CD
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

30 - 350 mm

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

320 kHz

blinde zone

30 mm

bedrijfsdetectiewijdte

250 mm

grenstastwijdte

350 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,20 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

temperatuurdrift 0,17 %/K

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M12-connector

nero ultrasone sensoren

nero-25/CD
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)

schakelhysterese

3 mm

schakelfrequentie

25 Hz

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

Teach-in-ingang

behuizing
materiaal

PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

1 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

15 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

90° hoekkop

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

nee

instelelementen

NUL

instelmogelijkheden

teach-in

Synchronisation

nee

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

nero-25/CD

nero ultrasone sensoren

nero-25/WK/CD
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

30 - 350 mm

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

90° hoekkop

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

320 kHz

blinde zone

30 mm

bedrijfsdetectiewijdte

250 mm

grenstastwijdte

350 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,20 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

temperatuurdrift 0,17 %/K

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M12-connector

nero ultrasone sensoren

nero-25/WK/CD
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)

schakelhysterese

3 mm

schakelfrequentie

25 Hz

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

Teach-in-ingang

behuizing
materiaal

PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

1 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

20 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

nee

instelelementen

NUL

instelmogelijkheden

teach-in

Synchronisation

nee

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

90° hoekkop

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

nero-25/WK/CD

nero ultrasone sensoren

nero-25/CE
behuizing

detectiebereiken

1 x npn

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

30 - 350 mm

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

320 kHz

blinde zone

30 mm

bedrijfsdetectiewijdte

250 mm

grenstastwijdte

350 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,20 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

temperatuurdrift 0,17 %/K

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M12-connector

nero ultrasone sensoren

nero-25/CE
uitgangen
uitgang 1

Schaltausgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)

schakelhysterese

3 mm

schakelfrequentie

25 Hz

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

Teach-in-ingang

behuizing
materiaal

PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

1 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

15 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

90° hoekkop

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

nee

instelelementen

NUL

instelmogelijkheden

teach-in

Synchronisation

nee

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

nero-25/CE

nero ultrasone sensoren

nero-25/WK/CE
behuizing

detectiebereiken

1 x npn

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

30 - 350 mm

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

90° hoekkop

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

320 kHz

blinde zone

30 mm

bedrijfsdetectiewijdte

250 mm

grenstastwijdte

350 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,20 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

temperatuurdrift 0,17 %/K

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M12-connector

nero ultrasone sensoren

nero-25/WK/CE
uitgangen
uitgang 1

Schaltausgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)

schakelhysterese

3 mm

schakelfrequentie

25 Hz

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

Teach-in-ingang

behuizing
materiaal

PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

1 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

20 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

nee

instelelementen

NUL

instelmogelijkheden

teach-in

Synchronisation

nee

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

90° hoekkop

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

nero-25/WK/CE

nero ultrasone sensoren

nero-35/CD
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

65 - 600 mm

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

65 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 mm

grenstastwijdte

600 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,20 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

temperatuurdrift 0,17 %/K

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M12-connector

nero ultrasone sensoren

nero-35/CD
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)

schakelhysterese

5 mm

schakelfrequentie

12 Hz

reactietijd

70 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

Teach-in-ingang

behuizing
materiaal

PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

1 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

15 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

90° hoekkop

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

nee

instelelementen

NUL

instelmogelijkheden

teach-in

Synchronisation

nee

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

nero-35/CD

nero ultrasone sensoren

nero-35/WK/CD
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

65 - 600 mm

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

90° hoekkop

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

65 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 mm

grenstastwijdte

600 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,20 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

temperatuurdrift 0,17 %/K

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M12-connector

nero ultrasone sensoren

nero-35/WK/CD
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)

schakelhysterese

5 mm

schakelfrequentie

12 Hz

reactietijd

70 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

Teach-in-ingang

behuizing
materiaal

PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

1 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

20 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

nee

instelelementen

NUL

instelmogelijkheden

teach-in

Synchronisation

nee

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

90° hoekkop

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

nero-35/WK/CD

nero ultrasone sensoren

nero-35/CE
behuizing

detectiebereiken

1 x npn

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

65 - 600 mm

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

65 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 mm

grenstastwijdte

600 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,20 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

temperatuurdrift 0,17 %/K

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M12-connector

nero ultrasone sensoren

nero-35/CE
uitgangen
uitgang 1

Schaltausgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)

schakelhysterese

5 mm

schakelfrequentie

12 Hz

reactietijd

70 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

Teach-in-ingang

behuizing
materiaal

PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

1 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

15 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

90° hoekkop

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

nee

instelelementen

NUL

instelmogelijkheden

teach-in

Synchronisation

nee

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

nero-35/CE

nero ultrasone sensoren

nero-35/WK/CE
behuizing

detectiebereiken

1 x npn

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

65 - 600 mm

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

90° hoekkop

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

65 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 mm

grenstastwijdte

600 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,20 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

temperatuurdrift 0,17 %/K

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M12-connector

nero ultrasone sensoren

nero-35/WK/CE
uitgangen
uitgang 1

Schaltausgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)

schakelhysterese

5 mm

schakelfrequentie

12 Hz

reactietijd

70 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

Teach-in-ingang

behuizing
materiaal

PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

1 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

20 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

nee

instelelementen

NUL

instelmogelijkheden

teach-in

Synchronisation

nee

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

90° hoekkop

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

nero-35/WK/CE

nero ultrasone sensoren

nero-100/CD
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp

1.300 mm

bedrijfsdetectiewijdte

120 - 1.300 mm

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

200 kHz

blinde zone

120 mm

bedrijfsdetectiewijdte

1.000 mm

grenstastwijdte

1.300 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,20 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

temperatuurdrift 0,17 %/K

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M12-connector

nero ultrasone sensoren

nero-100/CD
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)

schakelhysterese

20 mm

schakelfrequentie

10 Hz

reactietijd

100 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

Teach-in-ingang

behuizing
materiaal

PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

1 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

15 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

90° hoekkop

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

nee

instelelementen

NUL

instelmogelijkheden

teach-in

Synchronisation

nee

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

nero-100/CD

nero ultrasone sensoren

nero-100/WK/CD
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp

1.300 mm

bedrijfsdetectiewijdte

120 - 1.300 mm

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

90° hoekkop

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

200 kHz

blinde zone

120 mm

bedrijfsdetectiewijdte

1.000 mm

grenstastwijdte

1.300 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,20 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

temperatuurdrift 0,17 %/K

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M12-connector

nero ultrasone sensoren

nero-100/WK/CD
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)

schakelhysterese

20 mm

schakelfrequentie

10 Hz

reactietijd

100 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

Teach-in-ingang

behuizing
materiaal

PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

1 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

20 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

nee

instelelementen

NUL

instelmogelijkheden

teach-in

Synchronisation

nee

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

90° hoekkop

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

nero-100/WK/CD

nero ultrasone sensoren

nero-100/CE
behuizing

detectiebereiken

1 x npn

1.300 mm

bedrijfsdetectiewijdte

120 - 1.300 mm

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

200 kHz

blinde zone

120 mm

bedrijfsdetectiewijdte

1.000 mm

grenstastwijdte

1.300 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,20 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

temperatuurdrift 0,17 %/K

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M12-connector

nero ultrasone sensoren

nero-100/CE
uitgangen
uitgang 1

Schaltausgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)

schakelhysterese

20 mm

schakelfrequentie

10 Hz

reactietijd

100 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

Teach-in-ingang

behuizing
materiaal

PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

1 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

15 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

90° hoekkop

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

nee

instelelementen

NUL

instelmogelijkheden

teach-in

Synchronisation

nee

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

nero-100/CE

nero ultrasone sensoren

nero-100/WK/CE
behuizing

detectiebereiken

1 x npn

1.300 mm

bedrijfsdetectiewijdte

120 - 1.300 mm

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

90° hoekkop

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

200 kHz

blinde zone

120 mm

bedrijfsdetectiewijdte

1.000 mm

grenstastwijdte

1.300 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,20 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

temperatuurdrift 0,17 %/K

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M12-connector

nero ultrasone sensoren

nero-100/WK/CE
uitgangen
uitgang 1

Schaltausgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)

schakelhysterese

20 mm

schakelfrequentie

10 Hz

reactietijd

100 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

Teach-in-ingang

behuizing
materiaal

PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

1 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

20 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

nee

instelelementen

NUL

instelmogelijkheden

teach-in

Synchronisation

nee

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

90° hoekkop

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

nero-100/WK/CE

nero ultrasone sensoren

De nieuwe lcs+ultrasoon sensoren in de compacte balkvormige behuizing – met analoge/schakeluitgang + IO-Link.

HOOGTEPUNTEN


Afmetingen behuizing



IO-Link-interface



Automatische synchronisatie en multiplexmodus





slechts 62.2 mm x 62.2 mm x 36.7 mm

ter ondersteuning van de nieuwe industriële standaard


voor de gelijktijdige werking van maximaal tien sensoren in een zeer kleine

ruimte


8 m grenstastwijdte



UL gecertiﬁceerd volgens Canadese en Amerikaanse veiligheidsnorm



Smart Sensor Proﬁles



more transparency between IO-Link Devices

BASISKENMERKEN


1 Push-Pull-schakeluitgang of 2 schakeluitgangen in pnp-uitvoering



Analoge uitgang 4–20 mA and 0–10 V



microsonic-Teach-in via Pin 5



Resolutie van 0.18 mm tot 2.4 mm



Temperatuurcompensatie



Bedrijfspanning 9–30 V



LinkControl





met automatische omschakeling tussen stroom- en spanningsuitgang

om de sensoren op de PC in te stellen

lcs+ ultrasone sensoren

Beschrijving
De lcs+ ultrasoon sensoren
hebben een balkvormige behuizing uit kunststof met vier bevestigingsboringen.
Deze sensoren zijn gecertiﬁceerd vorlgens de Canadese en Amerikaanse veiligheidsnorm.
Twee LEDs
geven alle bedrijfstatussen aan.
Men heeft de keuze uit drie uitgangsfasen:

1 Push-Pull switching output with pnp or npn switching technology

2 pnp switching outputs

1 analogue output 4–20 mA or 0–10 V

Met twee toetsen T1 en T2
worden de lcs+-sensoren ingesteld (Teach-in).
De lcs+ sensoren met een schakeluitgang kennen drie bedrijfsmodi:


Enkel schakelpunt



Tweeweg-reﬂectiebarrière



Venstermodus

Teach-in van een enkel schakelpunt


Het te registreren object (1) op de gewenste afstand plaatsen



Toets T2 gedurende ongeveer 3 seconden indrukken



Tot slot toets T2 opnieuw ongeveer 1 seconde lang indrukken

lcs+ ultrasone sensoren

Teach-in van een schakelpunt

Teach-in van een tweeweg-reﬂectiebarrière
met een vast gemonteerde reﬂector



Toets T1 ongeveer 3 seconden lang indrukken



Tot slot toets T1 opnieuw ongeveer 10 seconden lang indrukken

Teach-in van een tweeweg-reﬂectiebarrière

Voor de instelling van een venster


Het object op de venstergrens kort bij de sensor (1) plaatsen



Toets T1 gedurende ongeveer 3 seconden indrukken



Daarna het object tot de venstergrens (2) ver weg van de sensor



Tot slot toets T1 opnieuw ongeveer 1 seconde lang indrukken

lcs+ ultrasone sensoren

Teach-in van een analoge karakteristiek resp. van een venster met twee schakelpunten

Opener/sluiter
en stijgende/dalende analoge karakteristiek kunnen eveneens via de toetsen ingesteld worden.
De analoge sensoren
controleren de op de uitgang aangesloten last en schakelen automatisch naar 4–20 mA stroomuitgang resp. 0–10 V
spanningsuitgang. Daardoor wordt een zeer eenvoudige bediening gegarandeerd.
LinkControl
maakt optioneel de omvangrijke parametrisering van de lcs+-ultrasoon sensoren mogelijk. Via de als toebehoren
verkrijgbare LinkControl-adapter LCA-2 worden de lcs+-sensoren met de PC verbonden

Sensor via LCA-2 voor de programmering op de PC aangesloten

Eenvoudig te synchroniseren
Bij toepassingen, waar meerdere lcs+-ultrasoon sensoren bedreven moeten worden, kunnen de sensoren, om onderlinge
beïnvloeding te vermijden, gesynchroniseerd worden. Hiervoor moeten alle sensoren met elkaar met Pin 5 verbonden
worden.

lcs+ ultrasone sensoren

Synchronisatie via Pin 5

Moeten meer dan 10 sensoren gesynchroniseerd worden, kan dit met de als toebehoren verkrijgbare SyncBox1 ,
gerealiseerd worden.
IO-Link
De Ultrasonic sensors lcs+340/F/A en lcs+600/F/A hebben een push-pull-schakeluitgang en ondersteunen IO-Link in versie
1.1 en het Smart Sensor proﬁel.

lcs+ ultrasone sensoren

lcs+340/F/A
behuizing

detectiebereiken

1 x Push-Pull

5.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 - 5.000 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

IO-Link
naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

IO-Link
Smart Sensor Profile
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

120 kHz

blinde zone

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

3.400 mm

grenstastwijdte

5.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 60 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

lcs+ ultrasone sensoren

lcs+340/F/A
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

schakelfrequentie

4 Hz

reactietijd

172 ms

opstarttijd

< 380 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

IO-Link
productnaam

lcs+340/F/A

product-ID

32480

SIO mode support

ja

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

min. cyclustijd

43,2 ms

procesgegevens-formaat

32 Bit PDI

procesgegevens-inhoud

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16-31: measured value
(Int. 16)

ISDU-parameter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Systeemcommando's

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD-versie

IODD Versie 1.1

behuizing
materiaal

PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

180 g

lcs+ ultrasone sensoren

lcs+340/F/A
uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

IO-Link
Smart Sensor Profile
UL Listed

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

lcs+340/F/A

lcs+ ultrasone sensoren

lcs+340/DD
behuizing

detectiebereiken

2 x pnp

5.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 - 5.000 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

120 kHz

blinde zone

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

3.400 mm

grenstastwijdte

5.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 60 mA

lcs+ ultrasone sensoren

lcs+340/DD
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

50 mm

schakelfrequentie

4 Hz

reactietijd

172 ms

opstarttijd

< 380 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

180 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

UL Listed

lcs+ ultrasone sensoren

lcs+340/DD
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

lcs+340/DD

lcs+ ultrasone sensoren

lcs+340/IU
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 4-20 mA + 0-10 V

5.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 - 5.000 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

120 kHz

blinde zone

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

3.400 mm

grenstastwijdte

5.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm to 1,5 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 60 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

lcs+ ultrasone sensoren

lcs+340/IU
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA / Spanning: 0-10 V (bij UB ≥ 15 V), kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

172 ms

opstarttijd

< 450 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

180 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

hoogtepunten

UL Listed

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

lcs+340/IU

lcs+ ultrasone sensoren

lcs+600/F/A
behuizing

detectiebereiken

1 x Push-Pull

8.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

600 - 8.000 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

IO-Link
naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

IO-Link
Smart Sensor Profile
UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

80 kHz

blinde zone

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

6.000 mm

grenstastwijdte

8.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 60 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

lcs+ ultrasone sensoren

lcs+600/F/A
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

schakelfrequentie

3 Hz

reactietijd

240 ms

opstarttijd

< 450 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

IO-Link
productnaam

lcs+

product-ID

32580

SIO mode support

ja

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

min. cyclustijd

60,8 ms

procesgegevens-formaat

32 Bit PDI

procesgegevens-inhoud

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16-31: measured value
(Int. 16)

ISDU-parameter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Systeemcommando's

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD-versie

IODD Versie 1.1

behuizing
materiaal

PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

240 g

lcs+ ultrasone sensoren

lcs+600/F/A
uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

IO-Link
Smart Sensor Profile
UL Listed

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

lcs+600/F/A

lcs+ ultrasone sensoren

lcs+600/DD
behuizing

detectiebereiken

2 x pnp

8.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

600 - 8.000 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

80 kHz

blinde zone

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

6.000 mm

grenstastwijdte

8.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 60 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

lcs+ ultrasone sensoren

lcs+600/DD
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

100 mm

schakelfrequentie

3 Hz

reactietijd

240 ms

opstarttijd

< 450 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

240 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

UL Listed

lcs+ ultrasone sensoren

lcs+600/DD
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

lcs+600/DD

lcs+ ultrasone sensoren

lcs+600/IU
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 4-20 mA + 0-10 V

8.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

600 - 8.000 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

UL Listed

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

80 kHz

blinde zone

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

6.000 mm

grenstastwijdte

8.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm to 2,4 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 60 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

lcs+ ultrasone sensoren

lcs+600/IU
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA / Spanning: 0-10 V (bij UB ≥ 15 V), kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

240 ms

opstarttijd

< 450 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

240 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

hoogtepunten

UL Listed

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

lcs+600/IU

lcs+ ultrasone sensoren

Ultrasone sensoren van de lcs-reeks in balkvormige behuizing met zijdelingse geluidsemissie zijn in drie varianten met drie
verschillende detectiewijdtes verkrijgbaar.

HOOGTEPUNTEN


Tot maximaal 3 pnp-schakeluitgangen



Automatische synchronisatie



voor de gelijktijdige werking van maximaal tien sensoren in een zeer kleine ruimte

BASISKENMERKEN


2 of 3 schakeluitgangen in pnp-uitvoering



Analoge uitgang 4–20 mA en 0–10 V



3 detectiewijdtes met een meetgebied van 30 mm tot 2 m



microsonic Teach-in via pin 5



Resolutie van 0,18 mm



Temperatuurcompensatie



Bedrijfsspanning 9–30 V



LinkControl





met automatische omschakeling tussen stroom- en spanningsuitgang

voor het instellen van de sensoren met een PC

lcs ultrasone sensoren

Beschrijving
De Ics-sensoren
hebben een blokvormige behuizing van kunststof met vier bevestigingsboringen. Omwille van een vereenvoudigde
montage zijn er al in twee van de bevestigingsgaten M4-schroefdraadbussen geïntegreerd.
Twee c.q. drie lichtgevende dioden (LED’s)
geven alle operationele toestanden aan.
Er kan een keuze tussen drie tastwijdten en drie uitgangstrappen gemaakt worden:

2 pnp-schakeluitgangen

3 pnp-schakeluitgangen

1 analoge uitgang 4–20 mA en 0–10 V

Via pin 5 aan de ronde connector
(Com-ingang) worden de Ics-sensoren ingesteld (“Teach-in”): Door pin 5 met +UB te verbinden, wordt schakeluitgang D1
ingesteld, door een verbinding met –UB daarentegen schakeluitgang D2. De sensoren met analoge uitgang worden
eveneens door middel van pin 5 ingesteld.
De Ics-sensoren met schakeluitgang kennen drie modi:


enkelvoudig schakelpunt



tweeweg-reﬂexbarrière



venstermodus

Teach-in van een enkelvoudig schakelpunt


Positioneer het te detecteren object (1) op de gewenste afstand



Verbind pin 5 gedurende ca. 3 seconden met +UB



Tenslotte pin 5 nogmaals gedurende ca. 1 seconde met +UB verbinden

lcs ultrasone sensoren

Teach-in van een schakelpunt

Teach-in van een tweeweg-reﬂexbarrière met een vast gemonteerde reﬂector


Verbind pin 5 gedurende ca. 3 seconden met +UB



Tenslotte pin 5 nogmaals gedurende ca. 10 seconden met +UB verbinden

Teach-in van een tweeweg-reﬂexbarrière

Voor de instelling van een venster


Positioneer het object op de dichtbij de sensor gelegen venstergrens (1)



Verbind pin 5 gedurende ca. 3 seconden met +UB



Verschuif dan het object op de ver van de sensor gelegen venstergrens (2)



Tenslotte pin 5 nogmaals gedurende ca. 1 seconde met +UB verbinden

Teach-in van een analoge karakteristiek of een venster met twee schakelpunten

lcs ultrasone sensoren

Opener/sluiter
en stijgende/dalende karakteristiek kunnen eveneens door middel van pin 5 ingesteld worden.
De analoge sensoren
controleren de op de uitgang aangesloten last en schakelen automatisch naar 4–20 mA stroomuitgang c.q. 0–10 V
spanningsuitgang. Daardoor wordt een uiterst eenvoudige hantering gewaarborgd.
De Ics-25/DDD heeft drie pnpschakeluitgangen,
deze worden met behulp van de Link-Control-adapter LCA-2 ingesteld. Naast deze „oﬄine"-programmering kunnen de
parameters van alle Ics-sensoren ook met de LCA-2 en met de LinkControlsoftware aan de PC ingesteld worden.

Sensor via LCA-2 voor programmering op de PC aangesloten

De synchronisatie
maakt het gelijktijdig gebruik van meerdere mic-sensoren in één toepassing mogelijk. Om wederzijdse beïnvloeding te
vermijden, kunnen de sensoren onderling gesynchroniseerd worden. Hiervoor dienen alle sensoren via pin 5 elektrisch met
elkaar verbonden te zijn.

Synchronisatie via pin 5

lcs ultrasone sensoren

lcs-25/DD/QP
behuizing

detectiebereiken

2 x pnp

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

30 - 350 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

vlakke behuizing
zijdelingse geluidsemissie

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

320 kHz

blinde zone

30 mm

bedrijfsdetectiewijdte

250 mm

grenstastwijdte

350 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 70 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

lcs ultrasone sensoren

lcs-25/DD/QP
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

3 mm

schakelfrequentie

25 Hz

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
teach-in-ingang

behuizing
materiaal

PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 65

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

200 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang
Control-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

ja

multiplexmodus

nee

indicatoren

2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

vlakke behuizing
zijdelingse geluidsemissie

lcs ultrasone sensoren

lcs-25/DD/QP
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

lcs-25/DD/QP

lcs ultrasone sensoren

lcs-25/DDD/QP
behuizing

detectiebereiken

3 x pnp

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

30 - 350 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
venstermodus

hoogtepunten

3 schakeluitgangen
vlakke behuizing
zijdelingse geluidsemissie

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

320 kHz

blinde zone

30 mm

bedrijfsdetectiewijdte

250 mm

grenstastwijdte

350 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 70 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

lcs ultrasone sensoren

lcs-25/DDD/QP
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 3

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

3 mm

schakelfrequentie

25 Hz

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang

behuizing
materiaal

PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 65

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

200 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

nee

multiplexmodus

nee

indicatoren

3 x drie kleuren LED

hoogtepunten

3 schakeluitgangen
vlakke behuizing
zijdelingse geluidsemissie

lcs ultrasone sensoren

lcs-25/DDD/QP
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

lcs-25/DDD/QP

lcs ultrasone sensoren

lcs-25/IU/QP
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 4-20 mA + 0-10 V

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

30 - 350 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

vlakke behuizing
zijdelingse geluidsemissie

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

320 kHz

blinde zone

30 mm

bedrijfsdetectiewijdte

250 mm

grenstastwijdte

350 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 70 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

lcs ultrasone sensoren

lcs-25/IU/QP
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA / Spanning: 0-10 V (bij UB ≥ 15 V), kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
teach-in-ingang

behuizing
materiaal

PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 65

bedrijfstemperatuur

-20° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

200 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang
Control-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

ja

multiplexmodus

nee

indicatoren

2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

vlakke behuizing
zijdelingse geluidsemissie

lcs ultrasone sensoren

lcs-25/IU/QP
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

lcs-25/IU/QP

lcs ultrasone sensoren

lcs-35/DD/QP
behuizing

detectiebereiken

2 x pnp

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

65 - 600 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

vlakke behuizing
zijdelingse geluidsemissie

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

65 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 mm

grenstastwijdte

600 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 70 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

lcs ultrasone sensoren

lcs-35/DD/QP
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

5 mm

schakelfrequentie

8 Hz

reactietijd

70 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
teach-in-ingang

behuizing
materiaal

PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 65

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

200 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang
Control-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

ja

multiplexmodus

nee

indicatoren

2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

vlakke behuizing
zijdelingse geluidsemissie

lcs ultrasone sensoren

lcs-35/DD/QP
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

lcs-35/DD/QP

lcs ultrasone sensoren

lcs-35/DDD/QP
behuizing

detectiebereiken

3 x pnp

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

65 - 600 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
venstermodus

hoogtepunten

3 schakeluitgangen
vlakke behuizing
zijdelingse geluidsemissie

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

65 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 mm

grenstastwijdte

600 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 70 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

lcs ultrasone sensoren

lcs-35/DDD/QP
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 3

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

5 mm

schakelfrequentie

8 Hz

reactietijd

70 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang

behuizing
materiaal

PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 65

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

200 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

nee

multiplexmodus

nee

indicatoren

3 x drie kleuren LED

hoogtepunten

3 schakeluitgangen
vlakke behuizing
zijdelingse geluidsemissie

lcs ultrasone sensoren

lcs-35/DDD/QP
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

lcs-35/DDD/QP

lcs ultrasone sensoren

lcs-35/IU/QP
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 4-20 mA + 0-10 V

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

65 - 600 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

vlakke behuizing
zijdelingse geluidsemissie

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

65 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 mm

grenstastwijdte

600 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 70 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

lcs ultrasone sensoren

lcs-35/IU/QP
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA / Spanning: 0-10 V (bij UB ≥ 15 V), kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

70 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
teach-in-ingang

behuizing
materiaal

PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 65

bedrijfstemperatuur

-20° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

200 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang
Control-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

ja

multiplexmodus

nee

indicatoren

2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

vlakke behuizing
zijdelingse geluidsemissie

lcs ultrasone sensoren

lcs-35/IU/QP
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

lcs-35/IU/QP

lcs ultrasone sensoren

lcs-130/DD/QP
behuizing

detectiebereiken

2 x pnp

2.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

200 - 2.000 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

vlakke behuizing
zijdelingse geluidsemissie

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

200 kHz

blinde zone

200 mm

bedrijfsdetectiewijdte

1.300 mm

grenstastwijdte

2.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 70 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

lcs ultrasone sensoren

lcs-130/DD/QP
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

20 mm

schakelfrequentie

6 Hz

reactietijd

110 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
teach-in-ingang

behuizing
materiaal

PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 65

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

200 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang
Control-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

ja

multiplexmodus

nee

indicatoren

2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

vlakke behuizing
zijdelingse geluidsemissie

lcs ultrasone sensoren

lcs-130/DD/QP
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

lcs-130/DD/QP

lcs ultrasone sensoren

lcs-130/DDD/QP
behuizing

detectiebereiken

3 x pnp

2.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

200 - 2.000 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
venstermodus

hoogtepunten

3 schakeluitgangen
vlakke behuizing
zijdelingse geluidsemissie

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

200 kHz

blinde zone

200 mm

bedrijfsdetectiewijdte

1.300 mm

grenstastwijdte

2.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 70 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

lcs ultrasone sensoren

lcs-130/DDD/QP
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 3

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

20 mm

schakelfrequentie

6 Hz

reactietijd

110 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang

behuizing
materiaal

PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 65

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

200 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

nee

multiplexmodus

nee

indicatoren

3 x drie kleuren LED

hoogtepunten

3 schakeluitgangen
vlakke behuizing
zijdelingse geluidsemissie

lcs ultrasone sensoren

lcs-130/DDD/QP
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

lcs-130/DDD/QP

lcs ultrasone sensoren

lcs-130/IU/QP
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 4-20 mA + 0-10 V

2.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

200 - 2.000 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

vlakke behuizing
zijdelingse geluidsemissie

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

200 kHz

blinde zone

200 mm

bedrijfsdetectiewijdte

1.300 mm

grenstastwijdte

2.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm to 0,57 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 70 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

lcs ultrasone sensoren

lcs-130/IU/QP
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA / Spanning: 0-10 V (bij UB ≥ 15 V), kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

110 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
teach-in-ingang

behuizing
materiaal

PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 65

bedrijfstemperatuur

-20° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

200 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang
Control-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

ja

multiplexmodus

nee

indicatoren

2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

vlakke behuizing
zijdelingse geluidsemissie

lcs ultrasone sensoren

lcs-130/IU/QP
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

lcs-130/IU/QP

lcs ultrasone sensoren

De zws-sensoren behoren tot de kleinste op de markt beschikbare ultrasone sensoren in een kubusvormige behuizing met Teachin-taster.

HOOGTEPUNTEN


Kleine ultrasone sensor in balkvormige behuizing



Behuizing compatibel met tal van optische sensoren



Schakelfrequentie tot 250 Hz



Optioneel met opzetstuk SoundPipe zws1 voor een gefocusseerd geluidsveld



Synchronisatieingang



Improved temperature compensation





een goed alternatief bij kritische toepassingen

voor snel aftasten



adjustment to working conditions within 45 seconds

BASISKENMERKEN


1 schakeluitgang in pnp- of npn-uitvoering



Analoge uitgang 4–20 mA of 0–10 V



5 detectiewijdtes met een meetgebied van 20 mm tot 1 m



microsonic Teach-in met maar één toets



Bedrijfsspanning 20–30 V

zws ultrasone sensoren

Beschrijving
De compacte behuizing
van de zws-15 zijn de buitenafmetingen 20 mm x 32 mm x 12 mm. Uitvoeringsvorm en montage zijn verenigbaar met tal
van optische sensoren. Dit vergemakkelijkt de overgang naar de ultrasone sensor bij kritische toepassingen.
Voor de zws-sensorfamilie
staan er twee typen en drie verschillende tastwijdten ter beschikking:

1 schakeluitgang, naar keuze in pnp- of npn-schakeltechniek

1 analoge uitgang 4–20 mA of 0–10 V

De Teach-in-taster aan de bovenzijde van de sensor wordt de instelling van de sensor op een comfortabele manier toe
gelaten.
Twee lichtgevende dioden
aan de bovenzijde van de behuizing wordt de toestand van de schakeluitgang en van de analoge uitgang aangegeven.
De zws-sensoren met schakeluitgang kennen drie modi:


Enkelvoudig schakelpunt



Tweeweg-reﬂexbarrière



Venstermodus

De schakeluitgang wordt ingesteld,
doordat het te detecteren object op de gewenste afstand tot de sensor gepositioneerd en de taster ca. 3 seconden lang
ingedrukt wordt. Vervolgens dient de taster opnieuw ca. één seconde lang ingedrukt te worden. Klaar.

zws ultrasone sensoren

Teach-in van een schakelpunt

Een tweeweg-reﬂexbarrière
kan met een vast gemonteerde reﬂector afgesteld worden. zws-sensor en reﬂector dienen gemonteerd te worden, dan
dient de taster ca. 3 seconden lang ingedrukt te worden. Tot slot dient de taster ca. 10 seconden ingedrukt te worden.
De 2-wegs barrière is afgesteld.

Teach-in van een tweeweg-reﬂexbarrière

Voor de instelling van de analoge uitgang
dient allereerst het te detecteren object op de dicht bij de sensor gesitueerde venstergrens gepositioneerd en dient de
taster ca. drie seconden lang ingedrukt te worden. Dan dient het object naar het ver van de sensor gesitueerde
venstergrens verplaatst te worden. Tot slot moet de taster opnieuw ca. één seconde lang ingedrukt worden. Klaar.

Teach-in van een analoog karakteristiek c.q. van een venster met twee schakelpunten

Voor de instelling van een venster
met twee schakelpunten dient er bij één schakeluitgang op dezelfde manier te werk gegaan te worden.
Opener/sluiter en stijgend/dalend analoog karakteristiek
kunnen eveneens door middel van de taster ingesteld worden.
Via de Control-ingang aan pin 2

zws ultrasone sensoren

kunnen meerdere zws-sensoren onderling gesynchroniseerd worden. De als accessoire verkrijgbare SyncBox2 produceert
een synchronisatiesignaal, dat op pin 2 gegeven wordt. Daarmee kunnen tot maximaal 50 zws-sensoren autark
gesynchroniseerd worden.

Synchronisatie tot maximaal 50 zws-sensoren

The temperature compensation of the analogue sensors
proﬁts from a signiﬁcant improvement. The sensors reach their operating point only 45 seconds after activation of the
operating voltage.

Hoge telfrequenties, korte reactietijden – geen probleem
voor de zws-7 ultrasoon sensor
zws-7: Schakelfrequentie 250 Hz voor snelle metingen
Bij een grensdetectiewijdte van 100 mm bereikt de zws-7 een schakelfrequentie van 250 Hz.
Daarmee kunnen niet alleen objecten met een hoge telfrequentie, maar ook zeer smalle gaten tussen twee objecten bij
grote machinesnelheid geregistreerd worden. De aanspreekpoging van de zws-7 bedraagt minder dan 3 ms
ms.
Rust men de zws-7 verder met de nieuwe SoundPipe zws1 (Toebehoren)uit, wordt het detectievermogen van smalle
gaten tussen twee objecten bij gelijktijdig hoge machinesnelheid nog eens duidelijk verhoogd.

zws ultrasone sensoren

Snelle zws-7 - Snelle zws-7/-15 met SoundPipe

De zws-7 met een schakelfrequentie van 250 Hz is buitengewoon geschikt voor telopdrachten bij hoge machinesnelheden.

Technische gegevens:
Bedrijfstastwijdte: 70 mm
Grenstastwijdte: 100 mm
Schakelfrequentie: 250 Hz
Aanspreekpoging: < 3 ms

zws-15-sensor met SoundPipe voor vulpeilmetingen in de
kleinste openingen
Het scherp gebundelde schakelveld direct aan de meetplaats brengen
De SoundPipe zws1 (Toebehoren) kan bij alle zws-15- of zws-7-sensors gebruikt worden. Zorgt voor een geluidsweergave
tot aan de meetplaats en maakt zo metingen in boringen en openingen met een diameter kleiner dan 5 mm mogelijk.
De meting kan direct vanaf de geluidsopening verricht worden, omdat de blinde zone binnen de SoundPipe ligt.
De SoundPipe zws1 wordt vooraan op de zws-15 of zws-7 sensor gestoken.

zws ultrasone sensoren

Een typisch toepassingsgebied is de vulpeilmeting in de zogenaamde wells van microplaten, zoals ze in de medische
analysetechniek gebruikt worden. De SoundPipe zws1 kan direct boven de opening gebracht worden – dit vereenvoudigt
de exacte positionering. Een andere toepassing is het aftasten van smalle gaten met een breedte van enkele millimeter
tussen twee objecten.
De zws-sensoren zijn ideaal voor het aftasten van printplaten en wafers in de elektronica-industrie of voor het gebruik aan
een verpakkingsmachine, waarbij hoogtransparente foliën herkend moeten worden.

Met de SoundPipe meet de zws-15-sensor vulstanden in de kleinste openingen.

De SoundPipe wordt direct boven de meetplaats gepositioneerd.

zws ultrasone sensoren

zws-7/CD/QS
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp

100 mm

bedrijfsdetectiewijdte

20 - 100 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

250 Hz schakelfrequentie
kleine balkvormige constructie
smal geluidsveld

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

380 kHz

blinde zone

20 mm

bedrijfsdetectiewijdte

70 mm

grenstastwijdte

100 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,056 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

temperatuurdrift 0,17 %/K

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 30 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M8-connector

zws ultrasone sensoren

zws-7/CD/QS
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

2,0 mm

schakelfrequentie

250 Hz

reactietijd

3 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
beschrijving

externe synchronisatie door rechthoeksignaal met een gedefinieerde
impulsbreedte

ingang 1

com-ingang

behuizing
materiaal

ABS

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

10 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

nee

instelelementen

1 taster

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button

Synchronisation

ja

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

250 Hz schakelfrequentie
kleine balkvormige constructie
smal geluidsveld

zws ultrasone sensoren

zws-7/CD/QS
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

zws-7/CD/QS

zws ultrasone sensoren

zws-7/CE/QS
behuizing

detectiebereiken

1 x npn

100 mm

bedrijfsdetectiewijdte

20 - 100 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

250 Hz schakelfrequentie
kleine balkvormige constructie
smal geluidsveld

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

380 kHz

blinde zone

20 mm

bedrijfsdetectiewijdte

70 mm

grenstastwijdte

100 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,056 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

temperatuurdrift 0,17 %/K

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 30 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M8-connector

zws ultrasone sensoren

zws-7/CE/QS
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

2,0 mm

schakelfrequentie

250 Hz

reactietijd

3 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
beschrijving

externe synchronisatie door rechthoeksignaal met een gedefinieerde
impulsbreedte

ingang 1

com-ingang

behuizing
materiaal

ABS

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

10 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

nee

instelelementen

1 taster

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button

Synchronisation

ja

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

250 Hz schakelfrequentie
kleine balkvormige constructie
smal geluidsveld

zws ultrasone sensoren

zws-7/CE/QS
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

zws-7/CE/QS

zws ultrasone sensoren

zws-15/CD/QS
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp

250 mm

bedrijfsdetectiewijdte

20 - 250 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie
smal geluidsveld

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

380 kHz

blinde zone

20 mm

bedrijfsdetectiewijdte

150 mm

grenstastwijdte

250 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,056 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

temperatuurdrift 0,17 %/K

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 25 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M8-connector

zws ultrasone sensoren

zws-15/CD/QS
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

2,0 mm

schakelfrequentie

25 Hz

reactietijd

24 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
beschrijving

externe synchronisatie door rechthoeksignaal met een gedefinieerde
impulsbreedte

ingang 1

com-ingang

behuizing
materiaal

ABS

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

10 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

kabelaansluiting (op aanvraag)

andere uitvoeringsmogelijkheden

zws-15/CD/QS /K0.15
zws-15/CD/QS /K10,0

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

nee

instelelementen

1 taster

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button

Synchronisation

ja

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie
smal geluidsveld

zws ultrasone sensoren

zws-15/CD/QS
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

zws-15/CD/QS

zws ultrasone sensoren

zws-15/CD/ 5ms.a
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp

250 mm

bedrijfsdetectiewijdte

20 - 250 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

50 Hz schakelfrequentie
kleine balkvormige constructie
smal geluidsveld

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

380 kHz

blinde zone

20 mm

bedrijfsdetectiewijdte

150 mm

grenstastwijdte

250 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,056 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

temperatuurdrift 0,17 %/K

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 25 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M8-connector

zws ultrasone sensoren

zws-15/CD/ 5ms.a
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

2,0 mm

schakelfrequentie

100 Hz

reactietijd

7 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
beschrijving

externe synchronisatie door rechthoeksignaal met een gedefinieerde
impulsbreedte

ingang 1

com-ingang

behuizing
materiaal

ABS

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

10 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

nee

instelelementen

1 taster

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button

Synchronisation

ja

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

50 Hz schakelfrequentie
kleine balkvormige constructie
smal geluidsveld

zws ultrasone sensoren

zws-15/CD/ 5ms.a
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

zws-15/CD/ 5ms.a

zws ultrasone sensoren

zws-15/CD/QS /K0.15
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp

250 mm

bedrijfsdetectiewijdte

20 - 250 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie
kabelaansluiting
smal geluidsveld

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

380 kHz

blinde zone

20 mm

bedrijfsdetectiewijdte

150 mm

grenstastwijdte

250 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,056 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

temperatuurdrift 0,17 %/K

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 25 mA

aansluitmethode

PUR-kabel van 0,15 m, 4 x 0,14 mm2

zws ultrasone sensoren

zws-15/CD/QS /K0.15
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

2,0 mm

schakelfrequentie

25 Hz

reactietijd

24 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
beschrijving

externe synchronisatie door rechthoeksignaal met een gedefinieerde
impulsbreedte

ingang 1

com-ingang

behuizing
materiaal

ABS

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

10 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

nee

instelelementen

1 taster

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button

Synchronisation

ja

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie
kabelaansluiting
smal geluidsveld

documentatie (download)
bestelling

zws-15/CD/QS /K0.15

zws ultrasone sensoren

zws-15/CD/QS /K10,0
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp

250 mm

bedrijfsdetectiewijdte

20 - 250 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie
kabelaansluiting
smal geluidsveld

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

380 kHz

blinde zone

20 mm

bedrijfsdetectiewijdte

150 mm

grenstastwijdte

250 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,056 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

temperatuurdrift 0,17 %/K

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 25 mA

aansluitmethode

10 m PVC-kabel, 4 x 0,14 mm2

zws ultrasone sensoren

zws-15/CD/QS /K10,0
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

2,0 mm

schakelfrequentie

25 Hz

reactietijd

24 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
beschrijving

externe synchronisatie door rechthoeksignaal met een gedefinieerde
impulsbreedte

ingang 1

com-ingang

behuizing
materiaal

ABS

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

10 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

nee

instelelementen

1 taster

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button

Synchronisation

ja

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie
kabelaansluiting
smal geluidsveld

documentatie (download)
bestelling

zws-15/CD/QS /K10,0

zws ultrasone sensoren

zws-15/CE/QS
behuizing

detectiebereiken

1 x npn

250 mm

bedrijfsdetectiewijdte

20 - 250 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie
smal geluidsveld

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

380 kHz

blinde zone

20 mm

bedrijfsdetectiewijdte

150 mm

grenstastwijdte

250 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,056 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

temperatuurdrift 0,17 %/K

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 25 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M8-connector

zws ultrasone sensoren

zws-15/CE/QS
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

2,0 mm

schakelfrequentie

25 Hz

reactietijd

24 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
beschrijving

externe synchronisatie door rechthoeksignaal met een gedefinieerde
impulsbreedte

ingang 1

com-ingang

behuizing
materiaal

ABS

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

10 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

nee

instelelementen

1 taster

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button

Synchronisation

ja

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie
smal geluidsveld

zws ultrasone sensoren

zws-15/CE/QS
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

zws-15/CE/QS

zws ultrasone sensoren

zws-15/CI/QS
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 4-20 mA

250 mm

bedrijfsdetectiewijdte

20 - 250 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie
smal geluidsveld

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

380 kHz

blinde zone

20 mm

bedrijfsdetectiewijdte

150 mm

grenstastwijdte

250 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,056 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 25 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M8-connector

zws ultrasone sensoren

zws-15/CI/QS
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

50 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
beschrijving

externe synchronisatie door rechthoeksignaal met een gedefinieerde
impulsbreedte

ingang 1

com-ingang

behuizing
materiaal

ABS

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

10 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

zws-15/SI/CI/QS

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

1 taster

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button

Synchronisation

ja

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: object in het venster

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie
smal geluidsveld

zws ultrasone sensoren

zws-15/CI/QS
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

zws-15/CI/QS

zws ultrasone sensoren

zws-15/CU/QS
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 0-10 V

250 mm

bedrijfsdetectiewijdte

20 - 250 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie
smal geluidsveld

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

380 kHz

blinde zone

20 mm

bedrijfsdetectiewijdte

150 mm

grenstastwijdte

250 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,056 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 25 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M8-connector

zws ultrasone sensoren

zws-15/CU/QS
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
Spanning: 0-10 V, kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

50 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
beschrijving

externe synchronisatie door rechthoeksignaal met een gedefinieerde
impulsbreedte

ingang 1

com-ingang

behuizing
materiaal

ABS

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

10 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

zws-15/SI/CU/QS

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

1 taster

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button

Synchronisation

ja

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: object in het venster

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie
smal geluidsveld

zws ultrasone sensoren

zws-15/CU/QS
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

zws-15/CU/QS

zws ultrasone sensoren

zws-25/CD/QS
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

30 - 350 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie
smal geluidsveld

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

320 kHz

blinde zone

30 mm

bedrijfsdetectiewijdte

250 mm

grenstastwijdte

350 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,069 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

temperatuurdrift 0,17 %/K

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 35 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M8-connector

zws ultrasone sensoren

zws-25/CD/QS
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

2,0 mm

schakelfrequentie

25 Hz

reactietijd

24 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
beschrijving

externe synchronisatie door rechthoeksignaal met een gedefinieerde
impulsbreedte

ingang 1

com-ingang

behuizing
materiaal

ABS

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

11 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

nee

instelelementen

1 taster

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button

Synchronisation

ja

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie
smal geluidsveld

zws ultrasone sensoren

zws-25/CD/QS
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

zws-25/CD/QS

zws ultrasone sensoren

zws-24/CD/QS
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

50 - 350 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie
smal geluidsveld

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

500 kHz

blinde zone

50 mm

bedrijfsdetectiewijdte

240 mm

grenstastwijdte

350 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,037 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

temperatuurdrift 0,17 %/K

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 30 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M8-connector

zws ultrasone sensoren

zws-24/CD/QS
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

2,0 mm

schakelfrequentie

25 Hz

reactietijd

24 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
beschrijving

externe synchronisatie door rechthoeksignaal met een gedefinieerde
impulsbreedte

ingang 1

com-ingang

behuizing
materiaal

ABS

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

10 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

nee

instelelementen

1 taster

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button

Synchronisation

ja

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie
smal geluidsveld

zws ultrasone sensoren

zws-24/CD/QS
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

zws-24/CD/QS

zws ultrasone sensoren

zws-24/CE/QS
behuizing

detectiebereiken

1 x npn

bedrijfsdetectiewijdte

50 - 350 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie
smal geluidsveld

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

500 kHz

blinde zone

50 mm

bedrijfsdetectiewijdte

240 mm

grenstastwijdte

350 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,037 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

temperatuurdrift 0,17 %/K

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 30 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M8-connector

zws ultrasone sensoren

zws-24/CE/QS
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

2,0 mm

schakelfrequentie

25 Hz

reactietijd

24 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
beschrijving

externe synchronisatie door rechthoeksignaal met een gedefinieerde
impulsbreedte

ingang 1

com-ingang

behuizing
materiaal

ABS

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

10 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

nee

instelelementen

1 taster

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button

Synchronisation

ja

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie
smal geluidsveld

zws ultrasone sensoren

zws-24/CE/QS
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

zws-24/CE/QS

zws ultrasone sensoren

zws-25/CE/QS
behuizing

detectiebereiken

1 x npn

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

30 - 350 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie
smal geluidsveld

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

320 kHz

blinde zone

30 mm

bedrijfsdetectiewijdte

250 mm

grenstastwijdte

350 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,069 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

temperatuurdrift 0,17 %/K

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 35 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M8-connector

zws ultrasone sensoren

zws-25/CE/QS
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

2,0 mm

schakelfrequentie

25 Hz

reactietijd

24 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
beschrijving

externe synchronisatie door rechthoeksignaal met een gedefinieerde
impulsbreedte

ingang 1

com-ingang

behuizing
materiaal

ABS

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

11 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

nee

instelelementen

1 taster

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button

Synchronisation

ja

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie
smal geluidsveld

zws ultrasone sensoren

zws-25/CE/QS
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

zws-25/CE/QS

zws ultrasone sensoren

zws-24/CI/QS
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 4-20 mA

bedrijfsdetectiewijdte

50 - 350 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie
smal geluidsveld

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

500 kHz

blinde zone

50 mm

bedrijfsdetectiewijdte

240 mm

grenstastwijdte

350 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,037 mm to 0,072 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 30 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M8-connector

zws ultrasone sensoren

zws-24/CI/QS
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

50 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
beschrijving

externe synchronisatie door rechthoeksignaal met een gedefinieerde
impulsbreedte

ingang 1

com-ingang

behuizing
materiaal

ABS

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

10 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

1 taster

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button

Synchronisation

ja

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: object in het venster

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie
smal geluidsveld

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

zws-24/CI/QS

zws ultrasone sensoren

zws-24/CU/QS
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 0-10 V

bedrijfsdetectiewijdte

50 - 350 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie
smal geluidsveld

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

500 kHz

blinde zone

50 mm

bedrijfsdetectiewijdte

240 mm

grenstastwijdte

350 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,037 mm to 0,072 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 30 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M8-connector

zws ultrasone sensoren

zws-24/CU/QS
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
Spanning: 0-10 V, kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

50 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
beschrijving

externe synchronisatie door rechthoeksignaal met een gedefinieerde
impulsbreedte

ingang 1

com-ingang

behuizing
materiaal

ABS

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

10 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

1 taster

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button

Synchronisation

ja

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: object in het venster

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie
smal geluidsveld

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

zws-24/CU/QS

zws ultrasone sensoren

zws-70/CD/QS
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp

1.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

120 - 1.000 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

300 kHz

blinde zone

120 mm

bedrijfsdetectiewijdte

700 mm

grenstastwijdte

1.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,037 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

temperatuurdrift 0,17 %/K

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 30 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M8-connector

zws ultrasone sensoren

zws-70/CD/QS
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

2,0 mm

schakelfrequentie

14 Hz

reactietijd

42 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
beschrijving

externe synchronisatie door rechthoeksignaal met een gedefinieerde
impulsbreedte

ingang 1

com-ingang

behuizing
materiaal

ABS

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

11 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

nee

instelelementen

1 taster

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button

Synchronisation

ja

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie

zws ultrasone sensoren

zws-70/CD/QS
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

zws-70/CD/QS

zws ultrasone sensoren

zws-70/CE/QS
behuizing

detectiebereiken

1 x npn

1.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

120 - 1.000 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

300 kHz

blinde zone

120 mm

bedrijfsdetectiewijdte

700 mm

grenstastwijdte

1.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,037 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

temperatuurdrift 0,17 %/K

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 30 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M8-connector

zws ultrasone sensoren

zws-70/CE/QS
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

2,0 mm

schakelfrequentie

14 Hz

reactietijd

42 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
beschrijving

externe synchronisatie door rechthoeksignaal met een gedefinieerde
impulsbreedte

ingang 1

com-ingang

behuizing
materiaal

ABS

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

11 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

nee

instelelementen

1 taster

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button

Synchronisation

ja

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie

zws ultrasone sensoren

zws-70/CE/QS
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

zws-70/CE/QS

zws ultrasone sensoren

zws-70/CI/QS
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 4-20 mA

1.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

120 - 1.000 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

300 kHz

blinde zone

120 mm

bedrijfsdetectiewijdte

700 mm

grenstastwijdte

1.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,037 mm to 0,215 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 30 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M8-connector

zws ultrasone sensoren

zws-70/CI/QS
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

70 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
beschrijving

externe synchronisatie door rechthoeksignaal met een gedefinieerde
impulsbreedte

ingang 1

com-ingang

behuizing
materiaal

ABS

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

11 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

1 taster

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button

Synchronisation

ja

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: object in het venster

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

zws-70/CI/QS

zws ultrasone sensoren

zws-70/CU/QS
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 0-10 V

1.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

120 - 1.000 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

300 kHz

blinde zone

120 mm

bedrijfsdetectiewijdte

700 mm

grenstastwijdte

1.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,037 mm to 0,215 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 30 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M8-connector

zws ultrasone sensoren

zws-70/CU/QS
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
Spanning: 0-10 V, kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

70 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
beschrijving

externe synchronisatie door rechthoeksignaal met een gedefinieerde
impulsbreedte

ingang 1

com-ingang

behuizing
materiaal

ABS

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

11 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

1 taster

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button

Synchronisation

ja

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: object in het venster

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

zws-70/CU/QS

zws ultrasone sensoren

Onze „kleinste“: de sks-sensor in balkvormige behuizing.

HOOGTEPUNTEN


Zeer kleine afmetingen van de behuizing met twee M3-schroefdraadbussen



Behuizing compatibel met tal van optische sensoren



IO-link interface



Optioneel met opzetstuk SoundPipe sks1 voor een gefocusseerd geluidsveld



Verbeterde temperatuurcompensatie



Smart Sensor Proﬁles





een goed alternatief bij kritische toepassingen

ter ondersteuning van de nieuwe industriële standaard





binnen 45 seconden op bedrijfstemperatuur

more transparency between IO-Link Devices

BASISKENMERKEN


1 schakeluitgang in pnp- of npn-uitvoering



1 Push-Pull-schakeluitgang



Analoge uitgang 4–20 mA of 0–10 V



microsonic Teach-in met maar één toets



Resolutie van 0,1 mm



Bedrijfsspanning 20–30 V



pnp- of npn schakelend

sks ultrasone sensoren

Beschrijving
De sks-sensoren
zijn de kleinste ultrasone sensoren van microsonic en hebben in vergelijking met de zws-sensoren een 33 % kleiner
volume van de behuizing.

In de geautomatiseerde productie bewaken ultrasoonsensoren talrijke processen. De sks ultrasoonsensor past met zijn
miniatuurbehuizing perfect in krappe inbouwplaatsen bijvoorbeeld voor het aftasten van printplaten en wafers in de
elektronische industrie, voor de aanwezigheidscontrole op transportbanden of peilmeting in kleine reservoirs. Juist als
capacitieve of optische sensoren hun fysieke grenzen bereiken, kunnen vanwege de gelijke bouwwijze met twee
M3-draadbussen de ultrasoonsensoren eenvoudig worden vervangen.
Voor de sks-sensorfamilie
staan er twee typen ter beschikking:

1 schakeluitgang, naar keuze in pnp-, npn- of Push-Pull schakeltechniek

1 analoge uitgang 4–20 mA of 0–10 V

The temperature compensation
of the analogue sensors proﬁts from a signiﬁcant improvement. The sensors reach their operating point only 45 seconds
after activation of the operating voltage. We now compensate for the inﬂuence of self-heating and installation conditions.
This brings improved precision shortly after activation of the supply voltage and in running operation.
De Teach-in toets
aan de bovenzijde van de sensor laat comfortabel de instelling van de gewenste schakelafstand en de bedrijfsmodus toe.

sks ultrasone sensoren

Twee lichtdiodes
geven de operationele toestand van de sensor aan.
De drie bedrijfsmodi


enkelvoudig schakelpunt



tweeweg-reﬂexbarrière



Venstermodus

laten zich naar gewoonte met de microsonic Teach-in-procedure instellen.
De schakeluitgang wordt ingesteld,
doordat het te detecteren object op de gewenste afstand tot de sensor gepositioneerd en de taster ca. 3 seconden lang
ingedrukt wordt. Vervolgens dient de taster opnieuw ca. één seconde lang ingedrukt te worden. Klaar.

Teach-in van een schakelpunt

Een tweeweg-reﬂexbarrière
kan met een vast gemonteerde reﬂector afgesteld worden. sks-sensor en reﬂector dienen gemonteerd te worden, dan
dient de taster ca. 3 seconden lang ingedrukt te worden. Tot slot dient de taster ca. 10 seconden ingedrukt te worden.
De 2- wegs barrière is afgesteld.

Teach-in van een tweeweg-reﬂexbarrière

sks ultrasone sensoren

Voor de instelling van de analoge uitgang
dient allereerst het te detecteren object op de dicht bij de sensor gesitueerde venstergrens gepositioneerd en dient de
taster ca. drie seconden lang ingedrukt te worden. Dan dient het object naar het ver van de sensor gesitueerde
venstergrens verplaatst te worden. Tot slot moet de taster opnieuw ca. één seconde lang ingedrukt worden. Klaar.

Teach-in van een analoog karakteristiek c.q. van een venster met twee schakelpunten

Voor de instelling van een venster
met twee schakelpunten dient er bij één schakeluitgang op dezelfde manier te werk gegaan te worden.
Opener/sluiter en stijgend/dalend analoog karakteristiek
kunnen eveneens door middel van de taster ingesteld worden.
SoundPipe sks1
intensively bundles the sound ﬁeld and allows measurements in openings with small diameters. The SoundPipe sks1
(accessory) is pushed on the transducer of the sks.
IO-Link geïntegreerd
in versie 1.1 for sensor met Push-Pull-schakeluitgang. The sks-15/CF/A supports the Smart Sensor Proﬁle.

sks ultrasone sensoren

sks-15/CF/A
behuizing

detectiebereiken

1 x Push-Pull

250 mm

bedrijfsdetectiewijdte

20 - 250 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

IO-Link
naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

kleinste balkvormige constructie
smal geluidsveld
IO-Link
Smart Sensor Profile

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

380 kHz

blinde zone

20 mm

bedrijfsdetectiewijdte

150 mm

grenstastwijdte

250 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,10 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 30 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M8-connector

sks ultrasone sensoren

sks-15/CF/A
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

schakelhysterese

2,0 mm

schakelfrequentie

25 Hz

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

NUL

IO-Link
productnaam

sks-15/CF/A

product-ID

13009

SIO mode support

ja

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

min. cyclustijd

8 ms

procesgegevens-formaat

32 Bit PDI

procesgegevens-inhoud

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16-31: measured value
(Int. 16)

ISDU-parameter

Identification, switched output, filter, temperature compensation,
operation

Systeemcommando's

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD-versie

IODD Versie 1.1

behuizing
materiaal

ABS

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

8g

sks ultrasone sensoren

sks-15/CF/A
uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

1 taster

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button
IO-Link

Synchronisation

yes, via external clock generator

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

kleinste balkvormige constructie
smal geluidsveld
IO-Link
Smart Sensor Profile

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

sks-15/CF/A

sks ultrasone sensoren

sks-15/D
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp

250 mm

bedrijfsdetectiewijdte

20 - 250 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

kleinste balkvormige constructie
smal geluidsveld

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

380 kHz

blinde zone

20 mm

bedrijfsdetectiewijdte

150 mm

grenstastwijdte

250 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,10 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

temperatuurdrift 0,17 %/K

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 25 mA

aansluitmethode

driepolige, ronde M8-connector

sks ultrasone sensoren

sks-15/D
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

2,0 mm

schakelfrequentie

25 Hz

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 300 ms

behuizing
materiaal

ABS

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

8g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

nee

instelelementen

1 taster

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button

Synchronisation

nee

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

kleinste balkvormige constructie
smal geluidsveld

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

sks-15/D

sks ultrasone sensoren

sks-15/CD
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp

250 mm

bedrijfsdetectiewijdte

20 - 250 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

kleinste balkvormige constructie
smal geluidsveld

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

380 kHz

blinde zone

20 mm

bedrijfsdetectiewijdte

150 mm

grenstastwijdte

250 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,10 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 25 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M8-connector

sks ultrasone sensoren

sks-15/CD
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

2,0 mm

schakelfrequentie

25 Hz

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang

behuizing
materiaal

ABS

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

8g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

1 taster

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button

Synchronisation

nee

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

kleinste balkvormige constructie
smal geluidsveld

sks ultrasone sensoren

sks-15/CD
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

sks-15/CD

sks ultrasone sensoren

sks-15/E
behuizing

detectiebereiken

1 x npn

250 mm

bedrijfsdetectiewijdte

20 - 250 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

kleinste balkvormige constructie
smal geluidsveld

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

380 kHz

blinde zone

20 mm

bedrijfsdetectiewijdte

150 mm

grenstastwijdte

250 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,10 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

temperatuurdrift 0,17 %/K

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 25 mA

aansluitmethode

driepolige, ronde M8-connector

sks ultrasone sensoren

sks-15/E
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

2,0 mm

schakelfrequentie

25 Hz

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 300 ms

behuizing
materiaal

ABS

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

8g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

nee

instelelementen

1 taster

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button

Synchronisation

nee

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

kleinste balkvormige constructie
smal geluidsveld

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

sks-15/E

sks ultrasone sensoren

sks-15/CE
behuizing

detectiebereiken

1 x npn

250 mm

bedrijfsdetectiewijdte

20 - 250 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

kleinste balkvormige constructie
smal geluidsveld

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

380 kHz

blinde zone

20 mm

bedrijfsdetectiewijdte

150 mm

grenstastwijdte

250 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,10 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 25 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M8-connector

sks ultrasone sensoren

sks-15/CE
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

2,0 mm

schakelfrequentie

25 Hz

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang

behuizing
materiaal

ABS

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

8g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

1 taster

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button

Synchronisation

nee

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

kleinste balkvormige constructie
smal geluidsveld

sks ultrasone sensoren

sks-15/CE
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

sks-15/CE

sks ultrasone sensoren

sks-15/CI
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 4-20 mA

250 mm

bedrijfsdetectiewijdte

20 - 250 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

kleinste balkvormige constructie
smal geluidsveld

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

380 kHz

blinde zone

20 mm

bedrijfsdetectiewijdte

150 mm

grenstastwijdte

250 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,10 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 25 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M8-connector

sks ultrasone sensoren

sks-15/CI
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

24 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang

behuizing
materiaal

ABS

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

8g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

1 taster

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button

Synchronisation

yes, via external clock generator

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

kleinste balkvormige constructie
smal geluidsveld

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

sks-15/CI

sks ultrasone sensoren

sks-15/CU
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 0-10 V

250 mm

bedrijfsdetectiewijdte

20 - 250 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

kleinste balkvormige constructie
smal geluidsveld

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

380 kHz

blinde zone

20 mm

bedrijfsdetectiewijdte

150 mm

grenstastwijdte

250 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,10 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 25 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M8-connector

sks ultrasone sensoren

sks-15/CU
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
Spanning: 0-10 V, kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

24 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang

behuizing
materiaal

ABS

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

8g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

1 taster

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button

Synchronisation

yes, via external clock generator

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

kleinste balkvormige constructie
smal geluidsveld

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

sks-15/CU

sks ultrasone sensoren

De ucs-sensoren in een robuuste metalen behuizing zijn mechanisch compatibel met de industriële standaard van de optische
sensoren.

HOOGTEPUNTEN


Robuuste metalen behuizing



Zwaluwstaartgeleiding



Mechanisch compatibel met de industriële standaard



Automatische synchronisatie





voor zware gebruiksomstandigheden

voor een snelle montage





als echt alternatief voor de optische sensor

voor de gelijktijdige werking van maximaal tien sensoren in een zeer kleine ruimte

BASISKENMERKEN


2 antivalente schakeluitgangen in pnp- of npn-uitvoering



microsonic Teach-in met maar één toets



Resolutie van 0,1 mm



Temperatuurcompensatie



Bedrijfsspanning 10–30 V



LinkControl



voor het instellen van de sensoren met een PC

ucs ultrasone sensoren

Beschrijving
De robuuste metalen behuizing
van de ucs-sensoren is mechanisch compatibel met de industriële standaard van de optische sensoren.
De draaibare stekkeraansluiting
laat een ﬂexibele keuze van de montageplaats en van de kabelinstallatie toe.
De ucs-sensoren

zijn met 2 niet-gelijke pnp of npn-schakeluitgangen beschikbaar.

Met het antivalente schakelgedrag van beide schakeluitgangen werkt de eerste uitgang als sluiter en de tweede uitgang
complementair als opener.
De Teach-in-taster
aan de bovenzijde van de sensor wordt de instelling van de gewenste schakelafstand en van de modus op een
comfortabele manier toe gelaten.
Een duo-LED
geeft de schakeltoestand van de beide non-equivalente schakeluitgangen aan.
De ucs-sensoren kennen drie bedrijfsmodi:


enkelvoudig schakelpunt



tweeweg-reﬂexbarrière



Venstermodus

De non-equivalente schakeluitgangen worden ingesteld
doordat het te detecteren object op de gewenste afstand tot de sensor gepositioneerd en de taster ca. 3 seconden lang
ingedrukt wordt. Vervolgens dient de taster opnieuw ca. één seconde lang ingedrukt te worden. Klaar.

ucs ultrasone sensoren

Teach-in van een schakelpunt

Een tweeweg-reﬂexbarrière
kan met een vast gemonteerde reﬂector afgesteld worden. ucs-sensor en reﬂector dienen gemonteerd te worden, dan
dient de taster ca. 3 seconden lang ingedrukt te worden. Tot slot dient de taster ca. 10 seconden ingedrukt te worden.
De 2-wegs barrière is afgesteld.

Teach-in van een tweeweg-reﬂexbarrière

Voor de instelling van de analoge uitgang
dient allereerst het te detecteren object op de dicht bij de sensor gesitueerde venstergrens gepositioneerd en dient de
taster ca. 3 seconden lang ingedrukt te worden. Dan dient het object naar het ver van de sensor gesitueerde venstergrens
verplaatst te worden. Tot slot moet de taster opnieuw ca. 1 seconde lang ingedrukt worden. Klaar.

Teach-in van een venster met twee schakelpunten

ucs ultrasone sensoren

Tot maximaal 10 sensoren
kunnen onderling gesynchroniseerd worden. Hiervoor dienen de sensoren met pin 5 aan de ronde connector M12
elektrisch met elkaar verbonden te worden.

Synchronisatie via pin 5

Moeten er meer dan 10 sensoren gesynchroniseerd worden, dan kan dit met de als accessoire verkrijgbare SyncBox1
gerealiseerd worden.
LinkControl
maakt optioneel de uitgebreide parametrisering van de ucs-sensoren mogelijk. Via de als accessoire verkrijgbare
LinkControl adapter LCA-2 worden de ucs-sensoren met de PC verbonden.

Sensor via LCA-2 voor programmering op de PC aangesloten

ucs ultrasone sensoren

ucs-15/CDD/QM
behuizing

detectiebereiken

2 x pnp

250 mm

bedrijfsdetectiewijdte

20 - 250 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

quaderförmig
schlankes Schallfeld

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

380 kHz

blinde zone

20 mm

bedrijfsdetectiewijdte

150 mm

grenstastwijdte

250 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,10 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

ucs ultrasone sensoren

ucs-15/CDD/QM
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

2,0 mm

schakelfrequentie

25 Hz

reactietijd

24 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang

behuizing
materiaal

RVS, kunststof delen: PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

75 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

1 Taster
Com-Eingang

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

ja

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x Duo-LED; groen: bedrijf / geel: schakeltoestand

hoogtepunten

quaderförmig
schlankes Schallfeld

ucs ultrasone sensoren

ucs-15/CDD/QM
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

ucs-15/CDD/QM

ucs ultrasone sensoren

ucs-15/CEE/QM
behuizing

detectiebereiken

2 x npn

250 mm

bedrijfsdetectiewijdte

20 - 250 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

quaderförmig
schlankes Schallfeld

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

380 kHz

blinde zone

20 mm

bedrijfsdetectiewijdte

150 mm

grenstastwijdte

250 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,10 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

ucs ultrasone sensoren

ucs-15/CEE/QM
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

schakeluitgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

2,0 mm

schakelfrequentie

25 Hz

reactietijd

24 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang

behuizing
materiaal

RVS, kunststof delen: PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

75 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

1 Taster
Com-Eingang

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

ja

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x Duo-LED; groen: bedrijf / geel: schakeltoestand

hoogtepunten

quaderförmig
schlankes Schallfeld

ucs ultrasone sensoren

ucs-15/CEE/QM
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

ucs-15/CEE/QM

ucs ultrasone sensoren

ucs-24/CDD/QM
behuizing

detectiebereiken

2 x pnp

bedrijfsdetectiewijdte

55 - 350 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

balkvormig

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

500 kHz

blinde zone

55 mm

bedrijfsdetectiewijdte

240 mm

grenstastwijdte

350 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,10 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

ucs ultrasone sensoren

ucs-24/CDD/QM
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

2,0 mm

schakelfrequentie

25 Hz

reactietijd

24 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang

behuizing
materiaal

RVS, kunststof delen: PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

75 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

1 Taster
Com-Eingang

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

ja

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x Duo-LED; groen: bedrijf / geel: schakeltoestand

hoogtepunten

balkvormig

ucs ultrasone sensoren

ucs-24/CDD/QM
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

ucs-24/CDD/QM

ucs ultrasone sensoren

ucs-24/CEE/QM
behuizing

detectiebereiken

2 x npn

bedrijfsdetectiewijdte

55 - 350 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

balkvormig

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

500 kHz

blinde zone

55 mm

bedrijfsdetectiewijdte

240 mm

grenstastwijdte

350 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,10 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

ucs ultrasone sensoren

ucs-24/CEE/QM
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

schakeluitgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

2,0 mm

schakelfrequentie

25 Hz

reactietijd

24 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang

behuizing
materiaal

RVS, kunststof delen: PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

75 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

1 Taster
Com-Eingang

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

ja

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x Duo-LED; groen: bedrijf / geel: schakeltoestand

hoogtepunten

balkvormig

ucs ultrasone sensoren

ucs-24/CEE/QM
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

ucs-24/CEE/QM

ucs ultrasone sensoren

De pico+TF sensoren zijn ideaal voor het contactloos meten van niveaus van chemisch agressieve vloeistoffen of granulaten.

HOOGTEPUNTEN


PTFE membraan



M22 behuizing in PVDF



IO-link interface



Automatische synchronisatie en multiplexmodus





ter bescherming tegen agressieve media

ter ondersteuning van de nieuwe industriële standaard


voor de gelijktijdige werking van maximaal tien sensoren in een zeer kleine

ruimte

BASISKENMERKEN


1 Push-Pull-schakeluitgang



Analoge uitgang 4–20 mA of 0–10 V



4 detectiewijdtes met een meetgebied van 25 mm tot 1,3 m



microsonic Teach-in via pin 5



Resolutie van 0,069 mm tot 0,1 mm



Temperatuurcompensatie



Bedrijfsspanning 10–30 V



LinkControl





pnp- of npn schakelend

voor het instellen van de sensoren met een PC

pico+TF ultrasone vulgraad sensoren

Beschrijving
pico+TF ultrasone vulgraad sensoren
van microsonic zijn door de compacte bouwvorm speciaal voor niveaumetingen in kleine tankjes. De teﬂon PTFE ﬁlm op
het ultrasone membraan beschermd de sensor tegen chemische bestanddelen of reinigingsmiddelen. De M22 x 1.5
behuizing van de sensor is beschermd met een PVDP coating.
De pico+TF serie meet en detecteert betrouwbaar binnen een bereik van 25 tot 1.300 mm. Deze ultrasoon vulgraad
sensoren zijn uitermate geschikt voor contactloze metingen bij chemisch agressieve vloeistoffen of granulaten.
Een typisch applicatievoorbeeld is het meten van het niveau in inktreservoirs met chemisch agressieve verven en inkt, zoals
deze gebruikt worden in de printerindustrie. Naast de chemische bestendigheid, maakt ook de compacte behuizing de
sensor uiterst geschikt voor metingen op plekken met beperkte ruimte beschikbaar. Het vulproces en het ledigingsproces
kan een golfvorming veroorzaken in het reservoir, dit is middels de aanwezige ﬁlters in de sensor eenvoudig te
compenseren.
Vor de pico+TF ultrasone vulgraad sensorfamilie
kan gekozen worden uit 2 uitgangstrappen en 4 detectiewijdtes:

1 Push-Pull-schakeluitgang in pnp- en npn-schakeltechniek

1 analoge uitgang 4–20 mA of 0–10 V

De pico+TF ultrasoon sensor meet continue de vulgraad van vloeistoffen of granulaten.

De sensoren met schakeluitgang kennen drie bedrijfsmodi:


enkelvoudig schakelpunt



tweeweg-reﬂexbarrière

pico+TF ultrasone vulgraad sensoren



Venstermodu

Teach-in van een enkelvoudig schakelpunt


Positioneer het te detecteren object (1) op de gewenste afstand



Verbind pin 5 gedurende ca. 3 seconden met +UB



Tenslotte pin 5 nogmaals gedurende ca. 1 seconde met +UB verbinden

Teach-in van een schakelpunt

Voor de instelling van een venster


Positioneer het object op de dichtbij de sensor gelegen venstergrens (1)



Verbind pin 5 gedurende ca. 3 seconden met +UB



Verschuif dan het object op de ver van de sensor gelegen venstergrens (2)



Tenslotte pin 5 nogmaals gedurende ca. 1 seconde met +UB verbinden

Teach-in van een analoge karakteristiek of een venster met twee schakelpunten

Opener/Sluiter
en stijgende/dalende analoge karakteristiek kunnen eveneens met pin 5 worden ingesteld.
Een groene en een gele LED
geven de toestand van de uitgang weer en ondersteunen de microsonic Teach-in.

pico+TF ultrasone vulgraad sensoren

LinkControl
maakt optioneel de uitgebreide parametrisering van de pico+TF ultrasone vulgraad sensoren mogelijk. Via de als
accessoire verkrijgbare LinkControl adapter LCA-2 worden de pico+TF sensoren met de PC verbonden.

Sensor via LCA-2 voor programmering op de PC aangesloten

De synchronisatie
maakt het gelijktijdig gebruik van meerdere pico+TF ultrasone vulgraad sensoren in één toepassing mogelijk. Om
wederzijdse beïnvloeding te vermijden, kunnen de sensoren onderling gesynchroniseerd worden. Hiervoor dienen alle
sensoren via pin 5 elektrisch met elkaar verbonden te zijn.

Synchronisatie via pin 5

IO-Link geïntegreerd
in versie 1.0 voor sensors met schakeluitgang.

© 2019 microsonic GmbH

pico+TF ultrasone vulgraad sensoren

pico+15/TF/F
behuizing

detectiebereiken

1 x Push-Pull

250 mm

bedrijfsdetectiewijdte

20 - 250 mm

bouwvorm

cilindrisch M22

bedrijfsmodus

IO-Link
naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
smal geluidsveld
IO-Link

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

380 kHz

blinde zone

20 mm

bedrijfsdetectiewijdte

150 mm

grenstastwijdte

250 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,069 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

pico+TF ultrasone vulgraad sensoren

pico+15/TF/F
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

schakelhysterese

2,0 mm

schakelfrequentie

25 Hz

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

IO-Link
productnaam

pico+

product-ID

15/F

SIO mode support

ja

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

min. cyclustijd

8,4 ms

procesgegevens-formaat

16 Bit, R, UNI16

procesgegevens-inhoud

Bit 0: Q1 schakeltoestand; Bit 1-15: afstandswaarde met een resolutie van
0,1 mm

ISDU-parameter

schakelpunt 1, terugschakelpunt 1, schakelpunt2, terugschakelpunt 2,
voorgrondonderdrukking, schakelgedrag (sluiter / opener), filter,
filtersterkte, storend geluidonderdrukking, activering / deactivering van
teach-in via pin 5

Systeemcommando's

teach detect point, teach detect point + 8 %, teach reflective barrier,
load factory settings

IODD-versie

IODD Versie 1.0.1

behuizing
materiaal

PVDF, PBT

ultrasone transductor

met PTFE-folie bekleed, FFKM-O-ring

max. aandraaimoment van de moeren

1 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

30 g

pico+TF ultrasone vulgraad sensoren

pico+15/TF/F
uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
smal geluidsveld
IO-Link

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

pico+15/TF/F

pico+TF ultrasone vulgraad sensoren

pico+15/TF/I
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 4-20 mA

250 mm

bedrijfsdetectiewijdte

20 - 250 mm

bouwvorm

cilindrisch M22

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

hohe Chemiebeständigkeit
schlankes Schallfeld

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

380 kHz

blinde zone

20 mm

bedrijfsdetectiewijdte

150 mm

grenstastwijdte

250 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,069 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

pico+TF ultrasone vulgraad sensoren

pico+15/TF/I
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

behuizing
materiaal

PVDF, PBT

ultrasone transductor

met PTFE-folie bekleed, FFKM-O-ring

max. aandraaimoment van de moeren

1 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

30 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

hohe Chemiebeständigkeit
schlankes Schallfeld

pico+TF ultrasone vulgraad sensoren

pico+15/TF/I
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

pico+15/TF/I

pico+TF ultrasone vulgraad sensoren

pico+15/TF/U
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 0-10 V

250 mm

bedrijfsdetectiewijdte

20 - 250 mm

bouwvorm

cilindrisch M22

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

hohe Chemiebeständigkeit
schlankes Schallfeld

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

380 kHz

blinde zone

20 mm

bedrijfsdetectiewijdte

150 mm

grenstastwijdte

250 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,069 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

pico+TF ultrasone vulgraad sensoren

pico+15/TF/U
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
Spanning: 0-10 V, kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

behuizing
materiaal

PVDF, PBT

ultrasone transductor

met PTFE-folie bekleed, FFKM-O-ring

max. aandraaimoment van de moeren

1 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

30 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

hohe Chemiebeständigkeit
schlankes Schallfeld

pico+TF ultrasone vulgraad sensoren

pico+15/TF/U
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

pico+15/TF/U

pico+TF ultrasone vulgraad sensoren

pico+25/TF/F
behuizing

detectiebereiken

1 x Push-Pull

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

30 - 350 mm

bouwvorm

cilindrisch M22

bedrijfsmodus

IO-Link
naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
smal geluidsveld
IO-Link

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

320 kHz

blinde zone

30 mm

bedrijfsdetectiewijdte

250 mm

grenstastwijdte

350 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,069 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

pico+TF ultrasone vulgraad sensoren

pico+25/TF/F
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

schakelhysterese

3 mm

schakelfrequentie

25 Hz

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

IO-Link
productnaam

pico+

product-ID

25/F

SIO mode support

ja

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

min. cyclustijd

8,4 ms

procesgegevens-formaat

16 Bit, R, UNI16

procesgegevens-inhoud

Bit 0: Q1 schakeltoestand; Bit 1-15: afstandswaarde met een resolutie van
0,1 mm

ISDU-parameter

schakelpunt 1, terugschakelpunt 1, schakelpunt2, terugschakelpunt 2,
voorgrondonderdrukking, schakelgedrag (sluiter / opener), filter,
filtersterkte, storend geluidonderdrukking, activering / deactivering van
teach-in via pin 5

Systeemcommando's

teach detect point, teach detect point + 8 %, teach reflective barrier,
load factory settings

IODD-versie

IODD Versie 1.0.1

behuizing
materiaal

PVDF, PBT

ultrasone transductor

met PTFE-folie bekleed, FFKM-O-ring

max. aandraaimoment van de moeren

1 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

30 g

pico+TF ultrasone vulgraad sensoren

pico+25/TF/F
uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
smal geluidsveld
IO-Link

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

pico+25/TF/F

pico+TF ultrasone vulgraad sensoren

pico+25/TF/I
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 4-20 mA

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

30 - 350 mm

bouwvorm

cilindrisch M22

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

hohe Chemiebeständigkeit
schlankes Schallfeld

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

320 kHz

blinde zone

30 mm

bedrijfsdetectiewijdte

250 mm

grenstastwijdte

350 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,069 mm to 0,10 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

pico+TF ultrasone vulgraad sensoren

pico+25/TF/I
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 300 ms

behuizing
materiaal

PVDF, PBT

ultrasone transductor

met PTFE-folie bekleed, FFKM-O-ring

max. aandraaimoment van de moeren

1 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

30 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

hohe Chemiebeständigkeit
schlankes Schallfeld

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

pico+25/TF/I

pico+TF ultrasone vulgraad sensoren

pico+25/TF/U
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 0-10 V

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

30 - 350 mm

bouwvorm

cilindrisch M22

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

hohe Chemiebeständigkeit
schlankes Schallfeld

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

320 kHz

blinde zone

30 mm

bedrijfsdetectiewijdte

250 mm

grenstastwijdte

350 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,069 mm to 0,10 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

pico+TF ultrasone vulgraad sensoren

pico+25/TF/U
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
Spanning: 0-10 V, kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

behuizing
materiaal

PVDF, PBT

ultrasone transductor

met PTFE-folie bekleed, FFKM-O-ring

max. aandraaimoment van de moeren

1 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

30 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

hohe Chemiebeständigkeit
schlankes Schallfeld

pico+TF ultrasone vulgraad sensoren

pico+25/TF/U
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

pico+25/TF/U

pico+TF ultrasone vulgraad sensoren

pico+35/TF/F
behuizing

detectiebereiken

1 x Push-Pull

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

70 - 600 mm

bouwvorm

cilindrisch M22

bedrijfsmodus

IO-Link
naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
IO-Link

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

70 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 mm

grenstastwijdte

600 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,069 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

pico+TF ultrasone vulgraad sensoren

pico+35/TF/F
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

schakelhysterese

5 mm

schakelfrequentie

12 Hz

reactietijd

64 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

IO-Link
productnaam

pico+

product-ID

35/F

SIO mode support

ja

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

min. cyclustijd

16 ms

procesgegevens-formaat

16 Bit, R, UNI16

procesgegevens-inhoud

Bit 0: Q1 schakeltoestand; Bit 1-15: afstandswaarde met een resolutie van
0,1 mm

ISDU-parameter

schakelpunt 1, terugschakelpunt 1, schakelpunt2, terugschakelpunt 2,
voorgrondonderdrukking, schakelgedrag (sluiter / opener), filter,
filtersterkte, storend geluidonderdrukking, activering / deactivering van
teach-in via pin 5

Systeemcommando's

teach detect point, teach detect point + 8 %, teach reflective barrier,
load factory settings

IODD-versie

IODD Versie 1.0.1

behuizing
materiaal

PVDF, PBT

ultrasone transductor

met PTFE-folie bekleed, FFKM-O-ring

max. aandraaimoment van de moeren

1 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

30 g

pico+TF ultrasone vulgraad sensoren

pico+35/TF/F
uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
IO-Link

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

pico+35/TF/F

pico+TF ultrasone vulgraad sensoren

pico+100/TF/F
behuizing

detectiebereiken

1 x Push-Pull

1.300 mm

bedrijfsdetectiewijdte

120 - 1.300 mm

bouwvorm

cilindrisch M22

bedrijfsmodus

IO-Link
naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
IO-Link

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

200 kHz

blinde zone

120 mm

bedrijfsdetectiewijdte

1.000 mm

grenstastwijdte

1.300 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,069 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

pico+TF ultrasone vulgraad sensoren

pico+100/TF/F
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

schakelhysterese

20 mm

schakelfrequentie

10 Hz

reactietijd

80 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

IO-Link
productnaam

pico+

product-ID

100/F

SIO mode support

ja

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

min. cyclustijd

20,4 ms

procesgegevens-formaat

16 Bit, R, UNI16

procesgegevens-inhoud

Bit 0: Q1 schakeltoestand; Bit 1-15: afstandswaarde met een resolutie van
0,1 mm

ISDU-parameter

schakelpunt 1, terugschakelpunt 1, schakelpunt2, terugschakelpunt 2,
voorgrondonderdrukking, schakelgedrag (sluiter / opener), filter,
filtersterkte, storend geluidonderdrukking, activering / deactivering van
teach-in via pin 5

Systeemcommando's

teach detect point, teach detect point + 8 %, teach reflective barrier,
load factory settings

IODD-versie

IODD Versie 1.0.1

behuizing
materiaal

PVDF, PBT

ultrasone transductor

met PTFE-folie bekleed, FFKM-O-ring

max. aandraaimoment van de moeren

1 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

30 g

pico+TF ultrasone vulgraad sensoren

pico+100/TF/F
uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
IO-Link

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

pico+100/TF/F

pico+TF ultrasone vulgraad sensoren

pico+35/TF/I
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 4-20 mA

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

70 - 600 mm

bouwvorm

cilindrisch M22

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

70 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 mm

grenstastwijdte

600 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,069 mm to 0,17 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

pico+TF ultrasone vulgraad sensoren

pico+35/TF/I
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

64 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

behuizing
materiaal

PVDF, PBT

ultrasone transductor

met PTFE-folie bekleed, FFKM-O-ring

max. aandraaimoment van de moeren

1 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

30 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën

pico+TF ultrasone vulgraad sensoren

pico+35/TF/I
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

pico+35/TF/I

pico+TF ultrasone vulgraad sensoren

pico+100/TF/U
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 0-10 V

1.300 mm

bedrijfsdetectiewijdte

120 - 1.300 mm

bouwvorm

cilindrisch M22

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

200 kHz

blinde zone

120 mm

bedrijfsdetectiewijdte

1.000 mm

grenstastwijdte

1.300 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,069 mm to 0,38 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

pico+TF ultrasone vulgraad sensoren

pico+100/TF/U
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
Spanning: 0-10 V, kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

80 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

behuizing
materiaal

PVDF, PBT

ultrasone transductor

met PTFE-folie bekleed, FFKM-O-ring

max. aandraaimoment van de moeren

1 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

30 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën

pico+TF ultrasone vulgraad sensoren

pico+100/TF/U
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

pico+100/TF/U

pico+TF ultrasone vulgraad sensoren

pico+35/TF/U
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 0-10 V

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

70 - 600 mm

bouwvorm

cilindrisch M22

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

70 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 mm

grenstastwijdte

600 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,069 mm to 0,17 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

pico+TF ultrasone vulgraad sensoren

pico+35/TF/U
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
Spanning: 0-10 V, kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

64 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

behuizing
materiaal

PVDF, PBT

ultrasone transductor

met PTFE-folie bekleed, FFKM-O-ring

max. aandraaimoment van de moeren

1 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

30 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën

pico+TF ultrasone vulgraad sensoren

pico+35/TF/U
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

pico+35/TF/U

pico+TF ultrasone vulgraad sensoren

pico+100/TF/I
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 4-20 mA

1.300 mm

bedrijfsdetectiewijdte

120 - 1.300 mm

bouwvorm

cilindrisch M22

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

200 kHz

blinde zone

120 mm

bedrijfsdetectiewijdte

1.000 mm

grenstastwijdte

1.300 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,069 mm to 0,38 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

pico+TF ultrasone vulgraad sensoren

pico+100/TF/I
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

80 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

behuizing
materiaal

PVDF, PBT

ultrasone transductor

met PTFE-folie bekleed, FFKM-O-ring

max. aandraaimoment van de moeren

1 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

30 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën

pico+TF ultrasone vulgraad sensoren

pico+100/TF/I
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

pico+100/TF/I

pico+TF ultrasone vulgraad sensoren

De bestendige PEEK-folie beschermt het sensormembraan tegen chemicaliën, vervuiling en afzetting van residu.

HOOGTEPUNTEN


Ultrasone omvormer door PEEK-folie beschermd



Behuizing van roestvrij staal



Digital Display met directe meetwaardeuitvoering in mm/cm of %



Numerieke instelling van de sensor via het digitale display



Automatische synchronisatie en multiplexmodus





voor eenvoudige reiniging en hoge bestendigheid



maakt het mogelijk de sensor vooraf volledig in te stellen

voor de gelijktijdige werking van maximaal tien sensoren in een zeer kleine

ruimte

BASISKENMERKEN


1 of 2 schakeluitgangen in pnp-uitvoering



Analoge uitgang 4–20 mA en 0–10 V



5 detectiewijdtes met een meetgebied van 30 mm tot 8 m



microsonic Teach-in via toetsen T1 of T2



Resolutie van 0,025 mm tot 2,4 mm



Temperatuurcompensatie



Bedrijfsspanning 9–30 V



LinkControl





met automatische omschakeling tussen stroom- en spanningsuitgang

voor het instellen van de sensoren met een PC

crm+ ultrasone sensoren

Beschrijving
Sensormembraan met bestendige beschermingsfolie
Bij veel vulprocedures kunnen spetters op het sensormembraan niet vermeden worden. Vaak harden deze spetters uit,
zodat de verontreinigingen na langere bedrijfstijd enkel nog mechanisch van het sensormembraan verwijderd kunnen
worden. The new protective ﬁlm of the crm+ sensors now makes it easy to remove caked-on soiling, such as hardened
casting compound and cement spatter.
De beschermende ﬁlm is ook zeer bestand tegen corrosieve media. De schroefdraadhuls is gemaakt van of 1.4571
roestvrij staal.

TouchControl met LED-weergave - Bestendige beschermingsfolie van PEEK

Er kan gekozen worden uit drie uitgangstrappen voor alle vijf detectiewijdtes:

1 schakeluitgang in pnp-uitvoering

2 schakeluitgang in pnp-uitvoering

1 analoge uitgang 4–20 mA en 0–10 V

De crm+ sensoren met schakeluitgang kennen 3 bedrijfsmodi:


enkelvoudig schakelpunt



tweeweg-reﬂexbarrière



Venstermodus

Met TouchControl

crm+ ultrasone sensoren

worden alle instellingen aan de sensoren verricht. De goed aﬂeesbare driecijferige LED-weergave toont voortdurend de
actuele afstandswaarde en schakelt automatisch tussen mm- en cm-weergave.
De instelling van een schakel- of analoge uitgang
geschiedt naar keuze door de numerieke invoer van de gewenste afstandswaarden of middels een Teach-in-procedure.
Zodoende kan de gebruiker de door hem geprefereerde instelmethode kiezen.
De crm+ sensoren ondersteunen synchronisatie en multiplexmodus en laten zich via LinkControl uitgebreid
parametriseren.
Meer informatie over het instellen van de crm+ sensoren vindt u bij de mic+ sensoren
sensoren.
LinkControl
bestaat uit de LinkControl adapter en de LinkControl software ; hiermee is het instellen van de crm+-sensoren met
behulp van PC of Laptop en alle gebruikelijke Windows®-systeemprogrammaturen mogelijk.

Sensor via LCA-2 voor programmering op de PC aangesloten

crm+ ultrasone sensoren

crm+25/D/TC/E
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

30 - 350 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
display

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

320 kHz

blinde zone

30 mm

bedrijfsdetectiewijdte

250 mm

grenstastwijdte

350 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,025 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

crm+ ultrasone sensoren

crm+25/D/TC/E
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

3 mm

schakelfrequentie

25 Hz

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

roestvrij staal, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

met PEEK-folie bekleed, PTFE-O-ring

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

110 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
display

crm+ ultrasone sensoren

crm+25/D/TC/E
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

crm+25/D/TC/E

crm+ ultrasone sensoren

crm+25/DD/TC/E
behuizing

detectiebereiken

2 x pnp

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

30 - 350 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
display

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

320 kHz

blinde zone

30 mm

bedrijfsdetectiewijdte

250 mm

grenstastwijdte

350 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,025 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

crm+ ultrasone sensoren

crm+25/DD/TC/E
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

3 mm

schakelfrequentie

25 Hz

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

roestvrij staal, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

met PEEK-folie bekleed, PTFE-O-ring

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

110 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
display

crm+ ultrasone sensoren

crm+25/DD/TC/E
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

crm+25/DD/TC/E

crm+ ultrasone sensoren

crm+25/IU/TC/E
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 4-20 mA + 0-10 V

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

30 - 350 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
display

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

320 kHz

blinde zone

30 mm

bedrijfsdetectiewijdte

250 mm

grenstastwijdte

350 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,025 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

crm+ ultrasone sensoren

crm+25/IU/TC/E
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA / Spanning: 0-10 V (bij UB ≥ 15 V), kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

roestvrij staal, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

met PEEK-folie bekleed, PTFE-O-ring

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

110 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
display

crm+ ultrasone sensoren

crm+25/IU/TC/E
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

crm+25/IU/TC/E

crm+ ultrasone sensoren

crm+35/D/TC/E
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

85 - 600 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
display

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

360 kHz

blinde zone

85 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 mm

grenstastwijdte

600 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,025 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

crm+ ultrasone sensoren

crm+35/D/TC/E
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

5 mm

schakelfrequentie

8 Hz

reactietijd

64 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

roestvrij staal, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

met PEEK-folie bekleed, PTFE-O-ring

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

110 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
display

crm+ ultrasone sensoren

crm+35/D/TC/E
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

crm+35/D/TC/E

crm+ ultrasone sensoren

crm+35/DD/TC/E
behuizing

detectiebereiken

2 x pnp

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

85 - 600 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
display

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

360 kHz

blinde zone

85 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 mm

grenstastwijdte

600 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,025 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

crm+ ultrasone sensoren

crm+35/DD/TC/E
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

5 mm

schakelfrequentie

8 Hz

reactietijd

64 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

roestvrij staal, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

met PEEK-folie bekleed, PTFE-O-ring

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

110 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
display

crm+ ultrasone sensoren

crm+35/DD/TC/E
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

crm+35/DD/TC/E

crm+ ultrasone sensoren

crm+35/IU/TC/E
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 4-20 mA + 0-10 V

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

85 - 600 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
display

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

360 kHz

blinde zone

85 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 mm

grenstastwijdte

600 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,069 mm to 0,16 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

crm+ ultrasone sensoren

crm+35/IU/TC/E
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA / Spanning: 0-10 V (bij UB ≥ 15 V), kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

64 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

roestvrij staal, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

met PEEK-folie bekleed, PTFE-O-ring

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

110 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
display

crm+ ultrasone sensoren

crm+35/IU/TC/E
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

crm+35/IU/TC/E

crm+ ultrasone sensoren

crm+130/D/TC/E
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp

2.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

200 - 2.000 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
display

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

200 kHz

blinde zone

200 mm

bedrijfsdetectiewijdte

1.300 mm

grenstastwijdte

2.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

crm+ ultrasone sensoren

crm+130/D/TC/E
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

20 mm

schakelfrequentie

6 Hz

reactietijd

92 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

roestvrij staal, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

met PEEK-folie bekleed, PTFE-O-ring

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

110 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
display

crm+ ultrasone sensoren

crm+130/D/TC/E
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

crm+130/D/TC/E

crm+ ultrasone sensoren

crm+130/DD/TC/E
behuizing

detectiebereiken

2 x pnp

2.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

200 - 2.000 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
display

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

200 kHz

blinde zone

200 mm

bedrijfsdetectiewijdte

1.300 mm

grenstastwijdte

2.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

crm+ ultrasone sensoren

crm+130/DD/TC/E
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

20 mm

schakelfrequentie

6 Hz

reactietijd

92 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

roestvrij staal, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

met PEEK-folie bekleed, PTFE-O-ring

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

110 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
display

crm+ ultrasone sensoren

crm+130/DD/TC/E
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

crm+130/DD/TC/E

crm+ ultrasone sensoren

crm+130/IU/TC/E
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 4-20 mA + 0-10 V

2.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

200 - 2.000 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
display

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

200 kHz

blinde zone

200 mm

bedrijfsdetectiewijdte

1.300 mm

grenstastwijdte

2.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

crm+ ultrasone sensoren

crm+130/IU/TC/E
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA / Spanning: 0-10 V (bij UB ≥ 15 V), kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

92 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

roestvrij staal, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

met PEEK-folie bekleed, PTFE-O-ring

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

110 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
display

crm+ ultrasone sensoren

crm+130/IU/TC/E
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

crm+130/IU/TC/E

crm+ ultrasone sensoren

crm+130/DIU/TC/E
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp + 1 x analoog 4-20 mA / 0-10 V

2.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

200 - 2.000 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus
analoge afstandsmeting

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
display

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

200 kHz

blinde zone

200 mm

bedrijfsdetectiewijdte

1.300 mm

grenstastwijdte

2.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

crm+ ultrasone sensoren

crm+130/DIU/TC/E
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA / Spanning: 0-10 V (bij UB ≥ 15 V), kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

uitgang 2

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

20 mm

schakelfrequentie

6 Hz

reactietijd

92 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

roestvrij staal, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

met PEEK-folie bekleed, PTFE-O-ring

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

110 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
display

crm+ ultrasone sensoren

crm+130/DIU/TC/E
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

crm+130/DIU/TC/E

crm+ ultrasone sensoren

crm+340/D/TC/E
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp

5.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 - 5.000 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
display

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

120 kHz

blinde zone

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

3.400 mm

grenstastwijdte

5.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

crm+ ultrasone sensoren

crm+340/D/TC/E
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

50 mm

schakelfrequentie

3 Hz

reactietijd

172 ms

opstarttijd

< 380 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

roestvrij staal, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

met PEEK-folie bekleed, PTFE-O-ring

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

165 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
display

crm+ ultrasone sensoren

crm+340/D/TC/E
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

crm+340/D/TC/E

crm+ ultrasone sensoren

crm+340/DD/TC/E
behuizing

detectiebereiken

2 x pnp

5.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 - 5.000 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
display

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

120 kHz

blinde zone

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

3.400 mm

grenstastwijdte

5.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

crm+ ultrasone sensoren

crm+340/DD/TC/E
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

50 mm

schakelfrequentie

3 Hz

reactietijd

172 ms

opstarttijd

< 380 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

roestvrij staal, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

met PEEK-folie bekleed, PTFE-O-ring

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

165 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
display

crm+ ultrasone sensoren

crm+340/DD/TC/E
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

crm+340/DD/TC/E

crm+ ultrasone sensoren

crm+340/IU/TC/E
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 4-20 mA + 0-10 V

5.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 - 5.000 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
display

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

120 kHz

blinde zone

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

3.400 mm

grenstastwijdte

5.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

crm+ ultrasone sensoren

crm+340/IU/TC/E
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA / Spanning: 0-10 V (bij UB ≥ 15 V), kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

172 ms

opstarttijd

< 450 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

roestvrij staal, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

met PEEK-folie bekleed, PTFE-O-ring

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

165 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
display

crm+ ultrasone sensoren

crm+340/IU/TC/E
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

crm+340/IU/TC/E

crm+ ultrasone sensoren

crm+340/DIU/TC/E
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp + 1 x analoog 4-20 mA / 0-10 V

5.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 - 5.000 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus
analoge afstandsmeting

hoogtepunten

display

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

120 kHz

blinde zone

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

3.400 mm

grenstastwijdte

5.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,025 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

crm+ ultrasone sensoren

crm+340/DIU/TC/E
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA / Spanning: 0-10 V (bij UB ≥ 15 V), kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

uitgang 2

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

50 mm

schakelfrequentie

3 Hz

reactietijd

172 ms

opstarttijd

< 450 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

165 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

roestvrij staal
kabelaansluiting (op aanvraag)

andere uitvoeringsmogelijkheden

mic+340/DIU/TC/E

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

display

crm+ ultrasone sensoren

crm+340/DIU/TC/E
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

crm+340/DIU/TC/E

crm+ ultrasone sensoren

crm+600/D/TC/E
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp

8.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

600 - 8.000 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
display

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

80 kHz

blinde zone

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

6.000 mm

grenstastwijdte

8.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

crm+ ultrasone sensoren

crm+600/D/TC/E
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

100 mm

schakelfrequentie

2 Hz

reactietijd

240 ms

opstarttijd

< 450 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

roestvrij staal, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

met PEEK-folie bekleed, PTFE-O-ring

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

230 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
display

crm+ ultrasone sensoren

crm+600/D/TC/E
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

crm+600/D/TC/E

crm+ ultrasone sensoren

crm+600/DD/TC/E
behuizing

detectiebereiken

2 x pnp

8.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

600 - 8.000 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
display

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

80 kHz

blinde zone

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

6.000 mm

grenstastwijdte

8.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

crm+ ultrasone sensoren

crm+600/DD/TC/E
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

100 mm

schakelfrequentie

2 Hz

reactietijd

240 ms

opstarttijd

< 450 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

roestvrij staal, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

met PEEK-folie bekleed, PTFE-O-ring

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

230 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
display

crm+ ultrasone sensoren

crm+600/DD/TC/E
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

crm+600/DD/TC/E

crm+ ultrasone sensoren

crm+600/IU/TC/E
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 4-20 mA + 0-10 V

8.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

600 - 8.000 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
display

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

80 kHz

blinde zone

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

6.000 mm

grenstastwijdte

8.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

crm+ ultrasone sensoren

crm+600/IU/TC/E
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA / Spanning: 0-10 V (bij UB ≥ 15 V), kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

240 ms

opstarttijd

< 450 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

roestvrij staal, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

met PEEK-folie bekleed, PTFE-O-ring

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

210 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
display

crm+ ultrasone sensoren

crm+600/IU/TC/E
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

crm+600/IU/TC/E

crm+ ultrasone sensoren

hps+ in beschermende kleding - Voor iedereen, die chemicaliënresistente en drukvaste sensoren nodig heeft.

HOOGTEPUNTEN


Gebruik naar keuze in normale druk of overdruk mogelijk



PTFE membraan



Behuizing van roestvrij staal of PVDF voor hps+340



Afdichting tegen de behuizing met een o-ring van FFKM



Digital Display met directe meetwaardeuitvoering in mm/cm of %



Numerieke instelling van de sensor via het digitale display



ter bescherming tegen agressieve middelen


voor gebruik in de levensmiddelenindustrie


voor de hoogste chemicaliënbestendigheid

BASISKENMERKEN


2 pnp-schakeluitgangen



Analoge uitgang plus 1 pnp-schakeluitgang



4 detectiewijdtes met een meetgebied van 30 mm tot 8 m



microsonic Teach-in via toetsen T1 of T2



Resolutie van 0,025 mm tot 2,4 mm



Temperatuurcompensatie



Bedrijfsspanning 9–30 V



LinkControl



voor het instellen van de sensoren met een PC

hps+ ultrasone sensoren

Beschrijving
Voor vulstandmetingen op agressieve middelen en in overdruk
De ultrasoon omvormers van de nieuwe hps+ sensoren zijn nu standaard beschermd met een PTFE folie. Deze wordt met
een O-ring uit FFKM tegen de behuizing uit roestvrij staal 1.4571 resp. PVDF afgedicht. Daarmee wordt een zeer goede
weerstand tegen agressieve media bereikt.

Vulstandmeting in tanks

De hps+-sensoren kunnen voor vulstandmetingen in normale druk of in tanks en containers met een overdruk tot
maximaal 6 bar ingezet worden. Dankzij hun speciale softwareﬁlters kunnen ze ook gebruikt worden in containers, die
van bovenaf gevuld worden, of die over een roermachine beschikken.
De drukdichte inbouw in een tank gebeurt via een 1“- resp. 2“-schroefdraadﬂens bij het type hps+340.
De chemische bestendigheid
en de dichtheid worden door middel van een nitroverdunning en 1.000.000 wisseldrukbelastingen getest.
Nitroverdunning is zeer agressief en heeft een hoog kruipvermogen.

hps+340 in hoogresistente PVDF-behuizing - PTFE-beschermingsfolie met een o-ring van FFKM tegen de behuizing afgedicht

Twee verschillende uitgangstrappen staan voor vier detectiewijdtes ter beschikking:

hps+ ultrasone sensoren

2 schakeluitgangen in pnp-uitvoering

1 analoge uitgang met een extra pnp-schakeluitgang

De hps+-sensoren met schakeluitgang kennen 3 bedrijfsmodi:


enkelvoudig schakelpunt



tweeweg-reﬂexbarrière



Venstermodus

Twee driekleuren-LED’s
geven altijd de actuele toestand van de schakeluitgangen of de analoge uitgang aan.
Met TouchControl
worden alle instellingen aan de sensoren verricht. De goed aﬂeesbare driecijferige LED-weergave toont voortdurend de
actuele afstandswaarde en schakelt automatisch tussen mm- en cm-weergave.
De instelling van een schakel- of analoge uitgang
geschiedt naar keuze door de numerieke invoer van de gewenste afstandswaarden of middels een Teach-in-procedure.
Zodoende kan de gebruiker de door hem geprefereerde instelmethode kiezen.
De hps+-censoren laten zich via LinkControl uitgebreid parametriseren.
(Meer informatie over het instellen van de hps+-sensoren vindt u bij de mic+ sensoren
sensoren.)
LinkControl
bestaat uit de LinkControl adapter en de LinkControl software ; hiermee is het instellen van de hps+-sensoren met
behulp van PC of Laptop en alle gebruikelijke Windows®-systeemprogrammaturen mogelijk.

Sensor via LCA-2 voor programmering op de PC aangesloten

hps+ ultrasone sensoren

hps+25/DD/TC/E/G1
behuizing

detectiebereiken

2 x pnp

990 mm

bedrijfsdetectiewijdte

30 - 990 mm

bouwvorm

procesaansluiting G1

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

drukvast
hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
display
procesaansluiting G1

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

320 kHz

blinde zone

30 mm

bedrijfsdetectiewijdte

250 mm

grenstastwijdte

990 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,025 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

hps+ ultrasone sensoren

hps+25/DD/TC/E/G1
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

3 mm

schakelfrequentie

11 Hz

reactietijd

68 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

roestvrij staal, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

met PTFE-folie bekleed, FFKM-O-ring

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

210 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

drukvast
hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
display
procesaansluiting G1

hps+ ultrasone sensoren

hps+25/DD/TC/E/G1
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

hps+25/DD/TC/E/G1

hps+ ultrasone sensoren

hps+25/DIU/TC/E/G1
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp + 1 x analoog 4-20 mA / 0-10 V

990 mm

bedrijfsdetectiewijdte

30 - 990 mm

bouwvorm

procesaansluiting G1

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus
analoge afstandsmeting

hoogtepunten

drukvast
hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
display
procesaansluiting G1

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

320 kHz

blinde zone

30 mm

bedrijfsdetectiewijdte

250 mm

grenstastwijdte

990 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,025 mm to 0,30 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

hps+ ultrasone sensoren

hps+25/DIU/TC/E/G1

hps+ ultrasone sensoren

hps+25/DIU/TC/E/G1
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA / Spanning: 0-10 V, kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

uitgang 2

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

3 mm

schakelfrequentie

11 Hz

reactietijd

68 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

roestvrij staal, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

met PTFE-folie bekleed, FFKM-O-ring

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

210 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

drukvast
hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
display
procesaansluiting G1

hps+ ultrasone sensoren

hps+25/DIU/TC/E/G1
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

hps+25/DIU/TC/E/G1

hps+ ultrasone sensoren

hps+35/DD/TC/E/G1
behuizing

detectiebereiken

2 x pnp

1.500 mm

bedrijfsdetectiewijdte

85 - 1.500 mm

bouwvorm

procesaansluiting G1

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

drukvast
hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
display
procesaansluiting G1

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

320 kHz

blinde zone

85 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 mm

grenstastwijdte

1.500 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm to 0,45 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

hps+ ultrasone sensoren

hps+35/DD/TC/E/G1
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

5 mm

schakelfrequentie

9 Hz

reactietijd

84 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

roestvrij staal, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

met PTFE-folie bekleed, FFKM-O-ring

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

210 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

drukvast
hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
display
procesaansluiting G1

hps+ ultrasone sensoren

hps+35/DD/TC/E/G1
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

hps+35/DD/TC/E/G1

hps+ ultrasone sensoren

hps+35/DIU/TC/E/G1
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp + 1 x analoog 4-20 mA / 0-10 V

1.500 mm

bedrijfsdetectiewijdte

85 - 1.500 mm

bouwvorm

procesaansluiting G1

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus
analoge afstandsmeting

hoogtepunten

drukvast
hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
display
procesaansluiting G1

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

320 kHz

blinde zone

85 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 mm

grenstastwijdte

1.500 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm to 0,45 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

hps+ ultrasone sensoren

hps+35/DIU/TC/E/G1

hps+ ultrasone sensoren

hps+35/DIU/TC/E/G1
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA / Spanning: 0-10 V, kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

uitgang 2

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

5 mm

schakelfrequentie

9 Hz

reactietijd

84 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

roestvrij staal, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

met PTFE-folie bekleed, FFKM-O-ring

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

210 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

drukvast
hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
display
procesaansluiting G1

hps+ ultrasone sensoren

hps+35/DIU/TC/E/G1
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

hps+35/DIU/TC/E/G1

hps+ ultrasone sensoren

hps+130/DD/TC/E/G1
behuizing

detectiebereiken

2 x pnp

5.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

200 - 5.000 mm

bouwvorm

procesaansluiting G1

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

drukvast
hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
display
procesaansluiting G1

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

180 kHz

blinde zone

200 mm

bedrijfsdetectiewijdte

1.300 mm

grenstastwijdte

5.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

hps+ ultrasone sensoren

hps+130/DD/TC/E/G1
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

20 mm

schakelfrequentie

5 Hz

reactietijd

160 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

roestvrij staal, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

met PTFE-folie bekleed, FFKM-O-ring

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

210 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

drukvast
hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
display
procesaansluiting G1

hps+ ultrasone sensoren

hps+130/DD/TC/E/G1
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

hps+130/DD/TC/E/G1

hps+ ultrasone sensoren

hps+130/DIU/TC/E/G1
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp + 1 x analoog 4-20 mA / 0-10 V

5.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

200 - 5.000 mm

bouwvorm

procesaansluiting G1

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus
analoge afstandsmeting

hoogtepunten

drukvast
hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
display
procesaansluiting G1

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

180 kHz

blinde zone

200 mm

bedrijfsdetectiewijdte

1.300 mm

grenstastwijdte

5.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm to 1,5 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

hps+ ultrasone sensoren

hps+130/DIU/TC/E/G1

hps+ ultrasone sensoren

hps+130/DIU/TC/E/G1
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA / Spanning: 0-10 V, kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

uitgang 2

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

20 mm

schakelfrequentie

5 Hz

reactietijd

160 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

roestvrij staal, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

met PTFE-folie bekleed, FFKM-O-ring

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

210 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

drukvast
hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
display
procesaansluiting G1

hps+ ultrasone sensoren

hps+130/DIU/TC/E/G1
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

hps+130/DIU/TC/E/G1

hps+ ultrasone sensoren

hps+340/DD/TC/E/G2
behuizing

detectiebereiken

2 x pnp

8.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 - 8.000 mm

bouwvorm

procesaansluiting G2

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

drukvast
hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
display
procesaansluiting G2

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

120 kHz

blinde zone

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

3.400 mm

grenstastwijdte

8.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

hps+ ultrasone sensoren

hps+340/DD/TC/E/G2
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

50 mm

schakelfrequentie

3 Hz

reactietijd

240 ms

opstarttijd

< 380 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

roestvrij staal, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

met PTFE-folie bekleed, FFKM-O-ring

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

1.200 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

drukvast
hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
display
procesaansluiting G2

hps+ ultrasone sensoren

hps+340/DD/TC/E/G2
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

hps+340/DD/TC/E/G2

hps+ ultrasone sensoren

hps+340/DD/TC/G2
behuizing

detectiebereiken

2 x pnp

8.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 - 8.000 mm

bouwvorm

procesaansluiting G2

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

drukvast
hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in PVDF
display
procesaansluiting G2

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

120 kHz

blinde zone

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

3.400 mm

grenstastwijdte

8.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

hps+ ultrasone sensoren

hps+340/DD/TC/G2
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

50 mm

schakelfrequentie

3 Hz

reactietijd

240 ms

opstarttijd

< 380 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

PVDF, PBT, TPU

ultrasone transductor

met PTFE-folie bekleed, FFKM-O-ring

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

350 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

roestvrij staal

andere uitvoeringsmogelijkheden

hps+340/DD/TC/E/G2

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

drukvast
hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in PVDF
display
procesaansluiting G2

hps+ ultrasone sensoren

hps+340/DD/TC/G2
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

hps+340/DD/TC/G2

hps+ ultrasone sensoren

hps+340/DIU/TC/E/G2
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp + 1 x analoog 4-20 mA / 0-10 V

8.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 - 8.000 mm

bouwvorm

procesaansluiting G2

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus
analoge afstandsmeting

hoogtepunten

drukvast
hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
display
procesaansluiting G2

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

120 kHz

blinde zone

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

3.400 mm

grenstastwijdte

8.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm to 2,4 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

hps+ ultrasone sensoren

hps+340/DIU/TC/E/G2

hps+ ultrasone sensoren

hps+340/DIU/TC/E/G2
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA / Spanning: 0-10 V, kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

uitgang 2

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

50 mm

schakelfrequentie

3 Hz

reactietijd

240 ms

opstarttijd

< 450 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

roestvrij staal, kunststof delen: PBT, TPU

ultrasone transductor

met PTFE-folie bekleed, FFKM-O-ring

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

1.200 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

drukvast
hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
display
procesaansluiting G2

hps+ ultrasone sensoren

hps+340/DIU/TC/E/G2
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

hps+340/DIU/TC/E/G2

hps+ ultrasone sensoren

hps+340/DIU/TC/G2
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp + 1 x analoog 4-20 mA / 0-10 V

8.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 - 8.000 mm

bouwvorm

procesaansluiting G2

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus
analoge afstandsmeting

hoogtepunten

drukvast
hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in PVDF
display
procesaansluiting G2

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

120 kHz

blinde zone

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

3.400 mm

grenstastwijdte

8.000 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,18 mm to 2,4 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 80 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

hps+ ultrasone sensoren

hps+340/DIU/TC/G2

hps+ ultrasone sensoren

hps+340/DIU/TC/G2
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA / Spanning: 0-10 V, kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

uitgang 2

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

50 mm

schakelfrequentie

3 Hz

reactietijd

240 ms

opstarttijd

< 450 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang

behuizing
materiaal

PVDF, PBT, TPU

ultrasone transductor

met PTFE-folie bekleed, FFKM-O-ring

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

350 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

roestvrij staal

andere uitvoeringsmogelijkheden

hps+340/DIU/TC/E/G2

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

instelmogelijkheden

Teach-in and numeric configuration via TouchControlLCA-2 met LinkCopy
of LinkControl software

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers, 2 x drie kleuren LED

hoogtepunten

drukvast
hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in PVDF
display
procesaansluiting G2

hps+ ultrasone sensoren

hps+340/DIU/TC/G2
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

hps+340/DIU/TC/G2

hps+ ultrasone sensoren

The design of the wash-down stainless steel housing with no crevices and dirt edges makes pms sensor perfectly suited to intensive
cleaning and disinfection.

HOOGTEPUNTEN


Innovatief behuizingsontwerp in hygiënisch design  gemakkelijk te reinigen, EHEDG-gecertiﬁceerd



PTFE membraan



Behuizing van roestvrij staal



Afdichting tegen de behuizing met een o-ring van FKM



ECOLAB-gecertiﬁceerde, FDA-conforme materialen



IO-link interface





ter bescherming tegen agressieve middelen


voor gebruik in de levensmiddelenindustrie


voor de hoogste chemicaliënbestendigheid

ter ondersteuning van de nieuwe industriële standaard

BASISKENMERKEN


1 Push-Pull-schakeluitgangen



Analoge uitgang 4–20 mA of 0–10 V



4 detectiewijdtes met een meetgebied van 20 mm tot 1,3 m



Temperatuurcompensatie



Bedrijfsspanning 9–30 V



LinkControl





pnp- of npn schakelend

voor het instellen van de sensoren met een PC

pms ultrasone sensoren

Beschrijving
The pms ultrasonic sensors
are designed for the most demanding hygienic requirements according to EHEDG guidelines. Two versions of the sensor
are available: D12 adapter shaft and D12 bayonet catch. The standard version D12 adapter shaft is mounted with a
hygienic screw connection BF-pms/A1 or an adequate mounting clip.
The innovative design of the stainless steel housing ensures that the pms sensor has no horizontal surfaces in almost all
conceivable installation positions. Even with horizontal installation of the hygiene sensor for measuring vertical
downwards, the rear side of the housing maintains an angle of ≥ 3°. Cleaning ﬂuids can safely drain off the housing.

Rear side of the housing with an incline of ≥ 3°

The smooth stainless steel housing has a roughness depth of Ra < 0,8 µm and has no crevices and dirt edges. Besides the
sensor design, the right material is crucial. The ultrasonic transducer is protected by a PTFE foil and withstands chemically
aggressive cleaning agents and disinfectants. The pms has a high endurance and is ECOLAB certiﬁed.

Stainless-steel sensor in wash-down design, all horizontal surfaces are at least inclined by 3°

Vor de pms ultrasone vulgraad sensorfamilie
kan gekozen worden uit 2 uitgangstrappen en 4 detectiewijdtes:

pms ultrasone sensoren

1 Push-Pull-schakeluitgang in pnp- en npn-schakeltechniek

1 analoge uitgang 4–20 mA of 0–10 V

De sensoren met schakeluitgang kennen drie bedrijfsmodi:


enkelvoudig schakelpunt



tweeweg-reﬂexbarrière



Venstermodu

Teach-in van een enkelvoudig schakelpunt


Positioneer het te detecteren object (1) op de gewenste afstand



Verbind pin 2 gedurende ca. 3 seconden met +UB



Tenslotte pin 2 nogmaals gedurende ca. 1 seconde met +UB verbinden

Teach-in van een schakelpunt

Teach-in van een tweeweg-reﬂexbarrière
met een vast gemonteerde reﬂector



Verbind pin 2 gedurende ca. 3 seconden met +UB



Tenslotte pin 2 nogmaals gedurende ca. 10 seconden met +UB verbinden

pms ultrasone sensoren

Teach-in van een tweeweg-reﬂexbarrière

Voor de instelling van een venster


Het object op de venstergrens kort bij de sensor (1) plaatsen



Toets knop gedurende ongeveer 3 seconden indrukken



Daarna het object tot de venstergrens (2) ver weg van de sensor



Tot slot toets knop opnieuw ongeveer 1 seconde lang indrukken

Teach-in van een analoge karakteristiek resp. van een venster met twee schakelpunten

Voor het instellen van een venster
2 schakelpunten moet de procedure hetzelfde zijn voor een schakeluitgang.
Opener/sluiter
en stijgende/dalende analoge karakteristiek kunnen eveneens via de toetsen ingesteld worden.
LinkControl
bestaat uit de LinkControl-adapter LCA-2 en de LinkControl-software en maakt de instelling van de pms-sensoren
mogelijk met behulp van pc of laptop onder alle huidige Windows®-besturingssystemen. Voor de aanpassing van de
sensor is de adapter 5G / M12-4G / M12 / M8 bijkomend vereist.

pms ultrasone sensoren

Hygiënische sensor aangesloten via LCA-2 voor programmering op de pc

Met de sensoraansluiting in hygiënisch ontwerp
BF-pms/A1 (accessoire), de pMS-Sensor D12 adapteras is hygiënisch gemonteerd. De sensorﬁtting is ECOLAB en EHEDG
gecertiﬁceerd.

sensor ﬁtting in hygiënisch ontwerp

Geïntegreerde IO-link
Versie 1.1 voor sensoren met schakeluitgang.

Excellent set-up

pms ultrasone sensoren

The compact pms ultrasonic sensor
is made of stainless steel and FDA-conform materials.

Ensures high resistance
to cleaning agents in areas coming into contact with products in the pharmaceuticals, food and beverage industry.

pms ultrasone sensoren

The innovative hygiene design
was designed in accordance with EHEDG guidelines. The pms sensor version D12-adapter shaft is EHEDG-certiﬁed.

Versatile applications

Beverage industry
The pms ultrasonic sensor detects glass and PET bottles in operating mode and withstands the cleaning intervals of ﬁlling
machines. The sensor is mounted with the hygienic sensor mounting BF-pms/A1. For example, pms-25/F. .. with push-pull
switching output to count bottles.

pms ultrasone sensoren

Within the food industry
containers have to be counted or positioned, volume ﬂow checked on conveyor belts, or food items have to be controlled
on ﬁlling level and completeness. Two pms ultrasonic sensors monitor the completeness of apples in packaging boxes. For
example, 2 x pms-25/F ... each with push-pull switching output for height control.

Within the pharma industry
ampoules and glass vials have to be counted and the volume ﬂow in the ﬁlling level process has to be controlled. On a
turntable, a pms sensor controls the volume ﬂow of glass vials ahead of the ﬁlling line. For example, pms-35/U ... with
voltage output 0-10 V.

© 2018 microsonic GmbH

pms ultrasone sensoren

pms-15/CF/A1
behuizing

detectiebereiken

1 x Push-Pull

250 mm

bedrijfsdetectiewijdte

20 - 250 mm

bouwvorm

Innovative housing design in washdown

bedrijfsmodus

IO-Link
naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
IO-Link
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

380 kHz

blinde zone

20 mm

bedrijfsdetectiewijdte

150 mm

grenstastwijdte

250 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,10 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M8-connector

pms ultrasone sensoren

pms-15/CF/A1

pms ultrasone sensoren

pms-15/CF/A1
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

schakelhysterese

2,0 mm

schakelfrequentie

25 Hz

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

IO-Link
productnaam

pms-15/CF/A1

product-ID

35000

SIO mode support

ja

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

min. cyclustijd

8 ms

procesgegevens-formaat

4 Byte

procesgegevens-inhoud

Bit 0: Q1 schakeltoestand; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16-31: measured
value (Int. 16)

ISDU-parameter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Systeemcommando's

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD-versie

IODD Versie 1.1

behuizing
materiaal

roestvrij staal

ultrasone transductor

met PTFE-folie bekleed, FKM-O-ring

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 66, IP 67, IP 68

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

140 g

pms ultrasone sensoren

pms-15/CF/A1
uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 2
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

yes, via external clock generator

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
IO-Link
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

pms-15/CF/A1

pms ultrasone sensoren

pms-15/CI/A1
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 4-20 mA

250 mm

bedrijfsdetectiewijdte

20 - 250 mm

bouwvorm

Innovative housing design in washdown

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

380 kHz

blinde zone

20 mm

bedrijfsdetectiewijdte

150 mm

grenstastwijdte

250 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,069 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M8-connector

pms ultrasone sensoren

pms-15/CI/A1
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

24 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

behuizing
materiaal

roestvrij staal

ultrasone transductor

met PTFE-folie bekleed, FKM-O-ring

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 66, IP 67, IP 68

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

140 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 2
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

yes, via external clock generator

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

pms ultrasone sensoren

pms-15/CI/A1
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

pms-15/CI/A1

pms ultrasone sensoren

pms-15/CU/A1
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 0-10 V

250 mm

bedrijfsdetectiewijdte

20 - 250 mm

bouwvorm

Innovative housing design in washdown

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

380 kHz

blinde zone

20 mm

bedrijfsdetectiewijdte

150 mm

grenstastwijdte

250 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,069 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M8-connector

pms ultrasone sensoren

pms-15/CU/A1
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
Spanning: 0-10 V, kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

24 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

behuizing
materiaal

roestvrij staal

ultrasone transductor

met PTFE-folie bekleed, FKM-O-ring

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 66, IP 67, IP 68

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

140 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 2
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

yes, via external clock generator

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

pms ultrasone sensoren

pms-15/CU/A1
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

pms-15/CU/A1

pms ultrasone sensoren

pms-25/CF/A1
behuizing

detectiebereiken

1 x Push-Pull

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

30 - 350 mm

bouwvorm

Innovative housing design in washdown

bedrijfsmodus

IO-Link
naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
IO-Link
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

320 kHz

blinde zone

30 mm

bedrijfsdetectiewijdte

250 mm

grenstastwijdte

350 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,10 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M8-connector

pms ultrasone sensoren

pms-25/CF/A1

pms ultrasone sensoren

pms-25/CF/A1
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

schakelhysterese

3 mm

schakelfrequentie

25 Hz

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

IO-Link
productnaam

pms-25/CF/A1

product-ID

35100

SIO mode support

ja

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

min. cyclustijd

8 ms

procesgegevens-formaat

4 Byte

procesgegevens-inhoud

Bit 0: Q1 schakeltoestand; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16-31: measured
value (Int. 16)

ISDU-parameter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Systeemcommando's

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD-versie

IODD Versie 1.1

behuizing
materiaal

roestvrij staal

ultrasone transductor

met PTFE-folie bekleed, FKM-O-ring

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 66, IP 67, IP 68

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

140 g

pms ultrasone sensoren

pms-25/CF/A1
uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 2
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

yes, via external clock generator

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
IO-Link
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

pms-25/CF/A1

pms ultrasone sensoren

pms-25/CI/A1
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 4-20 mA

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

30 - 350 mm

bouwvorm

Innovative housing design in washdown

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

320 kHz

blinde zone

30 mm

bedrijfsdetectiewijdte

250 mm

grenstastwijdte

350 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,069 mm to 0,10 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M8-connector

pms ultrasone sensoren

pms-25/CI/A1
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

24 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

behuizing
materiaal

roestvrij staal

ultrasone transductor

met PTFE-folie bekleed, FKM-O-ring

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 66, IP 67, IP 68

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

140 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 2
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

yes, via external clock generator

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

pms ultrasone sensoren

pms-25/CI/A1
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

pms-25/CI/A1

pms ultrasone sensoren

pms-25/CU/A1
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 0-10 V

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

30 - 350 mm

bouwvorm

Innovative housing design in washdown

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

320 kHz

blinde zone

30 mm

bedrijfsdetectiewijdte

250 mm

grenstastwijdte

350 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,069 mm to 0,10 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M8-connector

pms ultrasone sensoren

pms-25/CU/A1
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
Spanning: 0-10 V, kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

24 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

behuizing
materiaal

roestvrij staal

ultrasone transductor

met PTFE-folie bekleed, FKM-O-ring

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 66, IP 67, IP 68

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

140 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 2
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

yes, via external clock generator

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

pms ultrasone sensoren

pms-25/CU/A1
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

pms-25/CU/A1

pms ultrasone sensoren

pms-35/CF/A1
behuizing

detectiebereiken

1 x Push-Pull

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

65 - 600 mm

bouwvorm

Innovative housing design in washdown

bedrijfsmodus

IO-Link
naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
IO-Link
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

65 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 mm

grenstastwijdte

600 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,10 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M8-connector

pms ultrasone sensoren

pms-35/CF/A1

pms ultrasone sensoren

pms-35/CF/A1
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

schakelhysterese

5 mm

schakelfrequentie

12 Hz

reactietijd

64 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

IO-Link
productnaam

pms-35/CF/A1

product-ID

35200

SIO mode support

ja

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

min. cyclustijd

16 ms

procesgegevens-formaat

4 Byte

procesgegevens-inhoud

Bit 0: Q1 schakeltoestand; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16-31: measured
value (Int. 16)

ISDU-parameter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Systeemcommando's

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD-versie

IODD Versie 1.1

behuizing
materiaal

roestvrij staal

ultrasone transductor

met PTFE-folie bekleed, FKM-O-ring

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 66, IP 67, IP 68

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

140 g

pms ultrasone sensoren

pms-35/CF/A1
uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 2
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

yes, via external clock generator

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
IO-Link
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

pms-35/CF/A1

pms ultrasone sensoren

pms-35/CI/A1
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 4-20 mA

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

65 - 600 mm

bouwvorm

Innovative housing design in washdown

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

65 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 mm

grenstastwijdte

600 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,069 mm to 0,17 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M8-connector

pms ultrasone sensoren

pms-35/CI/A1
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

48 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

behuizing
materiaal

roestvrij staal

ultrasone transductor

met PTFE-folie bekleed, FKM-O-ring

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 66, IP 67, IP 68

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

140 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 2
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

yes, via external clock generator

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

pms ultrasone sensoren

pms-35/CI/A1
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

pms-35/CI/A1

pms ultrasone sensoren

pms-35/CU/A1
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 0-10 V

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

65 - 600 mm

bouwvorm

Innovative housing design in washdown

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

65 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 mm

grenstastwijdte

600 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,069 mm to 0,17 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M8-connector

pms ultrasone sensoren

pms-35/CU/A1
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
Spanning: 0-10 V, kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

48 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

behuizing
materiaal

roestvrij staal

ultrasone transductor

met PTFE-folie bekleed, FKM-O-ring

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 66, IP 67, IP 68

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

140 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 2
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

yes, via external clock generator

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

pms ultrasone sensoren

pms-35/CU/A1
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

pms-35/CU/A1

pms ultrasone sensoren

pms-100/CF/A1
behuizing

detectiebereiken

1 x Push-Pull

1.300 mm

bedrijfsdetectiewijdte

120 - 1.300 mm

bouwvorm

Innovative housing design in washdown

bedrijfsmodus

IO-Link
naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
IO-Link
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

200 kHz

blinde zone

120 mm

bedrijfsdetectiewijdte

1.000 mm

grenstastwijdte

1.300 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,069 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M8-connector

pms ultrasone sensoren

pms-100/CF/A1

pms ultrasone sensoren

pms-100/CF/A1
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

schakelhysterese

20 mm

schakelfrequentie

10 Hz

reactietijd

80 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

IO-Link
productnaam

pms-100/CF/A1

product-ID

35300

SIO mode support

ja

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

min. cyclustijd

20 ms

procesgegevens-formaat

4 Byte

procesgegevens-inhoud

Bit 0: Q1 schakeltoestand; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16-31: measured
value (Int. 16)

ISDU-parameter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Systeemcommando's

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD-versie

IODD Versie 1.1

behuizing
materiaal

roestvrij staal

ultrasone transductor

met PTFE-folie bekleed, FKM-O-ring

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 66, IP 67, IP 68

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

140 g

pms ultrasone sensoren

pms-100/CF/A1
uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 2
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

yes, via external clock generator

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
IO-Link
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

pms-100/CF/A1

pms ultrasone sensoren

pms-100/CI/A1
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 4-20 mA

1.300 mm

bedrijfsdetectiewijdte

120 - 1.300 mm

bouwvorm

Innovative housing design in washdown

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

200 kHz

blinde zone

120 mm

bedrijfsdetectiewijdte

1.000 mm

grenstastwijdte

1.300 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,069 mm to 0,38 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M8-connector

pms ultrasone sensoren

pms-100/CI/A1
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

60 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

behuizing
materiaal

roestvrij staal

ultrasone transductor

met PTFE-folie bekleed, FKM-O-ring

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 66, IP 67, IP 68

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

140 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 2
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

yes, via external clock generator

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

pms ultrasone sensoren

pms-100/CI/A1
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

pms-100/CI/A1

pms ultrasone sensoren

pms-100/CU/A1
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 0-10 V

1.300 mm

bedrijfsdetectiewijdte

120 - 1.300 mm

bouwvorm

Innovative housing design in washdown

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

200 kHz

blinde zone

120 mm

bedrijfsdetectiewijdte

1.000 mm

grenstastwijdte

1.300 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,069 mm to 0,38 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

15 V bis 30 V DC, verpolfest

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M8-connector

pms ultrasone sensoren

pms-100/CU/A1
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
Spanning: 0-10 V, kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

60 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

behuizing
materiaal

roestvrij staal

ultrasone transductor

met PTFE-folie bekleed, FKM-O-ring

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 66, IP 67, IP 68

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

140 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 2
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

yes, via external clock generator

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën
uitvoering in roestvrij staal
Hygienic Design
ECOLAB
EHEDG (TYPE EL Class I AUX)

pms ultrasone sensoren

pms-100/CU/A1
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

pms-100/CU/A1

pms ultrasone sensoren

De wms-sensoren zijn bedoeld voor het gebruik aan microprocessorbesturingen met door de klant voorziene signaalanalysering.

HOOGTEPUNTEN


Triggeringang



Echo-uitgang




voor de aansturing van de ultrasone zender
voor analysering in de besturing door de klant

BASISKENMERKEN


1 echo-uitgang



5 detectiewijdtes met een meetgebied van 30 mm tot 8 m



Resolutie van 0,36 mm



Bedrijfsspanning 9–30 V



met 10 mA belastbaar

wms ultrasone sensoren

Beschrijving
Voor de werking van de wms-sensoren
is een wms-naschakelapparaat of een besturing en signaalverwerking van de klant noodzakelijk.
De wms-sensor is een goedkoop alternatief
voor een compacte sensor wanneer de sensor door de klant kan worden aangestuurd. Over het algemeen is hiervoor een
microprocessorbesturing vereist.
Via de signaalingang “zender”
op de wms-sensor wordt een ultrasoon impuls uitgezonden. Een open collectoruitgang van de klant trekt hiertoe de
signaalingang kortstondig tegen de GND.
De signaaluitgang “echo”
voert vervolgens alle ontvangen echosignalen looptijdafhankelijk als een 1-bits waarde (echo ja/neen) uit. Afhankelijk van
het type van sensor duurt dit tussen 8 en 65 ms. De uitgang is positief schakelend (pnp) en kan met 10 mA worden
belast. De berekening van de waarde van de afstand en de verdere verwerking worden door de klant uitgevoerd.
Onze projectingenieurs
geven u graag ondersteuning bij de integratie van een wms-sensor in uw besturing.

Activering van een wms-sensor door de klant

wms ultrasone sensoren

wms-25/RT/HV/M18
behuizing

detectiebereiken

echo-uitgang

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

30 - 350 mm

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

sensor voor analysetoestellen

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

320 kHz

blinde zone

30 mm

bedrijfsdetectiewijdte

250 mm

grenstastwijdte

350 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

temperatuurdrift 0,17 %/K

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 30 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M12-connector

wms ultrasone sensoren

wms-25/RT/HV/M18
uitgangen
uitgang 1

signaaluitgang echo
pnp: Imax = 10 mA (signaaluitgang eco)

ingangen
aanbevolen zendimpulslengte

25 µs

aanbevolen meetinterval

8 ms

beschrijving

sturing door Open Collector (npn), IC ≥ 3 mA, UCE ≥ 30 V

ingang 1

signaalingang zender

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 65

bedrijfstemperatuur

-20° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

60 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

roestvrij staal

andere uitvoeringsmogelijkheden

wms-25/RT/HV/M18E

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

durch Ulraschall-Referenzmessung

instelelementen

geen

instelmogelijkheden

nee

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

geen

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

wms-25/RT/HV/M18

wms ultrasone sensoren

wms-25/RT/HV/M18E
behuizing

detectiebereiken

echo-uitgang

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

30 - 350 mm

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

sensor voor analysetoestellen

hoogtepunten

uitvoering in roestvrij staal

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

320 kHz

blinde zone

30 mm

bedrijfsdetectiewijdte

250 mm

grenstastwijdte

350 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

temperatuurdrift 0,17 %/K

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 30 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M12-connector

wms ultrasone sensoren

wms-25/RT/HV/M18E
uitgangen
uitgang 1

signaaluitgang echo
pnp: Imax = 10 mA (signaaluitgang eco)

ingangen
aanbevolen zendimpulslengte

25 µs

aanbevolen meetinterval

8 ms

beschrijving

sturing door Open Collector (npn), IC ≥ 3 mA, UCE ≥ 30 V

ingang 1

signaalingang zender

behuizing
materiaal

roestvrij staal, kunststof delen: PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

15 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 65

bedrijfstemperatuur

-20° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

80 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

wms-25/RT/HV/M18

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

durch Ulraschall-Referenzmessung

instelelementen

geen

instelmogelijkheden

nee

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

geen

hoogtepunten

uitvoering in roestvrij staal

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

wms-25/RT/HV/M18E

wms ultrasone sensoren

wms-35/RT
behuizing

detectiebereiken

echo-uitgang

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

65 - 600 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

sensor voor analysetoestellen

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

65 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 mm

grenstastwijdte

600 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

temperatuurdrift 0,17 %/K

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 30 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M12-connector

wms ultrasone sensoren

wms-35/RT
uitgangen
uitgang 1

signaaluitgang echo
pnp: Imax = 10 mA (signaaluitgang eco)

ingangen
aanbevolen zendimpulslengte

80 µs

aanbevolen meetinterval

12 ms

beschrijving

sturing door Open Collector (npn), IC ≥ 3 mA, UCE ≥ 30 V

ingang 1

signaalingang zender

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 65

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

140 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

roestvrij staal
hoge bestendigheid tegen chemicaliën
kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
instelelementen

geen

instelmogelijkheden

nee

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

geen

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

wms-35/RT

wms ultrasone sensoren

wms-35/SI/RT
behuizing

detectiebereiken

echo-uitgang

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

65 - 600 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

sensor voor analysetoestellen

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

65 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 mm

grenstastwijdte

600 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

temperatuurdrift 0,17 %/K

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 30 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M12-connector

wms ultrasone sensoren

wms-35/SI/RT
uitgangen
uitgang 1

signaaluitgang echo
pnp: Imax = 10 mA (signaaluitgang eco)

ingangen
aanbevolen zendimpulslengte

80 µs

aanbevolen meetinterval

12 ms

beschrijving

sturing door Open Collector (npn), IC ≥ 3 mA, UCE ≥ 30 V

ingang 1

signaalingang zender

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 65

bedrijfstemperatuur

-20° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

140 g

uitrusting/bijzonderheden
instelelementen

geen

instelmogelijkheden

nee

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

geen

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

wms-35/SI/RT

wms ultrasone sensoren

wms-130/RT
behuizing

detectiebereiken

echo-uitgang

2.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

200 - 2.000 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

sensor voor analysetoestellen

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

200 kHz

blinde zone

200 mm

bedrijfsdetectiewijdte

1.300 mm

grenstastwijdte

2.000 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

temperatuurdrift 0,17 %/K

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 30 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M12-connector

wms ultrasone sensoren

wms-130/RT
uitgangen
uitgang 1

signaaluitgang echo
pnp: Imax = 10 mA (signaaluitgang eco)

ingangen
aanbevolen zendimpulslengte

150 µs

aanbevolen meetinterval

20 ms

beschrijving

sturing door Open Collector (npn), IC ≥ 3 mA, UCE ≥ 30 V

ingang 1

signaalingang zender

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 65

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

140 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

roestvrij staal
kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
instelelementen

geen

instelmogelijkheden

nee

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

geen

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

wms-130/RT

wms ultrasone sensoren

wms-340/RT
behuizing

detectiebereiken

echo-uitgang

5.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 - 5.000 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

sensor voor analysetoestellen

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

120 kHz

blinde zone

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

3.400 mm

grenstastwijdte

5.000 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

temperatuurdrift 0,17 %/K

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 30 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M12-connector

wms ultrasone sensoren

wms-340/RT
uitgangen
uitgang 1

signaaluitgang echo
pnp: Imax = 10 mA (signaaluitgang eco)

ingangen
aanbevolen zendimpulslengte

300 µs

aanbevolen meetinterval

40 ms

beschrijving

sturing door Open Collector (npn), IC ≥ 3 mA, UCE ≥ 30 V

ingang 1

signaalingang zender

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 65

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

200 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

roestvrij staal
kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
instelelementen

geen

instelmogelijkheden

nee

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

geen

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

wms-340/RT

wms ultrasone sensoren

wms-600/RT
behuizing

detectiebereiken

echo-uitgang

8.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

800 - 8.000 mm

bouwvorm

cilindrisch M30

bedrijfsmodus

sensor voor analysetoestellen

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

80 kHz

blinde zone

800 mm

bedrijfsdetectiewijdte

6.000 mm

grenstastwijdte

8.000 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

temperatuurdrift 0,17 %/K

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 30 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M12-connector

wms ultrasone sensoren

wms-600/RT
uitgangen
uitgang 1

signaaluitgang echo
pnp: Imax = 10 mA (signaaluitgang eco)

ingangen
aanbevolen zendimpulslengte

350 µs

aanbevolen meetinterval

65 ms

beschrijving

sturing door Open Collector (npn), IC ≥ 3 mA, UCE ≥ 30 V

ingang 1

signaalingang zender

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 65

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

260 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

roestvrij staal
kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
instelelementen

geen

instelmogelijkheden

nee

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

geen

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

wms-600/RT

wms ultrasone sensoren

De nieuwe ultrasone dubbelelaagdetectie dbk+4 verenigt meerdere varianten van het voorgaande model in één apparaat en ontsluit
nog nooit vertoonde toepassingsmogelijkheden.

HOOGTEPUNTEN


3 besturingsingangen





Optie Teach-in bijv.

voor het aftasten van met een waterﬁlm opgelijmde wafers



Variant met 90° hoekkop



Variant met externe ontvangsttransducent M18



Variant met zeer compacte zender en ontvanger in de M12-schroefdraadhuls



voor externe gevoeligheidsselectie op het materiaal, de trigger en de Teach-in



voor individuele inbouwsituates

BASISKENMERKEN


Feilloze herkenning van enkele en dubbele lagen



Geen Teach-in benodigd (Plug and play)



Uitgang dubbele laag en ontbrekende laag



Werkafstand zender – ontvanger van 20 tot 60 mm kiesbaar



Optie Trigger



Parametriseerbaar met LinkControl



voor toepassingen bij staffelstroom

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

Beschrijving
Dubbelelaagdetectie dient om
twee of meer boven elkaar liggende vellen of bladen te detecteren.
Het werkingsprincipe
Een ultrasone zender met een uiterst hoge frequentie zendt vanaf de onderkant geluid tegen de laag. Het uitgezonden
signaal doet de laag trillen. Hierdoor wordt naar de andere kant van de laag een uiterst kleine geluidsgolf verspreid, die
door de ultrasone ontvanger aan de overkant wordt geanalyseerd. In het geval van boven elkaar liggende lagen (dubbele
lagen) is het signaal zo sterk verzwakt dat het de ontvanger nog amper bereikt.

Functieprincipe

De toepassingsgebieden
De nieuwe dbk+4 dubbelelaagcontrole heeft 2 stuuringangen, via dewelke 3 toepassingen geselecteerd kunnen worden.
De standaard toepassing is geschikt voor waarden van 20 g/m2 tot 1.200 g/m2. Zeer dunne materialen zoals
bijbeldrukpapier met oppervlakgewichten van minder dan 20 g/m2 worden met de instelling „dun“ afgetast. Voor
kartonnages en zeer ﬁjne kartons staat de instelling „dik“ ter beschikking.
De toepassingen kunnen tijdens het bedrijf omgeschakeld worden. Een teach-in op het af te tasten materiaal is niet
noodzakelijk.
Worden de 3 stuuringangen niet geschakeld, werkt de dbk+4 in de standaard toepassing. Hiermee kan reeds een zeer
breed materiaalspectrum afgetast worden.
Teach-in
TVoor materialen, die niet met een van de 3 toepassingen kunnen worden afgetast, staat bijkomend de teach-in functie
ter beschikking. Een materiaal wordt ingeteacht door een laag in de dubbelelaagcontrole te leggen. Daarna moet de
stuuringang C3 minstens gedurende 3 seconden op hoog niveau gezet worden. Materialen met niet homogene
eigenschappen moeten tijdens de teach-in procedure bewogen worden, zodat de dbk+4 deze niet homogene
eigenschappen kan detecteren. Een succesvolle teach-in wordt door een groene LED aangegeven. Nu kan het materiaal
afgetast worden.
The teach-in allows thin Washi up to wafers glued with a water ﬁlm to be scanned.

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

Gebruiksmogelijkheden van de dbk+4:


Papierdrukmachines



Samenvoegmachines



Vouwmachines



Papierverwerkingsmachines



Productie van zonnecellen en silicium wafers



Etikettenverwerking



Productie van PCBs

Papier, Folie, Plaatwerk

De montage
De aanbevolen montageafstand tussen zender en ontvanger bedraagt 40 mm (resp. 20 mm bij dbk+4/M12/3CDD/M18
E+S).
Wanneer nodig kan deze afstand aan de plaatselijke voorwaarden in het bereik van 20 tot 60 mm aangepast worden. Dit
kan bij de eerste ingebruikname door een eenvoudige teach-in procedure of via de parametriseringsoftware LinkControl
gebeuren.

Dubbelelaagcontrole

Materiaalafhankelijke inbouwpositie
Bij papieren en dunne folies wordt de dubbele laagcontrole verticaal ten opzichte van het materiaal uitgevoerd;
ﬂadderbewegingen hebben geen invloed op de werking. Bij ﬁjne karton, dunne platen, wafers of dikkere kunststof folies
(bijvoorbeeld creditcards) moet de dbk+4 in een speciﬁeke inclinatiehoek ten opzichte van het doorlopende materiaal
gemonteerd worden.

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

Fijne kartons kunnen bij een inclinatie van _ ≥ 35°, dunne platen of dikkere kunststof folies bij 27° en wafers onder een hoek van 11° optimaal gemeten
worden

De free-run-mode
De dbk+4 werkt standaard in de free-run-mode. Dat betekent dat de dbk+4 cyclisch metingen met een hoog
meetpercentage uitvoert. Via de stuuringangen C1 tot C3 kan tijdens het bedrijf de werkzone gewisseld worden, en kan
ook een teach-in plaatsvinden.

C1

C2

C3

Standard

0

0

0

Thick

0

1

0

Thin

1

0

0

Teach-in mode

1

1

0

Teach-in

1

1

1

Free-run-mode – Keuze van de toepassing

De trigger-mode
Indien echter in de staffelstroom gemeten moet worden, kan een extern trillersignaal een meting genereren._Deze functie
wordt met behulp van de LinkControl-software geparametriseerd. Men kan kiezen uit ﬂankentrigger en niveautrigger. De
stuuringang C2 neemt dan de functie van de trigger-ingang op zich (tr).

C1

C2

C3

Standard

0

tr

0

Thin

0

tr

1

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

C1

C2

C3

Teach-in mode

1

tr

0

Teach-in

1

tr

1

Trigger-mode – Selectie van de werkzone

UVia de stuuringang C3 kan tijdens het bedrijf van werkzone gewisseld worden.

Trigger-mode – ﬂankgestuurd

Trigger-mode – niveaugestuurd

Ondersteuning door LinkControl
dMet behulp van de LinkControl-software kan de dbk+4 omvangrijk geparametriseerd worden. Hiervoor dient de dbk+4
op de LinkControl-Adapter LCA-2 aangesloten te worden. De LCA-2 wordt via een USB-kabel op de PC met de
Link-Control-software aangesloten.
De volgende parameters kunnen individueel aangepast worden:


Werkafstand tussen zender en ontvanger



Dubbele laag opener/sluiter



Enkele laag resp. ontbrekende laag opener/sluiter



Trigger-mode aan/uit

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie



Flankgestuurde trigger: dalende / stijgende ﬂank



Niveaugestuurde trigger: high/low actief



Inschakelvertraging voor dubbelelaagcontrole



Uitschakelvertraging voor dubbelelaagcontrole



Drempelwaarden voor de toepassingen

De vier varianten
Vier behuizingvarianten zijn geschikt voor alle denkbare inbouwsituaties.
a) dbk+4/3CDD/M18 E+S

De standaard: De ontvanger en de complete analyse-elektronica zijn ondergebracht in een M18-schroefdraadhuls. Deze
heeft slechts een lengte van 60,2 mm. De zender is ondergebracht in een M18x21-mm-schroefdraadhuls en wordt via
een 2-polige steekverbinder op de ontvanger aangesloten.
b) dbk+4/WK/3CDD/M18 E+S

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

Zoals de standaard, echter is hier de ontvanger in een hoek van 90° tot de M18-schroefdraadhuls aangebracht.
c) dbk+4/M18/3CDD/M18 E+S

Voor nauwe inbouwvoorwaarden staan 2 varianten ter beschikking, waarbij zender en ontvanger elk in korte M18- resp.
M12-schroefdraadhulsen geplaatst worden, en de ontvangers me dubbel afgeschermde kabels op de analyse-elektronica
aangesloten zijn.
d) dbk+4/M12/3CDD/M18 E+S

Bij de variante met M12-Köpfen bedraagt de optimale werkafstand tussen zender en ontvanger 20 mm.

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+4/Sender/M18/K1
behuizing

detectiebereiken

toepassingsgebied

papier met gewicht van 20 g/m2 tot 2.000 g/m2, Washi,
gemetalliseerde materialen en folie tot 0,4 mm dik, zelfklevende folie,
platen tot 0,3 mm, zeer fijn golfkarton, wafers, PCBs

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

dubbelelaagdetectie

hoogtepunten

Sender für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

ultrasoon-specifiek
meetmethode

Impulsbedrijf met amplitudeanalyse

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

7 mm vóór de zender en ontvanger

elektrische gegevens
zenderleiding

PUR-kabel van 1 m met ronde M8-connector

behuizing
montageafstand zender/ontvanger

20 - 60 mm; optimal: 40 mm ± 3 mm

toelaatbare hoekafwijking

± 45° t.o.v. de loodlijn op de laag

materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

15 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 65

bedrijfstemperatuur

+5° C tot +60° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

30 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

andere kabellengte

andere uitvoeringsmogelijkheden

dbk-4/Sender/M18/K2

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+4/Sender/M18/K1
uitrusting/bijzonderheden
instelelementen

niet vereist

instelmogelijkheden

niet vereist

hoogtepunten

Sender für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

documentatie (download)
bestelling

dbk+4/Sender/M18/K1

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+4/Sender/ M12/K1
behuizing

detectiebereiken

toepassingsgebied

papier met gewicht van 20 g/m2 tot 600 g/m2, Washi, gemetalliseerde
materialen en folie tot 0,2 mm dik, zelfklevende folie

bouwvorm

cilindrisch M12

bedrijfsmodus

dubbelelaagdetectie

hoogtepunten

Sender für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
M12
Kabelanschluss

ultrasoon-specifiek
meetmethode

Impulsbedrijf met amplitudeanalyse

ultrasone frequentie

500 kHz

blinde zone

7 mm vóór de zender en ontvanger

elektrische gegevens
zenderleiding

PUR-kabel van 1 m met ronde M8-connector

behuizing
montageafstand zender/ontvanger

20 - 40 mm; optimal: 20 mm ± 2 mm

toelaatbare hoekafwijking

± 45° t.o.v. de loodlijn op de laag

materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

3 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 65

bedrijfstemperatuur

+5° C tot +60° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

20 g

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+4/Sender/ M12/K1
uitrusting/bijzonderheden
instelelementen

niet vereist

instelmogelijkheden

niet vereist

hoogtepunten

Sender für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
M12
Kabelanschluss

documentatie (download)
bestelling

dbk+4/Sender/ M12/K1

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+4/Sender/KU/K2
behuizing

detectiebereiken

toepassingsgebied

papier met gewicht van 20 g/m2 tot 1.200 g/m2
gemetalliseerde materialen en folie tot 0,4 mm dik,
zelfklevende folie, platen tot 0,3 mm, zeer fijn golfkarton

bouwvorm

speciale bouwvorm

bedrijfsmodus

dubbelelaagdetectie

hoogtepunten

zender voor ultrasoon-dubbelelaagdetectie
balkvormig
langere aansluitingskabel

ultrasoon-specifiek
meetmethode

Impulsbedrijf met amplitudeanalyse

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

7 mm vóór de zender en ontvanger

elektrische gegevens
zenderleiding

PUR-kabel van 2 m met ronde M8-connector

behuizing
montageafstand zender/ontvanger

40 mm ± 3 mm

toelaatbare hoekafwijking

± 45° t.o.v. de loodlijn op de laag

materiaal

PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 65

bedrijfstemperatuur

+5° C tot +60° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

40 g

uitrusting/bijzonderheden
instelelementen

niet vereist

instelmogelijkheden

niet vereist

hoogtepunten

zender voor ultrasoon-dubbelelaagdetectie
balkvormig
langere aansluitingskabel

documentatie (download)
bestelling

dbk+4/Sender/KU/K2

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+4/Sender/KU/K1
behuizing

detectiebereiken

toepassingsgebied

papier met gewicht van 20 g/m2 tot 1.200 g/m2
gemetalliseerde materialen en folie tot 0,4 mm dik,
zelfklevende folie, platen tot 0,3 mm, zeer fijn golfkarton

bouwvorm

speciale bouwvorm

bedrijfsmodus

dubbelelaagdetectie

hoogtepunten

zender voor ultrasoon-dubbelelaagdetectie
balkvormig
langere aansluitingskabel

ultrasoon-specifiek
meetmethode

Impulsbedrijf met amplitudeanalyse

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

7 mm vóór de zender en ontvanger

elektrische gegevens
zenderleiding

PUR-kabel van 2,3 m met ronde M8-connector

behuizing
montageafstand zender/ontvanger

40 mm ± 3 mm

toelaatbare hoekafwijking

± 45° t.o.v. de loodlijn op de laag

materiaal

PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 65

bedrijfstemperatuur

+5° C tot +60° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

30 g

uitrusting/bijzonderheden
instelelementen

niet vereist

instelmogelijkheden

niet vereist

hoogtepunten

zender voor ultrasoon-dubbelelaagdetectie
balkvormig
langere aansluitingskabel

documentatie (download)
bestelling

dbk+4/Sender/KU/K1

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+4/Empf/3CDD/M18
behuizing

detectiebereiken

2 x pnp

toepassingsgebied

papier met gewicht van 20 g/m2 tot 2.000 g/m2, Washi,
gemetalliseerde materialen en folie tot 0,4 mm dik, zelfklevende folie,
platen tot 0,3 mm, zeer fijn golfkarton, wafers, PCBs

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

dubbelelaagdetectie

hoogtepunten

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

ultrasoon-specifiek
meetmethode

Impulsbedrijf met amplitudeanalyse

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

7 mm vóór de zender en ontvanger

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 50 mA

aansluitmethode

2 m PUR-kabel, 7 x 0,25 mm2

zenderleiding

PUR-kabel van 1,2 m met ronde M8-connector

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+4/Empf/3CDD/M18
uitgangen
uitgang 1

dubbelelaaguitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

uitgang ontbrekende laag
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

reactietijd

< 500 µs in de trigger-mode, 2,5 ms in de free-run-mode

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
beschrijving

< -UB+18 V: logische 1; > -UB+13 V resp. besturingsingang open: logische 0

ingang 1

NUL

ingang 2

NUL

ingang 3

NUL

behuizing
montageafstand zender/ontvanger

20 - 60 mm; optimal: 40 mm ± 3 mm

toelaatbare hoekafwijking

± 45° t.o.v. de loodlijn op de laag

materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, PA

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

15 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 65

bedrijfstemperatuur

+5° C tot +60° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

100 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

90° hoekkop
buitenliggende zender/ontvanger
andere kabellengte

andere uitvoeringsmogelijkheden

dbk+4/Empf/WK/3CDD/ M18
dbk+4/Empf/M18/3CDD/ M18
dbk+4/Empf/3CDD/M18/ K7K2

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+4/Empf/3CDD/M18
uitrusting/bijzonderheden
instelelementen

NUL

instelmogelijkheden

working range selection via control inputs
Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

indicatoren

1 x Duo-LED; groen: bedrijf / rood: dubbele laag / rood knipperend:
ontbrekende laag

hoogtepunten

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

dbk+4/Empf/3CDD/M18

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+4/3BEE/M18 E+S
behuizing

detectiebereiken

2 x npn

toepassingsgebied

papier met gewicht van 20 g/m2 tot 2.000 g/m2, Washi,
gemetalliseerde materialen en folie tot 0,4 mm dik, zelfklevende folie,
platen tot 0,3 mm, zeer fijn golfkarton, wafers, PCBs

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

dubbelelaagdetectie

hoogtepunten

Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

ultrasoon-specifiek
meetmethode

Impulsbedrijf met amplitudeanalyse

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

7 mm vóór de zender en ontvanger

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 50 mA

aansluitmethode

2 m PUR-kabel, 7 x 0,25 mm2

zenderleiding

aan de ontvanger: PUR-kabel van 1,2 m, aan de zender: PUR-kabel van 1
m met ronde M8-connector

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+4/3BEE/M18 E+S
uitgangen
uitgang 1

dubbelelaaguitgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

uitgang ontbrekende laag
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

reactietijd

< 500 µs in de trigger-mode, 2,5 ms in de free-run-mode

opstarttijd

< 750 ms

ingangen
beschrijving

< -UB+6 V: logische 1; > -UB+10 V resp. besturingsingang open: logische 0

ingang 1

NUL

ingang 2

NUL

ingang 3

NUL

behuizing
montageafstand zender/ontvanger

20 - 60 mm; optimal: 40 mm ± 3 mm

toelaatbare hoekafwijking

± 45° t.o.v. de loodlijn op de laag

materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, PA

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

15 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 65

bedrijfstemperatuur

+5° C tot +60° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

130 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

90° hoekkop
buitenliggende zender/ontvanger
enkele zender/ontvanger

andere uitvoeringsmogelijkheden

dbk+4/WK/3BEE/M18 E+S
dbk+4/M18/3BEE/M18 E+S
dbk+4/Sender/M18/K1
dbk+4/Empf/3BEE/M18

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+4/3BEE/M18 E+S
uitrusting/bijzonderheden
instelelementen

NUL

instelmogelijkheden

working range selection via control inputs
Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

indicatoren

1 x Duo-LED; groen: bedrijf / rood: dubbele laag / rood knipperend:
ontbrekende laag

hoogtepunten

Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

dbk+4/3BEE/M18 E+S

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+4/Empf/3BEE/M18
behuizing

detectiebereiken

2 x npn

toepassingsgebied

papier met gewicht van 20 g/m2 tot 2.000 g/m2, Washi,
gemetalliseerde materialen en folie tot 0,4 mm dik, zelfklevende folie,
platen tot 0,3 mm, zeer fijn golfkarton, wafers, PCBs

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

dubbelelaagdetectie

hoogtepunten

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

ultrasoon-specifiek
meetmethode

Impulsbedrijf met amplitudeanalyse

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

7 mm vóór de zender en ontvanger

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 50 mA

aansluitmethode

2 m PUR-kabel, 7 x 0,25 mm2

zenderleiding

PUR-kabel van 1,2 m met ronde M8-connector

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+4/Empf/3BEE/M18
uitgangen
uitgang 1

dubbelelaaguitgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

uitgang ontbrekende laag
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

reactietijd

< 500 µs in de trigger-mode, 2,5 ms in de free-run-mode

opstarttijd

< 750 ms

ingangen
beschrijving

< -UB+6 V: logische 1; > -UB+10 V resp. besturingsingang open: logische 0

ingang 1

NUL

ingang 2

NUL

ingang 3

NUL

behuizing
montageafstand zender/ontvanger

20 - 60 mm; optimal: 40 mm ± 3 mm

toelaatbare hoekafwijking

± 45° t.o.v. de loodlijn op de laag

materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, PA

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

15 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 65

bedrijfstemperatuur

+5° C tot +60° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

100 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

90°-Winkelkopf
ausgelagerter Sender/Empfänger

andere uitvoeringsmogelijkheden

dbk+4/Empf/WK/3BEE/ M18
dbk+4/Empf/M18/3BEE/ M18

uitrusting/bijzonderheden
instelelementen

NUL

instelmogelijkheden

working range selection via control inputs
Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

indicatoren

1 x Duo-LED; groen: bedrijf / rood: dubbele laag / rood knipperend:
ontbrekende laag

hoogtepunten

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+4/Empf/3BEE/M18
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

dbk+4/Empf/3BEE/M18

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+4/3CDD/M18 E+S
behuizing

detectiebereiken

2 x pnp

toepassingsgebied

papier met gewicht van 20 g/m2 tot 2.000 g/m2, Washi,
gemetalliseerde materialen en folie tot 0,4 mm dik, zelfklevende folie,
platen tot 0,3 mm, zeer fijn golfkarton, wafers, PCBs

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

dubbelelaagdetectie

hoogtepunten

Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

ultrasoon-specifiek
meetmethode

Impulsbedrijf met amplitudeanalyse

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

7 mm vóór de zender en ontvanger

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 50 mA

aansluitmethode

2 m PUR-kabel, 7 x 0,25 mm2

zenderleiding

aan de ontvanger: PUR-kabel van 1,2 m, aan de zender: PUR-kabel van 1
m met ronde M8-connector

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+4/3CDD/M18 E+S
uitgangen
uitgang 1

dubbelelaaguitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

uitgang ontbrekende laag
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

reactietijd

< 500 µs in de trigger-mode, 2,5 ms in de free-run-mode

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
beschrijving

< -UB+18 V: logische 1; > -UB+13 V resp. besturingsingang open: logische 0

ingang 1

NUL

ingang 2

NUL

ingang 3

NUL

behuizing
montageafstand zender/ontvanger

20 - 60 mm; optimal: 40 mm ± 3 mm

toelaatbare hoekafwijking

± 45° t.o.v. de loodlijn op de laag

materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, PA

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

15 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 65

bedrijfstemperatuur

+5° C tot +60° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

130 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

90° hoekkop
buitenliggende zender/ontvanger
enkele zender/ontvanger

andere uitvoeringsmogelijkheden

dbk+4/WK/3CDD/M18 E+S
dbk+4/M18/3CDD/M18 E+S
dbk+4/Sender/M18/K1
dbk+4/Empf/3CDD/M18

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+4/3CDD/M18 E+S
uitrusting/bijzonderheden
instelelementen

NUL

instelmogelijkheden

working range selection via control inputs
Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

indicatoren

1 x Duo-LED; groen: bedrijf / rood: dubbele laag / rood knipperend:
ontbrekende laag

hoogtepunten

Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

dbk+4/3CDD/M18 E+S

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+4/Empf/3CDD/M18/ K7K2
behuizing

detectiebereiken

2 x pnp

toepassingsgebied

papier met gewicht van 20 g/m2 tot 2.000 g/m2, Washi,
gemetalliseerde materialen en folie tot 0,4 mm dik, zelfklevende folie,
platen tot 0,3 mm, zeer fijn golfkarton, wafers, PCBs

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

dubbelelaagdetectie

hoogtepunten

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
längeres Anschlusskabel

ultrasoon-specifiek
meetmethode

Impulsbedrijf met amplitudeanalyse

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

7 mm vóór de zender en ontvanger

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 50 mA

aansluitmethode

7 m PUR-Kabel, 7 x 0,25 mm2

zenderleiding

PUR-kabel van 2,3 m met ronde M8-connector

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+4/Empf/3CDD/M18/ K7K2
uitgangen
uitgang 1

dubbelelaaguitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

uitgang ontbrekende laag
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

reactietijd

< 500 µs in de trigger-mode, 2,5 ms in de free-run-mode

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
beschrijving

< -UB+18 V: logische 1; > -UB+13 V resp. besturingsingang open: logische 0

ingang 1

NUL

ingang 2

NUL

ingang 3

NUL

behuizing
montageafstand zender/ontvanger

20 - 60 mm; optimal: 40 mm ± 3 mm

toelaatbare hoekafwijking

± 45° t.o.v. de loodlijn op de laag

materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, PA

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

15 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 65

bedrijfstemperatuur

+5° C tot +60° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

100 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

90°-Winkelkopf
ausgelagerter Sender/Empfänger

uitrusting/bijzonderheden
instelelementen

NUL

instelmogelijkheden

working range selection via control inputs
Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

indicatoren

1 x Duo-LED; groen: bedrijf / rood: dubbele laag / rood knipperend:
ontbrekende laag

hoogtepunten

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
längeres Anschlusskabel

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+4/Empf/3CDD/M18/ K7K2
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

dbk+4/Empf/3CDD/M18/ K7K2

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+4/WK/3CDD/M18 E+S
behuizing

detectiebereiken

2 x pnp

toepassingsgebied

papier met gewicht van 20 g/m2 tot 2.000 g/m2, Washi,
gemetalliseerde materialen en folie tot 0,4 mm dik, zelfklevende folie,
platen tot 0,3 mm, zeer fijn golfkarton, wafers, PCBs

bouwvorm

cilindrisch M18 met radiaal geordende ultrasone transductor (90°
hoekkop)

bedrijfsmodus

dubbelelaagdetectie

hoogtepunten

afstand tussen zender en ontvanger kiesbaar
90° hoekkop
kabelaansluiting

ultrasoon-specifiek
meetmethode

Impulsbedrijf met amplitudeanalyse

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

7 mm vóór de zender en ontvanger

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 50 mA

aansluitmethode

2 m PUR-kabel, 7 x 0,25 mm2

zenderleiding

aan de ontvanger: PUR-kabel van 1,2 m, aan de zender: PUR-kabel van 1
m met ronde M8-connector

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+4/WK/3CDD/M18 E+S
uitgangen
uitgang 1

dubbelelaaguitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

uitgang ontbrekende laag
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

reactietijd

< 500 µs in de trigger-mode, 2,5 ms in de free-run-mode

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
beschrijving

< -UB+18 V: logische 1; > -UB+13 V resp. besturingsingang open: logische 0

ingang 1

NUL

ingang 2

NUL

ingang 3

NUL

behuizing
montageafstand zender/ontvanger

20 - 60 mm; optimal: 40 mm ± 3 mm

toelaatbare hoekafwijking

± 45° t.o.v. de loodlijn op de laag

materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, PA

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

15 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 65

bedrijfstemperatuur

+5° C tot +60° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

130 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

enkele zender/ontvanger

andere uitvoeringsmogelijkheden

dbk+4/Sender/M18/K1
dbk+4/Empf/WK/3CDD/ M18

uitrusting/bijzonderheden
instelelementen

NUL

instelmogelijkheden

working range selection via control inputs
Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

indicatoren

1 x Duo-LED; groen: bedrijf / rood: dubbele laag / rood knipperend:
ontbrekende laag

hoogtepunten

afstand tussen zender en ontvanger kiesbaar
90° hoekkop
kabelaansluiting

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+4/WK/3CDD/M18 E+S
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

dbk+4/WK/3CDD/M18 E+S

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+4/Empf/WK/3CDD/ M18
behuizing

detectiebereiken

2 x pnp

toepassingsgebied

papier met gewicht van 20 g/m2 tot 2.000 g/m2, Washi,
gemetalliseerde materialen en folie tot 0,4 mm dik, zelfklevende folie,
platen tot 0,3 mm, zeer fijn golfkarton, wafers, PCBs

bouwvorm

cilindrisch M18 met radiaal geordende ultrasone transductor (90°
hoekkop)

bedrijfsmodus

dubbelelaagdetectie

hoogtepunten

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
90°-Winkelkopf
Kabelanschluss

ultrasoon-specifiek
meetmethode

Impulsbedrijf met amplitudeanalyse

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

7 mm vóór de zender en ontvanger

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 50 mA

aansluitmethode

2 m PUR-kabel, 7 x 0,25 mm2

zenderleiding

PUR-kabel van 1,2 m met ronde M8-connector

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+4/Empf/WK/3CDD/ M18
uitgangen
uitgang 1

dubbelelaaguitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

uitgang ontbrekende laag
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

reactietijd

< 500 µs in de trigger-mode, 2,5 ms in de free-run-mode

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
beschrijving

< -UB+18 V: logische 1; > -UB+13 V resp. besturingsingang open: logische 0

ingang 1

NUL

ingang 2

NUL

ingang 3

NUL

behuizing
montageafstand zender/ontvanger

20 - 60 mm; optimal: 40 mm ± 3 mm

toelaatbare hoekafwijking

± 45° t.o.v. de loodlijn op de laag

materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, PA

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

15 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 65

bedrijfstemperatuur

+5° C tot +60° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

100 g

uitrusting/bijzonderheden
instelelementen

NUL

instelmogelijkheden

working range selection via control inputs
Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

indicatoren

1 x Duo-LED; groen: bedrijf / rood: dubbele laag / rood knipperend:
ontbrekende laag

hoogtepunten

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
90°-Winkelkopf
Kabelanschluss

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+4/Empf/WK/3CDD/ M18
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

dbk+4/Empf/WK/3CDD/ M18

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+4/WK/3BEE/M18 E+S
behuizing

detectiebereiken

2 x npn

toepassingsgebied

papier met gewicht van 20 g/m2 tot 2.000 g/m2, Washi,
gemetalliseerde materialen en folie tot 0,4 mm dik, zelfklevende folie,
platen tot 0,3 mm, zeer fijn golfkarton, wafers, PCBs

bouwvorm

cilindrisch M18 met radiaal geordende ultrasone transductor (90°
hoekkop)

bedrijfsmodus

dubbelelaagdetectie

hoogtepunten

afstand tussen zender en ontvanger kiesbaar
90° hoekkop
kabelaansluiting

ultrasoon-specifiek
meetmethode

Impulsbedrijf met amplitudeanalyse

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

7 mm vóór de zender en ontvanger

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 50 mA

aansluitmethode

2 m PUR-kabel, 7 x 0,25 mm2

zenderleiding

aan de ontvanger: PUR-kabel van 1,2 m, aan de zender: PUR-kabel van 1
m met ronde M8-connector

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+4/WK/3BEE/M18 E+S
uitgangen
uitgang 1

dubbelelaaguitgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

uitgang ontbrekende laag
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

reactietijd

< 500 µs in de trigger-mode, 2,5 ms in de free-run-mode

opstarttijd

< 750 ms

ingangen
beschrijving

< -UB+6 V: logische 1; > -UB+10 V resp. besturingsingang open: logische 0

ingang 1

NUL

ingang 2

NUL

ingang 3

NUL

behuizing
montageafstand zender/ontvanger

20 - 60 mm; optimal: 40 mm ± 3 mm

toelaatbare hoekafwijking

± 45° t.o.v. de loodlijn op de laag

materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, PA

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

15 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 65

bedrijfstemperatuur

+5° C tot +60° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

130 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

enkele zender/ontvanger

andere uitvoeringsmogelijkheden

dbk+4/Sender/M18/K1
dbk+4/Empf/WK/3BEE/ M18

uitrusting/bijzonderheden
instelelementen

NUL

instelmogelijkheden

working range selection via control inputs
Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

indicatoren

1 x Duo-LED; groen: bedrijf / rood: dubbele laag / rood knipperend:
ontbrekende laag

hoogtepunten

afstand tussen zender en ontvanger kiesbaar
90° hoekkop
kabelaansluiting

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+4/WK/3BEE/M18 E+S
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

dbk+4/WK/3BEE/M18 E+S

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+4/Empf/WK/3BEE/ M18
behuizing

detectiebereiken

2 x npn

toepassingsgebied

papier met gewicht van 20 g/m2 tot 2.000 g/m2, Washi,
gemetalliseerde materialen en folie tot 0,4 mm dik, zelfklevende folie,
platen tot 0,3 mm, zeer fijn golfkarton, wafers, PCBs

bouwvorm

cilindrisch M18 met radiaal geordende ultrasone transductor (90°
hoekkop)

bedrijfsmodus

dubbelelaagdetectie

hoogtepunten

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
90°-Winkelkopf
Kabelanschluss

ultrasoon-specifiek
meetmethode

Impulsbedrijf met amplitudeanalyse

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

7 mm vóór de zender en ontvanger

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 50 mA

aansluitmethode

2 m PUR-kabel, 7 x 0,25 mm2

zenderleiding

PUR-kabel van 1,2 m met ronde M8-connector

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+4/Empf/WK/3BEE/ M18
uitgangen
uitgang 1

dubbelelaaguitgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

uitgang ontbrekende laag
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

reactietijd

< 500 µs in de trigger-mode, 2,5 ms in de free-run-mode

opstarttijd

< 750 ms

ingangen
beschrijving

< -UB+6 V: logische 1; > -UB+10 V resp. besturingsingang open: logische 0

ingang 1

NUL

ingang 2

NUL

ingang 3

NUL

behuizing
montageafstand zender/ontvanger

20 - 60 mm; optimal: 40 mm ± 3 mm

toelaatbare hoekafwijking

± 45° t.o.v. de loodlijn op de laag

materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, PA

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

15 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 65

bedrijfstemperatuur

+5° C tot +60° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

100 g

uitrusting/bijzonderheden
instelelementen

NUL

instelmogelijkheden

working range selection via control inputs
Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

indicatoren

1 x Duo-LED; groen: bedrijf / rood: dubbele laag / rood knipperend:
ontbrekende laag

hoogtepunten

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
90°-Winkelkopf
Kabelanschluss

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+4/Empf/WK/3BEE/ M18
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

dbk+4/Empf/WK/3BEE/ M18

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+4/M18/3BEE/M18 E+S
behuizing

detectiebereiken

2 x npn

toepassingsgebied

papier met gewicht van 20 g/m2 tot 2.000 g/m2, Washi,
gemetalliseerde materialen en folie tot 0,4 mm dik, zelfklevende folie,
platen tot 0,3 mm, zeer fijn golfkarton, wafers, PCBs

bouwvorm

cilindrisch M18 met een buitenliggende ultrasoon omvormer

bedrijfsmodus

dubbelelaagdetectie

hoogtepunten

Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
Kabelanschluss

ultrasoon-specifiek
meetmethode

Impulsbedrijf met amplitudeanalyse

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

7 mm vóór de zender en ontvanger

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 50 mA

aansluitmethode

2 m PUR-kabel, 7 x 0,25 mm2

zenderleiding

am Empfänger: 1,2 m PUR-Kabel, am Sender: 1 m PUR-Kabel, mit M8
Rundsteckverbinder; zum ausgelagerten Empfangswandler: 1,2 m PVCKabel

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+4/M18/3BEE/M18 E+S
uitgangen
uitgang 1

dubbelelaaguitgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

uitgang ontbrekende laag
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

reactietijd

< 500 µs in de trigger-mode, 2,5 ms in de free-run-mode

opstarttijd

< 750 ms

ingangen
beschrijving

< -UB+6 V: logische 1; > -UB+10 V resp. besturingsingang open: logische 0

ingang 1

NUL

ingang 2

NUL

ingang 3

NUL

behuizing
montageafstand zender/ontvanger

20 - 60 mm; optimal: 40 mm ± 3 mm

toelaatbare hoekafwijking

± 45° t.o.v. de loodlijn op de laag

materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, PA

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

15 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 65

bedrijfstemperatuur

+5° C tot +60° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

165 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

enkele zender/ontvanger

andere uitvoeringsmogelijkheden

dbk+4/Sender/M18/K1
dbk+4/Empf/M18/3BEE/ M18

uitrusting/bijzonderheden
instelelementen

NUL

instelmogelijkheden

working range selection via control inputs
Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

indicatoren

1 x Duo-LED; groen: bedrijf / rood: dubbele laag / rood knipperend:
ontbrekende laag

hoogtepunten

Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
Kabelanschluss

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+4/M18/3BEE/M18 E+S
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

dbk+4/M18/3BEE/M18 E+S

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+4/Empf/M18/3BEE/ M18
behuizing

detectiebereiken

2 x npn

toepassingsgebied

papier met gewicht van 20 g/m2 tot 2.000 g/m2, Washi,
gemetalliseerde materialen en folie tot 0,4 mm dik, zelfklevende folie,
platen tot 0,3 mm, zeer fijn golfkarton, wafers, PCBs

bouwvorm

cilindrisch M18 met een buitenliggende ultrasoon omvormer

bedrijfsmodus

dubbelelaagdetectie

hoogtepunten

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
Kabelanschluss

ultrasoon-specifiek
meetmethode

Impulsbedrijf met amplitudeanalyse

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

7 mm vóór de zender en ontvanger

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 50 mA

aansluitmethode

2 m PUR-kabel, 7 x 0,25 mm2

zenderleiding

PUR-kabel van 1 m met ronde M8-connector naar de zender, PVC-kabel
van 1,2 m naar de buiten liggende ontvanger

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+4/Empf/M18/3BEE/ M18
uitgangen
uitgang 1

dubbelelaaguitgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

uitgang ontbrekende laag
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

reactietijd

< 500 µs in de trigger-mode, 2,5 ms in de free-run-mode

opstarttijd

< 750 ms

ingangen
beschrijving

< -UB+6 V: logische 1; > -UB+10 V resp. besturingsingang open: logische 0

ingang 1

NUL

ingang 2

NUL

ingang 3

NUL

behuizing
montageafstand zender/ontvanger

20 - 60 mm; optimal: 40 mm ± 3 mm

toelaatbare hoekafwijking

± 45° t.o.v. de loodlijn op de laag

materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, PA

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

15 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 65

bedrijfstemperatuur

+5° C tot +60° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

135 g

uitrusting/bijzonderheden
instelelementen

NUL

instelmogelijkheden

working range selection via control inputs
Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

indicatoren

1 x Duo-LED; groen: bedrijf / rood: dubbele laag / rood knipperend:
ontbrekende laag

hoogtepunten

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
Kabelanschluss

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+4/Empf/M18/3BEE/ M18
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

dbk+4/Empf/M18/3BEE/ M18

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+4/M12/3BEE/M18 E+S
behuizing

detectiebereiken

2 x npn

toepassingsgebied

papier met gewicht van 20 g/m2 tot 600 g/m2, Washi, gemetalliseerde
materialen en folie tot 0,2 mm dik, zelfklevende folie

bouwvorm

cilindrisch M12 met een buitenliggende ultrasoon omvormer

bedrijfsmodus

dubbelelaagdetectie

hoogtepunten

Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
M12
Kabelanschluss

ultrasoon-specifiek
meetmethode

Impulsbedrijf met amplitudeanalyse

ultrasone frequentie

500 kHz

blinde zone

5 mm vóór de zender en ontvanger

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 50 mA

aansluitmethode

2 m PUR-kabel, 7 x 0,25 mm2

zenderleiding

am Empfänger: 1,2 m PUR-Kabel, am Sender: 1 m PUR-Kabel, mit M8
Rundsteckverbinder; zum ausgelagerten Empfangswandler: 1,2 m PVCKabel

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+4/M12/3BEE/M18 E+S
uitgangen
uitgang 1

dubbelelaaguitgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

uitgang ontbrekende laag
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

reactietijd

< 500 µs in de trigger-mode, 2,5 ms in de free-run-mode

opstarttijd

< 750 ms

ingangen
beschrijving

< -UB+6 V: logische 1; > -UB+10 V resp. besturingsingang open: logische 0

ingang 1

NUL

ingang 2

NUL

ingang 3

NUL

behuizing
montageafstand zender/ontvanger

20 - 40 mm; optimal: 20 mm ± 2 mm

toelaatbare hoekafwijking

± 45° t.o.v. de loodlijn op de laag

materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, PA

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

M18: 15 Nm, M12: 3 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 65

bedrijfstemperatuur

+5° C tot +60° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

160 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

enkele zender/ontvanger

andere uitvoeringsmogelijkheden

dbk+4/Sender/ M12/K1
dbk+4/Empf/M12/3BEE/ M18

uitrusting/bijzonderheden
instelelementen

NUL

instelmogelijkheden

working range selection via control inputs
Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

indicatoren

1 x Duo-LED; groen: bedrijf / rood: dubbele laag / rood knipperend:
ontbrekende laag

hoogtepunten

Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
M12
Kabelanschluss

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+4/M12/3BEE/M18 E+S
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

dbk+4/M12/3BEE/M18 E+S

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+4/Empf/M12/3BEE/ M18
behuizing

detectiebereiken

2 x npn

toepassingsgebied

papier met gewicht van 20 g/m2 tot 600 g/m2, Washi, gemetalliseerde
materialen en folie tot 0,2 mm dik, zelfklevende folie

bouwvorm

cilindrisch M12 met een buitenliggende ultrasoon omvormer

bedrijfsmodus

dubbelelaagdetectie

hoogtepunten

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
M12
Kabelanschluss

ultrasoon-specifiek
meetmethode

Impulsbedrijf met amplitudeanalyse

ultrasone frequentie

500 kHz

blinde zone

5 mm vóór de zender en ontvanger

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 50 mA

aansluitmethode

2 m PUR-kabel, 7 x 0,25 mm2

zenderleiding

PUR-kabel van 1 m met ronde M8-connector naar de zender, PVC-kabel
van 1,2 m naar de buiten liggende ontvanger

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+4/Empf/M12/3BEE/ M18
uitgangen
uitgang 1

dubbelelaaguitgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

uitgang ontbrekende laag
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

reactietijd

< 500 µs in de trigger-mode, 2,5 ms in de free-run-mode

opstarttijd

< 750 ms

ingangen
beschrijving

< -UB+6 V: logische 1; > -UB+10 V resp. besturingsingang open: logische 0

ingang 1

NUL

ingang 2

NUL

ingang 3

NUL

behuizing
montageafstand zender/ontvanger

20 - 40 mm; optimal: 20 mm ± 2 mm

toelaatbare hoekafwijking

± 45° t.o.v. de loodlijn op de laag

materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, PA

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

M18: 15 Nm, M12: 3 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 65

bedrijfstemperatuur

+5° C tot +60° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

140 g

uitrusting/bijzonderheden
instelelementen

NUL

instelmogelijkheden

working range selection via control inputs
Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

indicatoren

1 x Duo-LED; groen: bedrijf / rood: dubbele laag / rood knipperend:
ontbrekende laag

hoogtepunten

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
M12
Kabelanschluss

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+4/Empf/M12/3BEE/ M18
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

dbk+4/Empf/M12/3BEE/ M18

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+4/Empf/M18/3CDD/ M18
behuizing

detectiebereiken

2 x pnp

toepassingsgebied

papier met gewicht van 20 g/m2 tot 2.000 g/m2, Washi,
gemetalliseerde materialen en folie tot 0,4 mm dik, zelfklevende folie,
platen tot 0,3 mm, zeer fijn golfkarton, wafers, PCBs

bouwvorm

cilindrisch M18 met een buitenliggende ultrasoon omvormer

bedrijfsmodus

dubbelelaagdetectie

hoogtepunten

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
Kabelanschluss

ultrasoon-specifiek
meetmethode

Impulsbedrijf met amplitudeanalyse

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

7 mm vóór de zender en ontvanger

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 50 mA

aansluitmethode

2 m PUR-kabel, 7 x 0,25 mm2

zenderleiding

PUR-kabel van 1 m met ronde M8-connector naar de zender, PVC-kabel
van 1,2 m naar de buiten liggende ontvanger

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+4/Empf/M18/3CDD/ M18
uitgangen
uitgang 1

dubbelelaaguitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

uitgang ontbrekende laag
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

reactietijd

< 500 µs in de trigger-mode, 2,5 ms in de free-run-mode

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
beschrijving

< -UB+18 V: logische 1; > -UB+13 V resp. besturingsingang open: logische 0

ingang 1

NUL

ingang 2

NUL

ingang 3

NUL

behuizing
montageafstand zender/ontvanger

20 - 60 mm; optimal: 40 mm ± 3 mm

toelaatbare hoekafwijking

± 45° t.o.v. de loodlijn op de laag

materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, PA

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

15 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 65

bedrijfstemperatuur

+5° C tot +60° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

135 g

uitrusting/bijzonderheden
instelelementen

NUL

instelmogelijkheden

working range selection via control inputs
Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

indicatoren

1 x Duo-LED; groen: bedrijf / rood: dubbele laag / rood knipperend:
ontbrekende laag

hoogtepunten

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
Kabelanschluss

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+4/Empf/M18/3CDD/ M18
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

dbk+4/Empf/M18/3CDD/ M18

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+4/Empf/M12/3CDD/ M18
behuizing

detectiebereiken

2 x pnp

toepassingsgebied

papier met gewicht van 20 g/m2 tot 600 g/m2, Washi, gemetalliseerde
materialen en folie tot 0,2 mm dik, zelfklevende folie

bouwvorm

cilindrisch M12 met een buitenliggende ultrasoon omvormer

bedrijfsmodus

dubbelelaagdetectie

hoogtepunten

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
M12
Kabelanschluss

ultrasoon-specifiek
meetmethode

Impulsbedrijf met amplitudeanalyse

ultrasone frequentie

500 kHz

blinde zone

5 mm vóór de zender en ontvanger

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 50 mA

aansluitmethode

2 m PUR-kabel, 7 x 0,25 mm2

zenderleiding

PUR-kabel van 1 m met ronde M8-connector naar de zender, PVC-kabel
van 1,2 m naar de buiten liggende ontvanger

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+4/Empf/M12/3CDD/ M18
uitgangen
uitgang 1

dubbelelaaguitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

uitgang ontbrekende laag
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

reactietijd

< 500 µs in de trigger-mode, 2,5 ms in de free-run-mode

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
beschrijving

< -UB+18 V: logische 1; > -UB+13 V resp. besturingsingang open: logische 0

ingang 1

NUL

ingang 2

NUL

ingang 3

NUL

behuizing
montageafstand zender/ontvanger

20 - 40 mm; optimal: 20 mm ± 2 mm

toelaatbare hoekafwijking

± 45° t.o.v. de loodlijn op de laag

materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, PA

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

M18: 15 Nm, M12: 3 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 65

bedrijfstemperatuur

+5° C tot +60° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

140 g

uitrusting/bijzonderheden
instelelementen

NUL

instelmogelijkheden

working range selection via control inputs
Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

indicatoren

1 x Duo-LED; groen: bedrijf / rood: dubbele laag / rood knipperend:
ontbrekende laag

hoogtepunten

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
M12
Kabelanschluss

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+4/Empf/M12/3CDD/ M18
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

dbk+4/Empf/M12/3CDD/ M18

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+4/M18/3CDD/M18 E+S
behuizing

detectiebereiken

2 x pnp

toepassingsgebied

papier met gewicht van 20 g/m2 tot 2.000 g/m2, Washi,
gemetalliseerde materialen en folie tot 0,4 mm dik, zelfklevende folie,
platen tot 0,3 mm, zeer fijn golfkarton, wafers, PCBs

bouwvorm

cilindrisch M18 met een buitenliggende ultrasoon omvormer

bedrijfsmodus

dubbelelaagdetectie

hoogtepunten

Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
Kabelanschluss

ultrasoon-specifiek
meetmethode

Impulsbedrijf met amplitudeanalyse

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

7 mm vóór de zender en ontvanger

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 50 mA

aansluitmethode

2 m PUR-kabel, 7 x 0,25 mm2

zenderleiding

aan de ontvanger: PUR-kabel van 1,2 m, aan de zender: PUR-kabel van 1
m met ronde M8-connector

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+4/M18/3CDD/M18 E+S
uitgangen
uitgang 1

dubbelelaaguitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

uitgang ontbrekende laag
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

reactietijd

< 500 µs in de trigger-mode, 2,5 ms in de free-run-mode

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
beschrijving

< -UB+18 V: logische 1; > -UB+13 V resp. besturingsingang open: logische 0

ingang 1

NUL

ingang 2

NUL

ingang 3

NUL

behuizing
montageafstand zender/ontvanger

20 - 60 mm; optimal: 40 mm ± 3 mm

toelaatbare hoekafwijking

± 45° t.o.v. de loodlijn op de laag

materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, PA

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

15 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 65

bedrijfstemperatuur

+5° C tot +60° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

165 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

enkele zender/ontvanger

andere uitvoeringsmogelijkheden

dbk+4/Sender/M18/K1
dbk+4/Empf/M18/3CDD/ M18

uitrusting/bijzonderheden
instelelementen

NUL

instelmogelijkheden

working range selection via control inputs
Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

indicatoren

1 x Duo-LED; groen: bedrijf / rood: dubbele laag / rood knipperend:
ontbrekende laag

hoogtepunten

Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
Kabelanschluss

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+4/M18/3CDD/M18 E+S
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

dbk+4/M18/3CDD/M18 E+S

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+4/M12/3CDD/M18 E+S
behuizing

detectiebereiken

2 x pnp

toepassingsgebied

papier met gewicht van 20 g/m2 tot 600 g/m2, Washi, gemetalliseerde
materialen en folie tot 0,2 mm dik, zelfklevende folie

bouwvorm

cilindrisch M12 met een buitenliggende ultrasoon omvormer

bedrijfsmodus

dubbelelaagdetectie

hoogtepunten

Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
M12
Kabelanschluss

ultrasoon-specifiek
meetmethode

Impulsbedrijf met amplitudeanalyse

ultrasone frequentie

500 kHz

blinde zone

5 mm vóór de zender en ontvanger

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 50 mA

aansluitmethode

2 m PUR-kabel, 7 x 0,25 mm2

zenderleiding

am Empfänger: 1,2 m PUR-Kabel, am Sender: 1 m PUR-Kabel, mit M8
Rundsteckverbinder; zum ausgelagerten Empfangswandler: 1,2 m PVCKabel

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+4/M12/3CDD/M18 E+S
uitgangen
uitgang 1

dubbelelaaguitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

uitgang ontbrekende laag
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

reactietijd

< 500 µs in de trigger-mode, 2,5 ms in de free-run-mode

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
beschrijving

< -UB+18 V: logische 1; > -UB+13 V resp. besturingsingang open: logische 0

ingang 1

NUL

ingang 2

NUL

ingang 3

NUL

behuizing
montageafstand zender/ontvanger

20 - 40 mm; optimal: 20 mm ± 2 mm

toelaatbare hoekafwijking

± 45° t.o.v. de loodlijn op de laag

materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, PA

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

M18: 15 Nm, M12: 3 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 65

bedrijfstemperatuur

+5° C tot +60° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

160 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

enkele zender/ontvanger

andere uitvoeringsmogelijkheden

dbk+4/Sender/ M12/K1
dbk+4/Empf/M12/3CDD/ M18

uitrusting/bijzonderheden
instelelementen

NUL

instelmogelijkheden

working range selection via control inputs
Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

indicatoren

1 x Duo-LED; groen: bedrijf / rood: dubbele laag / rood knipperend:
ontbrekende laag

hoogtepunten

Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
M12
Kabelanschluss

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+4/M12/3CDD/M18 E+S
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

dbk+4/M12/3CDD/M18 E+S

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+4/Empf/KU/3CDD/ M18
behuizing

detectiebereiken

2 x pnp

toepassingsgebied

papier met gewicht van 20 g/m2 tot 2.000 g/m2, Washi,
gemetalliseerde materialen en folie tot 0,4 mm dik, zelfklevende folie,
platen tot 0,3 mm, zeer fijn golfkarton, wafers, PCBs

bouwvorm

speciale bouwvorm

bedrijfsmodus

dubbelelaagdetectie

hoogtepunten

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
Sonderbauform
Kabelanschluss

ultrasoon-specifiek
meetmethode

Impulsbedrijf met amplitudeanalyse

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

7 mm vóór de zender en ontvanger

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 50 mA

aansluitmethode

2 m PUR-kabel, 7 x 0,25 mm2

zenderleiding

am Empfänger: 1,2 m PUR-Kabel, am Sender: 1 m PUR-Kabel, mit M8
Rundsteckverbinder; zum ausgelagerten Empfangswandler: 1,2 m PVCKabel

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+4/Empf/KU/3CDD/ M18
uitgangen
uitgang 1

dubbelelaaguitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

uitgang ontbrekende laag
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

reactietijd

< 500 µs in de trigger-mode, 2,5 ms in de free-run-mode

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
beschrijving

< -UB+18 V: logische 1; > -UB+13 V resp. besturingsingang open: logische 0

ingang 1

NUL

ingang 2

NUL

ingang 3

NUL

behuizing
montageafstand zender/ontvanger

20 - 60 mm; optimal: 40 mm ± 3 mm

toelaatbare hoekafwijking

± 45° t.o.v. de loodlijn op de laag

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

15 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 65

bedrijfstemperatuur

+5° C tot +60° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

uitrusting/bijzonderheden
instelelementen

NUL

instelmogelijkheden

working range selection via control inputs
Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

indicatoren

1 x Duo-LED; groen: bedrijf / rood: dubbele laag / rood knipperend:
ontbrekende laag

hoogtepunten

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
ausgelagerter Ultraschallwandler
Sonderbauform
Kabelanschluss

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+4/Empf/KU/3CDD/ M18
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

dbk+4/Empf/KU/3CDD/ M18

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

De dbk+5 breidt het toepassingsgebied van de dubbelelaagdetectie op zware kartonnen verpakkingen, golfkarton en kunststof
platen uit.

HOOGTEPUNTEN


Bijzonder sterke ultrasone dubbelelaagdetectie speciaal



voor het aftasten van golfkarton tot en met kunststof platen met een

dikte van meerdere mm


3 besturingsingangen





Optie Teach-in bijv.

voor het aftasten van met een olieﬁlm aan elkaar plakkende metalen platen



Compacte opbouw in de M18 x 1-schroefdraadbuis



voor externe gevoeligheidsselectie op het materiaal, de trigger en de Teach-in

BASISKENMERKEN


Feilloze herkenning van enkele en dubbele lagen



Geen Teach-in benodigd (Plug and play)



Uitgang dubbele laag en ontbrekende laag



Werkafstand zender – ontvanger van 30 tot 70 mm kiesbaar



Optie Trigger



Parametriseerbaar met LinkControl



voor toepassingen bij staffelstroom


voor de grootst mogelijke ﬂexibiliteit

dbk+5 ultrasone dubbelelaagdetectie

Beschrijving
De ultrasone dubbelelaagdetectie dbk+5
dient voor het aftasten van dun plaatwerk, kunststof platen en golfkarton met materiaaldiktes die buiten het bereik van
de dbk+4 sensoren vallen. Het werkingsprincipe is hetzelfde als bij de dbk+4. Het enige verschil tussen de systemen is de
aard van de te detecteren materialen (voor meer informatie zie dbk+4).
Tot de typische materialen
die deel uitmaken van het toepassingsgebied van de dbk+5, behoren platen tot ongeveer 2 mm dik (afhankelijk van het
metaal), kunststof platen, basismaterialen voor printplaten tot enkele millimeters dik en grof golfkarton.
Bij papier moet de sensor loodrecht t.o.v. de doorlopende laag gemonteerd worden. Bij plaatwerk, kunststof platen en
basismaterialen voor printplaten moet de dbk+5 onder een hoek van 10° – 18° t.o.v. de doorlopende laag gemonteerd
worden. De optimale hoek moet proefondervindelijk worden bepaald. Golfkarton moet onder een hoek van 35° – 45° en
schuin ten opzichte van de golven worden gemeten.
De zender en ontvanger
zijn ondergebracht in M18 x 1 mmschroefdraadhulzen en moeten op een onderlinge afstand van 30 - 70 mm
gemonteerd worden.

dbk+5 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+5/Sender/M18/K1
behuizing

detectiebereiken

toepassingsgebied

papier met gewicht van 100 g/m2 tot 2.000 g/m2, plastic sheets en folie
tot 5 mm dik*, zelfklevende folie, platen tot 2 mm*, golfkarton, wafers,
PCBs (*: material-dependent)

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

dubbelelaagdetectie

hoogtepunten

Sender für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

ultrasoon-specifiek
meetmethode

Impulsbedrijf met amplitudeanalyse

ultrasone frequentie

200 kHz

blinde zone

7 mm vóór de zender en ontvanger

elektrische gegevens
zenderleiding

PUR-kabel van 1 m met ronde M8-connector

behuizing
montageafstand zender/ontvanger

30 - 70 mm; optimal: 50 mm ± 3 mm

toelaatbare hoekafwijking

± 45° t.o.v. de loodlijn op de laag

materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

15 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 65

bedrijfstemperatuur

+5° C tot +60° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

50 g

dbk+5 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+5/Sender/M18/K1
uitrusting/bijzonderheden
instelelementen

niet vereist

instelmogelijkheden

niet vereist

hoogtepunten

Sender für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

documentatie (download)
bestelling

dbk+5/Sender/M18/K1

dbk+5 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+5/Sender/M18/K2
behuizing

detectiebereiken

toepassingsgebied

papier met gewicht van 100 g/m2 tot 2.000 g/m2, plastic sheets en folie
tot 5 mm dik*, zelfklevende folie, platen tot 2 mm*, golfkarton, wafers,
PCBs (*: material-dependent)

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

dubbelelaagdetectie

hoogtepunten

Sender für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

ultrasoon-specifiek
meetmethode

Impulsbedrijf met amplitudeanalyse

ultrasone frequentie

200 kHz

blinde zone

7 mm vóór de zender en ontvanger

elektrische gegevens
zenderleiding

PUR-kabel van 1 m met ronde M8-connector

behuizing
montageafstand zender/ontvanger

30 - 70 mm; optimal: 50 mm ± 3 mm

toelaatbare hoekafwijking

± 45° t.o.v. de loodlijn op de laag

materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

15 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 65

bedrijfstemperatuur

+5° C tot +60° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

50 g

dbk+5 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+5/Sender/M18/K2
uitrusting/bijzonderheden
instelelementen

niet vereist

instelmogelijkheden

niet vereist

hoogtepunten

Sender für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

documentatie (download)
bestelling

dbk+5/Sender/M18/K2

dbk+5 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+5/3CDD/M18 E+S
behuizing

detectiebereiken

2 x pnp

toepassingsgebied

papier met gewicht van 100 g/m2 tot 2.000 g/m2, plastic sheets en folie
tot 5 mm dik*, zelfklevende folie, platen tot 2 mm*, golfkarton, wafers,
PCBs (*: material-dependent)

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

dubbelelaagdetectie

hoogtepunten

Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

ultrasoon-specifiek
meetmethode

Impulsbedrijf met amplitudeanalyse

ultrasone frequentie

200 kHz

blinde zone

7 mm vóór de zender en ontvanger

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 50 mA

aansluitmethode

2 m PUR-kabel, 7 x 0,25 mm2

zenderleiding

aan de ontvanger: PUR-kabel van 1,2 m, aan de zender: PUR-kabel van 1
m met ronde M8-connector

dbk+5 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+5/3CDD/M18 E+S
uitgangen
uitgang 1

dubbelelaaguitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

uitgang ontbrekende laag
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

reactietijd

< 500 µs im Trigger-Mode, 5,5 ms im Free-Run‐Mode

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
beschrijving

< -UB+18 V: logische 1; > -UB+13 V resp. besturingsingang open: logische 0

ingang 1

NUL

ingang 2

NUL

ingang 3

NUL

behuizing
montageafstand zender/ontvanger

30 - 70 mm; optimal: 50 mm ± 3 mm

toelaatbare hoekafwijking

± 45° t.o.v. de loodlijn op de laag

materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, PA

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

15 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 65

bedrijfstemperatuur

+5° C tot +60° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

150 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

enkele zender/ontvanger

andere uitvoeringsmogelijkheden

dbk+5/Sender/M18/K1
dbk+5/Empf/3CDD/M18

uitrusting/bijzonderheden
instelelementen

NUL

instelmogelijkheden

Teach-in
LCA-2 met LinkCopy of LinkControl software

indicatoren

1 x Duo-LED; groen: bedrijf / rood: dubbele laag / rood knipperend:
ontbrekende laag

hoogtepunten

Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

dbk+5 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+5/3CDD/M18 E+S
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

dbk+5/3CDD/M18 E+S

dbk+5 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+5/Empf/3CDD/M18
behuizing

detectiebereiken

2 x pnp

toepassingsgebied

papier met gewicht van 100 g/m2 tot 2.000 g/m2, plastic sheets en folie
tot 5 mm dik*, zelfklevende folie, platen tot 2 mm*, golfkarton, wafers,
PCBs (*: material-dependent)

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

dubbelelaagdetectie

hoogtepunten

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

ultrasoon-specifiek
meetmethode

Impulsbedrijf met amplitudeanalyse

ultrasone frequentie

200 kHz

blinde zone

7 mm vóór de zender en ontvanger

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 50 mA

aansluitmethode

2 m PUR-kabel, 7 x 0,25 mm2

zenderleiding

PUR-kabel van 1,2 m met ronde M8-connector

dbk+5 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+5/Empf/3CDD/M18
uitgangen
uitgang 1

dubbelelaaguitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

uitgang ontbrekende laag
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

reactietijd

< 500 µs im Trigger-Mode, 5,5 ms im Free-Run‐Mode

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
beschrijving

< -UB+18 V: logische 1; > -UB+13 V resp. besturingsingang open: logische 0

ingang 1

NUL

ingang 2

NUL

ingang 3

NUL

behuizing
montageafstand zender/ontvanger

30 - 70 mm; optimal: 50 mm ± 3 mm

toelaatbare hoekafwijking

± 45° t.o.v. de loodlijn op de laag

materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, PA

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

15 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 65

bedrijfstemperatuur

+5° C tot +60° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

uitrusting/bijzonderheden
instelelementen

NUL

instelmogelijkheden

Teach-in
LCA-2 met LinkCopy of LinkControl software

indicatoren

1 x Duo-LED; groen: bedrijf / rood: dubbele laag / rood knipperend:
ontbrekende laag

hoogtepunten

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

dbk+5 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+5/Empf/3CDD/M18
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

dbk+5/Empf/3CDD/M18

dbk+5 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+5/3BEE/M18 E+S
behuizing

detectiebereiken

2 x pnp

toepassingsgebied

papier met gewicht van 100 g/m2 tot 2.000 g/m2, plastic sheets en folie
tot 5 mm dik*, zelfklevende folie, platen tot 2 mm*, golfkarton, wafers,
PCBs (*: material-dependent)

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

dubbelelaagdetectie

hoogtepunten

Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

ultrasoon-specifiek
meetmethode

Impulsbedrijf met amplitudeanalyse

ultrasone frequentie

200 kHz

blinde zone

7 mm vóór de zender en ontvanger

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 50 mA

aansluitmethode

2 m PUR-kabel, 7 x 0,25 mm2

zenderleiding

aan de ontvanger: PUR-kabel van 1,2 m, aan de zender: PUR-kabel van 1
m met ronde M8-connector

dbk+5 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+5/3BEE/M18 E+S
uitgangen
uitgang 1

dubbelelaaguitgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

uitgang ontbrekende laag
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

reactietijd

< 500 µs im Trigger-Mode, 5,5 ms im Free-Run‐Mode

opstarttijd

< 750 ms

ingangen
beschrijving

< -UB+18 V: logische 1; > -UB+13 V resp. besturingsingang open: logische 0

ingang 1

NUL

ingang 2

NUL

ingang 3

NUL

behuizing
montageafstand zender/ontvanger

30 - 70 mm; optimal: 50 mm ± 3 mm

toelaatbare hoekafwijking

± 45° t.o.v. de loodlijn op de laag

materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, PA

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

15 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 65

bedrijfstemperatuur

+5° C tot +60° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

150 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

enkele zender/ontvanger

andere uitvoeringsmogelijkheden

dbk+5/Sender/M18/K1
dbk+5/Empf/3BEE/M18

uitrusting/bijzonderheden
instelelementen

NUL

instelmogelijkheden

Teach-in
LCA-2 met LinkCopy of LinkControl software

indicatoren

1 x Duo-LED; groen: bedrijf / rood: dubbele laag / rood knipperend:
ontbrekende laag

hoogtepunten

Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

dbk+5 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+5/3BEE/M18 E+S
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

dbk+5/3BEE/M18 E+S

dbk+5 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+5/Empf/3BEE/M18
behuizing

detectiebereiken

2 x pnp

toepassingsgebied

papier met gewicht van 100 g/m2 tot 2.000 g/m2, plastic sheets en folie
tot 5 mm dik*, zelfklevende folie, platen tot 2 mm*, golfkarton, wafers,
PCBs (*: material-dependent)

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

dubbelelaagdetectie

hoogtepunten

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

ultrasoon-specifiek
meetmethode

Impulsbedrijf met amplitudeanalyse

ultrasone frequentie

200 kHz

blinde zone

7 mm vóór de zender en ontvanger

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 50 mA

aansluitmethode

2 m PUR-kabel, 7 x 0,25 mm2

zenderleiding

PUR-kabel van 1,2 m met ronde M8-connector

dbk+5 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+5/Empf/3BEE/M18
uitgangen
uitgang 1

dubbelelaaguitgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

uitgang ontbrekende laag
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

reactietijd

< 500 µs im Trigger-Mode, 5,5 ms im Free-Run‐Mode

opstarttijd

< 750 ms

ingangen
beschrijving

< -UB+18 V: logische 1; > -UB+13 V resp. besturingsingang open: logische 0

ingang 1

NUL

ingang 2

NUL

ingang 3

NUL

behuizing
montageafstand zender/ontvanger

30 - 70 mm; optimal: 50 mm ± 3 mm

toelaatbare hoekafwijking

± 45° t.o.v. de loodlijn op de laag

materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, PA

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

15 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 65

bedrijfstemperatuur

+5° C tot +60° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

uitrusting/bijzonderheden
instelelementen

NUL

instelmogelijkheden

Teach-in
LCA-2 met LinkCopy of LinkControl software

indicatoren

1 x Duo-LED; groen: bedrijf / rood: dubbele laag / rood knipperend:
ontbrekende laag

hoogtepunten

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
Kabelanschluss

dbk+5 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+5/Empf/3BEE/M18
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

dbk+5/Empf/3BEE/M18

dbk+5 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+5/Empf/3CDD/M18/ K7K2
behuizing

detectiebereiken

2 x pnp

toepassingsgebied

papier met gewicht van 20 g/m2 tot 2.000 g/m2, Washi,
gemetalliseerde materialen en folie tot 0,4 mm dik, zelfklevende folie,
platen tot 0,3 mm, zeer fijn golfkarton, wafers, PCBs

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

dubbelelaagdetectie

hoogtepunten

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
längeres Anschlusskabel

ultrasoon-specifiek
meetmethode

Impulsbedrijf met amplitudeanalyse

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

7 mm vóór de zender en ontvanger

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 50 mA

aansluitmethode

7 m PUR-Kabel, 7 x 0,25 mm2

zenderleiding

PUR-kabel van 2,3 m met ronde M8-connector

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+5/Empf/3CDD/M18/ K7K2
uitgangen
uitgang 1

dubbelelaaguitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

uitgang ontbrekende laag
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

reactietijd

< 500 µs in de trigger-mode, 2,5 ms in de free-run-mode

ingangen
beschrijving

< -UB+18 V: logische 1; > -UB+13 V resp. besturingsingang open: logische 0

ingang 1

NUL

ingang 2

NUL

ingang 3

NUL

behuizing
montageafstand zender/ontvanger

20 - 60 mm; optimal: 40 mm ± 3 mm

toelaatbare hoekafwijking

± 45° t.o.v. de loodlijn op de laag

materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, PA

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

15 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 65

bedrijfstemperatuur

+5° C tot +60° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

100 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

90°-Winkelkopf
ausgelagerter Sender/Empfänger

uitrusting/bijzonderheden
instelelementen

NUL

instelmogelijkheden

Teach-in
LCA-2 met LinkCopy of LinkControl software

indicatoren

1 x Duo-LED; groen: bedrijf / rood: dubbele laag / rood knipperend:
ontbrekende laag

hoogtepunten

Empfänger für Ultraschall-Doppelbogenkontrolle
Abstand zwischen Sender und Empfänger wählbar
längeres Anschlusskabel

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

dbk+5/Empf/3CDD/M18/ K7K2
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

dbk+5/Empf/3CDD/M18/ K7K2

dbk+4 ultrasone dubbelelaagdetectie

esp-4: Label- en splicesensor compact in één apparaat, naar keuze met M12-sensorkop.

HOOGTEPUNTEN


3 Teach-in-methodes



Reactietijd < 300 µs



Splice-herkenning ook bij dikke bandmaterialen



Variant met zeer compacte zender en ontvanger in de M12-schroefdraadhuls





om de sensor voor elke taak individueel in te kunnen stellen

voor gebruik bij hoge baan- en etiketteringssnelheden

BASISKENMERKEN


Label- en splicesensor in één apparaat



2 schakeluitgangen



LinkControl





voor label/splicedetectie en baanbreukbewaking

als optionele hulp voor de installatie en ingebruikname

esp-4 label/splice sensor

Beschrijving
esp-4 – eentje voor elke situatie:
LEtiketten- en splicesensor in één
Een ultrasoon zender straalt langs beneden met een snelle impulsvolgorde tegen het backing materiaal. De
geluidsimpulsen zorgen ervoor dat het backing materiaal trilt, zodat aan de tegenoverliggende zijde een sterk afgezwakte
geluidsgolf afgestraald wordt.
De ontvanger ontvangt deze geluidsgolf en analyseert hem. Het backing materiaal levert een ander signaalniveau dan het
etiket of de splice. Dit signaalverschil wordt door de esp-4 geanalyseerd. Het verschil tussen backing materiaal en etiket
resp. baanmateriaal en splice kan zeer gering zijn. Om een zeker onderscheid te garanderen, moet de esp-4 sensor
daarom eerst het signaalniveau voor het drager- resp. baanmateriaal teachen.

Dragermateriaal met label geeft een afgezwakt signaalniveau

De esp-4-sensoren kunnen als etikettensensor en als splicesensor gebruikt worden. Met de 3 teach-in methoden kan de
esp-4-sensor optimaal op elke taak ingesteld worden.
A) Dynamische teach-in van backing materiaal en etiket.
Tijdens de teach-in procedure wordt het backing materiaal met de etiketten bij constante snelheid door de esp-4 sensor
gevoerd. De esp-4 sensor zorgt voor een automatische teach-in van het signaalniveau voor de etiketten en voor de gaten
tussen de etiketten. Deze teach-in methode is eveneens geschikt om een splicedraad op een cellofaanfolie te teachen.
Hiervoor wordt tijdens de teach-in procedure van de splicedraad op de cellofaanfolie meerdere keren door de sensor
bewogen zodat de esp-4 de wissel tussen cellofaanfolie en splicedraad kan meten.

esp-4 label/splice sensor

esp-4 als labelsensor

esp-4 als draadsensor

B) Backing materiaal en etiketten apart teachen
THet signaalniveau voor het backingmateriaal en de etiketten kunnen zeer kort bij elkaar liggen. Om ook nog etiketten
met zeer geringe signaalverschillen te kunnen aftasten, worden de signaalniveaus apart geteacht. Eerst wordt het backing
materiaal en daarna het etiket op het backing materiaal geteacht. De schakeldrempel ligt dan tussen beide signaalniveaus.
C) Alleen baanmateriaal teachen
Baanmateriaal wordt in de regel van de rol verwerkt. Dan bevindt de te detecteren splice zich ontoegankelijk ergens in
deze rol. Hiervoor staat een aparte teach-in methode ter beschikking, waarbij alleen het baanmateriaal geteacht wordt.
De esp-4 herkent het signaalverschil tot de splice en zet zijn uitgang.

esp-4 als splicesensor

esp-4 label/splice sensor

Twee behuizingsvormen met verschillende ultrasoonfrequenties:
De esp-4/3CDD/M18 E+S heeft een direct in de analyse-electronica geïntegreerde ontvangsttransducent en wordt typisch
voor het aftasten van splices bij dikke baanmaterialen ingezet.
De esp-4/M12/3CDD/M18 E+S heeft een externe ontvangsttransducent. De zender en de ontvanger zijn ieder in
M12-schroefdraadhulzen ondergebracht. De variant met de M12-sensorkoppen wordt bij voorkeur voor het aftasten van
labels ingezet.

esp-4 label/splice sensor

esp-4/3CDD/M18 E+S
behuizing

detectiebereiken

2 x pnp

toepassingsgebied

sheeting with weights of < 20 g/m2 up to >> 600 g/m2, metal-laminated
sheets and films up to 0.6 mm thick, self-adhesive films, labels on backing
material

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

label/splice detection

ultrasoon-specifiek
meetmethode

Impulsbedrijf met amplitudeanalyse

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

7 mm vóór de zender en ontvanger

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 50 mA

aansluitmethode

2 m PUR-kabel, 7 x 0,25 mm2

zenderleiding

aan de ontvanger: PUR-kabel van 1,2 m, aan de zender: PUR-kabel van 1
m met ronde M8-connector

esp-4 label/splice sensor

esp-4/3CDD/M18 E+S
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
label/splice herkend
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

schakeluitgang
baanscheur
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

reactietijd

< 300 µs

ingangen
beschrijving

< -UB+18 V: logische 1; > -UB+13 V resp. besturingsingang open: logische 0

ingang 1

NUL

ingang 2

NUL

ingang 3

NUL

behuizing
montageafstand zender/ontvanger

20 - 40 mm; optimal: 40 mm ± 3 mm

toelaatbare hoekafwijking

aanbevolen montagehoek: ± 15 ° (± 10 ° to ± 45 °) from what is normal
for the material

materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, PA

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

15 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 65

bedrijfstemperatuur

+5° C tot +60° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

130 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

enkele zender/ontvanger

uitrusting/bijzonderheden
instelelementen

NUL

instelmogelijkheden

Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

indicatoren

1 x Duo-LED; groen: bedrijf / rood: label/splice herkend / rood knipperend:
baanscheur

esp-4 label/splice sensor

esp-4/3CDD/M18 E+S
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

esp-4/3CDD/M18 E+S

esp-4 label/splice sensor

esp-4/Empf/3CDD/M18
behuizing

detectiebereiken

2 x pnp

toepassingsgebied

sheeting with weights of < 20 g/m2 up to >> 600 g/m2, metal-laminated
sheets and films up to 0.6 mm thick, self-adhesive films, labels on backing
material

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

label/splice detection

hoogtepunten

ontvanger ultrasoon label/splice sensor

ultrasoon-specifiek
meetmethode

Impulsbedrijf met amplitudeanalyse

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

7 mm vóór de zender en ontvanger

elektrische gegevens
restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 50 mA

aansluitmethode

2 m PUR-kabel, 7 x 0,25 mm2

zenderleiding

PUR-kabel van 1,2 m met ronde M8-connector

esp-4 label/splice sensor

esp-4/Empf/3CDD/M18
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
label/splice herkend
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

schakeluitgang
baanscheur
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

reactietijd

< 300 µs

ingangen
beschrijving

< -UB+18 V: logische 1; > -UB+13 V resp. besturingsingang open: logische 0

ingang 1

NUL

ingang 2

NUL

ingang 3

NUL

behuizing
montageafstand zender/ontvanger

20 - 40 mm; optimal: 40 mm ± 3 mm

toelaatbare hoekafwijking

aanbevolen montagehoek: ± 15 ° (± 10 ° to ± 45 °) from what is normal
for the material

materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, PA

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

15 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 65

bedrijfstemperatuur

+5° C tot +60° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

100 g

uitrusting/bijzonderheden
instelelementen

NUL

instelmogelijkheden

Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

indicatoren

1 x Duo-LED; groen: bedrijf / rood: label/splice herkend / rood knipperend:
baanscheur

hoogtepunten

ontvanger ultrasoon label/splice sensor

esp-4 label/splice sensor

esp-4/Empf/3CDD/M18
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

esp-4/Empf/3CDD/M18

esp-4 label/splice sensor

esp-4/M12/3CDD/M18 E+S
behuizing

detectiebereiken

2 x pnp

toepassingsgebied

sheeting with weights of < 20 g/m2 up to >> 600 g/m2, metal-laminated
sheets and films up to 0.6 mm thick, self-adhesive films, labels on backing
material

bouwvorm

cilindrisch M12 met een buitenliggende ultrasoon omvormer

bedrijfsmodus

label/splice detection

hoogtepunten

buitenliggende ultrasoon omvormer
M12

ultrasoon-specifiek
meetmethode

Impulsbedrijf met amplitudeanalyse

ultrasone frequentie

500 kHz

blinde zone

5 mm vóór de zender en ontvanger

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 50 mA

aansluitmethode

2 m PUR-kabel, 7 x 0,25 mm2

zenderleiding

am Empfänger: 1,2 m PUR-Kabel, am Sender: 1 m PUR-Kabel, mit M8
Rundsteckverbinder; zum ausgelagerten Empfangswandler: 1,2 m PVCKabel

esp-4 label/splice sensor

esp-4/M12/3CDD/M18 E+S
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
label/splice herkend
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

schakeluitgang
baanscheur
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

reactietijd

< 300 µs

ingangen
beschrijving

< -UB+18 V: logische 1; > -UB+13 V resp. besturingsingang open: logische 0

ingang 1

NUL

ingang 2

NUL

ingang 3

NUL

behuizing
montageafstand zender/ontvanger

20 - 30 mm; optimal: 20 mm ± 3 mm

toelaatbare hoekafwijking

aanbevolen montagehoek: ± 15 ° (± 10 ° to ± 45 °) from what is normal
for the material

materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, PA

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

M18: 15 Nm, M12: 3 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 65

bedrijfstemperatuur

+5° C tot +60° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

160 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

enkele zender/ontvanger

uitrusting/bijzonderheden
instelelementen

NUL

instelmogelijkheden

Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

indicatoren

1 x Duo-LED; groen: bedrijf / rood: label/splice herkend / rood knipperend:
baanscheur

hoogtepunten

buitenliggende ultrasoon omvormer
M12

esp-4 label/splice sensor

esp-4/M12/3CDD/M18 E+S
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

esp-4/M12/3CDD/M18 E+S

esp-4 label/splice sensor

esp-4/Empf/M12/3CDD/ M18
behuizing

detectiebereiken

2 x pnp

toepassingsgebied

sheeting with weights of < 20 g/m2 up to >> 600 g/m2, metal-laminated
sheets and films up to 0.6 mm thick, self-adhesive films, labels on backing
material

bouwvorm

cilindrisch M12 met een buitenliggende ultrasoon omvormer

bedrijfsmodus

label/splice detection

hoogtepunten

ontvanger voor ultrasoon dubbelelaagdetectie
buitenliggende ultrasoon omvormer
M12

ultrasoon-specifiek
meetmethode

Impulsbedrijf met amplitudeanalyse

ultrasone frequentie

500 kHz

blinde zone

5 mm vóór de zender en ontvanger

elektrische gegevens
restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 50 mA

aansluitmethode

2 m PUR-kabel, 7 x 0,25 mm2

zenderleiding

PUR-kabel van 1 m met ronde M8-connector naar de zender, PVC-kabel
van 1,2 m naar de buiten liggende ontvanger

esp-4 label/splice sensor

esp-4/Empf/M12/3CDD/ M18
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
label/splice herkend
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

schakeluitgang
baanscheur
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

reactietijd

< 300 µs

ingangen
beschrijving

< -UB+18 V: logische 1; > -UB+13 V resp. besturingsingang open: logische 0

ingang 1

NUL

ingang 2

NUL

ingang 3

NUL

behuizing
montageafstand zender/ontvanger

20 - 30 mm; optimal: 20 mm ± 3 mm

toelaatbare hoekafwijking

aanbevolen montagehoek: ± 15 ° (± 10 ° to ± 45 °) from what is normal
for the material

materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, PA

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

max. aandraaimoment van de moeren

M18: 15 Nm, M12: 3 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 65

bedrijfstemperatuur

+5° C tot +60° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

140 g

uitrusting/bijzonderheden
instelelementen

NUL

instelmogelijkheden

Teach-in via control inputs
LCA-2 with LinkControl

indicatoren

1 x Duo-LED; groen: bedrijf / rood: label/splice herkend / rood knipperend:
baanscheur

hoogtepunten

ontvanger voor ultrasoon dubbelelaagdetectie
buitenliggende ultrasoon omvormer
M12

esp-4 label/splice sensor

esp-4/Empf/M12/3CDD/ M18
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

esp-4/Empf/M12/3CDD/ M18

esp-4 label/splice sensor

Ultrasoon zender/ontvanger sensoren in diverse behuizingen

HOOGTEPUNTEN


Zender en ontvanger



Uitwisselbaar met vele optische zender/ontvanger sensoren



Schakelfrequentie tot 500 Hz



in miniatuur behuizing of M18 schroefdraadbehuizing





en goed alternatief bij kritische toepassingen

voor snel aftasten

BASICS


1 schakeluitgang in pnp-uitvoering



microsonic Teach-in met maar één toets



Werkafstand zender – ontvanger van 10 to 2.500 mm kiesbaar



Bedrijfsspanning 20–30 V

ews zender/ontvanger ultrasoon sensoren

BESCHRIJVING
Ultrasonic zender / ontvanger sensoren ews
Contactloze detectie van objecten middels losse zender en ontvanger, geschikt voor applicaties zoals detectie van ﬂessen
en plastic folies. De ews zender/ontvanger sensor is beschikbaar in kubusvormige behuizing en cilindrische M18
behuizing. De ews serie heeft een werkbereik van 10 tot 2500 mm.
De ews zender/ontvanger sensoren
Bestaan uit twee identieke sensoren welke tegenover elkaar worden geplaatst. Via de control input wordt 1 sensor
ingesteld als zender en de andere als ontvanger. Wanneer pin 2 wordt verbonden met +Ub, functioneert deze als zender.

Het werkingsprincpie van zender & ontvanger ultrasoon sensoren

Het werkingsprincipe
Een ews sensor wordt ingesteld als zender en zendt geluidspulsen naar de ontvanger, welke recht tegenover de zender
wordt geplaatst. Wanneer een object de ultrasoon pulsen onderbreekt wordt de uitgang van de ontvanger geactiveerd.
microsonic Teach-in
De Teach-in knop bovenop de kubusvormige ews-15/CD sensor stelt de gebruiker in staat om op eenvoudige wijze de
reactietijd van de uitgang van de ontvanger in te stellen. Met de teach-in procedure wordt de reactietijd en tijdsvertraging
ingesteld op 6,9 ms. Bij de uitvoering in cilindrische M18 behuizing wordt dit ingesteld via pin-2.
Twee LEDs
laten zien of de sensoren in bedrijf zijn en of de uitgang op de ontvanger is geactiveerd.

ews zender/ontvanger ultrasoon sensoren

ews-15/CD Set
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp

toepassingsgebied

50 - 250 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

eenwegfotocel

hoogtepunten

Empfänger für Einweg-Ultraschall-Schranke
Sender für Einweg-Ultraschall-Schranke
kleinste quaderförmige Bauform

ultrasoon-specifiek
meetmethode

Transmitter-receiver pulse mode

ultrasone frequentie

380 kHz

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 30 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M8-connector

ews zender/ontvanger ultrasoon sensoren

ews-15/CD Set
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 3

Strom: 4-20 mA / Spannung: 2-10 V (bei UB ≥ 15 V), kurzschlussfest

schakelfrequentie

400 Hz, bei aktiviertem Filter 80 Hz

reactietijd

2,3 ms, bei aktiviertem Filter 6,9 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

NUL

behuizing
materiaal

ABS

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

2 x 12 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

enkele zender/ontvanger

uitrusting/bijzonderheden
instelelementen

1 taster

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button

indicatoren

LED green (transmitter and receiver: working), LED yellow (only receiver:
switch status)

hoogtepunten

Empfänger für Einweg-Ultraschall-Schranke
Sender für Einweg-Ultraschall-Schranke
kleinste quaderförmige Bauform

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

ews-15/CD Set

ews zender/ontvanger ultrasoon sensoren

ews-15/M18/CD Set
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp

toepassingsgebied

10 - 150 mm

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

eenwegfotocel

hoogtepunten

Empfänger für Einweg-Ultraschall-Schranke
Sender für Einweg-Ultraschall-Schranke

ultrasoon-specifiek
meetmethode

Transmitter-receiver pulse mode

ultrasone frequentie

380 kHz

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

as emitter ≤ 45 mA, as receiver ≤ 25 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M12-connector

ews zender/ontvanger ultrasoon sensoren

ews-15/M18/CD Set
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelfrequentie

500 Hz, bei aktiviertem Filter 125 Hz

reactietijd

2 ms, bei aktiviertem Filter 6 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

Control-Eingang
Teach-in-Eingang

behuizing
materiaal

ABS

max. aandraaimoment van de moeren

1 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

2 x 15 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

enkele zender/ontvanger

uitrusting/bijzonderheden
instelelementen

NUL

instelmogelijkheden

teach-in

indicatoren

LED green (transmitter and receiver: working), LED yellow (only receiver:
switch status)

hoogtepunten

Empfänger für Einweg-Ultraschall-Schranke
Sender für Einweg-Ultraschall-Schranke

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

ews-15/M18/CD Set

ews zender/ontvanger ultrasoon sensoren

ews-25/M18/CD Set
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp

toepassingsgebied

10 - 400 mm

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

eenwegfotocel

hoogtepunten

Sender für Einweg-Ultraschall-Schranke
Empfänger für Einweg-Ultraschall-Schranke

ultrasoon-specifiek
meetmethode

Transmitter-receiver pulse mode

ultrasone frequentie

320 kHz

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

as emitter ≤ 45 mA, as receiver ≤ 25 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M12-connector

ews zender/ontvanger ultrasoon sensoren

ews-25/M18/CD Set
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelfrequentie

500 Hz, bei aktiviertem Filter 125 Hz

reactietijd

2 ms, bei aktiviertem Filter 6 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

Control-Eingang
Teach-in-Eingang

behuizing
materiaal

ABS

max. aandraaimoment van de moeren

1 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

2 x 15 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

enkele zender/ontvanger

uitrusting/bijzonderheden
instelelementen

NUL

instelmogelijkheden

teach-in

indicatoren

LED green (transmitter and receiver: working), LED yellow (only receiver:
switch status)

hoogtepunten

Sender für Einweg-Ultraschall-Schranke
Empfänger für Einweg-Ultraschall-Schranke

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

ews-25/M18/CD Set

ews zender/ontvanger ultrasoon sensoren

ews-100/M18/CD Set
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp

toepassingsgebied

100 - 2.500 mm

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

eenwegfotocel

hoogtepunten

Empfänger für Einweg-Ultraschall-Schranke
Sender für Einweg-Ultraschall-Schranke

ultrasoon-specifiek
meetmethode

Transmitter-receiver pulse mode

ultrasone frequentie

200 kHz

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

as emitter ≤ 50 mA, as receiver ≤ 25 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M12-connector

ews zender/ontvanger ultrasoon sensoren

ews-100/M18/CD Set
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelfrequentie

200 Hz, bei aktiviertem Filter 50 Hz

reactietijd

5 ms, bei aktiviertem Filter 15 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

Control-Eingang
Teach-in-Eingang

behuizing
materiaal

ABS

max. aandraaimoment van de moeren

1 Nm

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 67

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

2 x 15 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

enkele zender/ontvanger

uitrusting/bijzonderheden
instelelementen

NUL

instelmogelijkheden

teach-in

indicatoren

LED green (transmitter and receiver: working), LED yellow (only receiver:
switch status)

hoogtepunten

Empfänger für Einweg-Ultraschall-Schranke
Sender für Einweg-Ultraschall-Schranke

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

ews-100/M18/CD Set

ews zender/ontvanger ultrasoon sensoren

De vorksensor esf-1 registreert labels ook foutloos bij hoge etiketteersnelheden.

HOOGTEPUNTEN


3 Teach-in-methodes



Reactietijd <300 µs:



Vorkvormige behuizing met zeer compacte afmetingen



QuickTeach



IO-link interface







ook voor het aftasten van labels buiten de standaard

voor het gebruik bij hoge baansnelheden

ter ondersteuning van de nieuwe industriële standaard

BASISKENMERKEN


Label- en splicesensor als vorksensor



2 schakeluitgangen



3 LED’s en 1 toets op de bovenzijde van de behuizing



Teach-in naar keuze via de toets of via pin 5



LinkControl





voor label/splicedetectie en baanbreukbewaking

als optionele hulp voor de installatie en ingebruikname

esf-1 ultrasone label- en splicesensoren

Beschrijving
Werkingsprincipe
De labels worden door de vork geleid. Een ultrasone zender in de onderste vorktand straalt met een snelle reeks impulsen
tegen het dragermateriaal. De geluidsimpulsen laten het dragermateriaal vibreren, zodat aan de tegenoverliggende kant
een sterk afgezwakte geluidsrimpel uitgestraald wordt. De ontvanger in de bovenste tand ontvangt deze geluidsrimpel.
Het dragermateriaal geeft een ander signaalniveau af dan de label. Dit signaalverschil wordt door de esf-1 geanalyseerd.
De signaalverschillen tussen dragermateriaal en label kunnen heel klein zijn. Om een duidelijk onderscheid te waarborgen,
moet de esf-1 op het label ingeleerd worden.

Backing material with a label provides an attenuated signal level

De esf-1
tast foutloos hoogtransparente, reﬂecterende materialen, evenals gemetalliseerde labels en labels in elke willekeurige kleur
af. Afhankelijk van het vereiste geluidsvermogen stelt de meetcyclustijd zich automatisch zelf in. Bij dunne labels en
dragermaterialen werkt de esf-1 op zijn maximale snelheid en heeft dan een reactietijd van < 300 µs.
Om ook speciale labels, bijvoorbeeld labels met reliëf of perforaties, te kunnen aftasten, zijn er drie verschillende Teachin-methodes ter beschikking.
A) Dragermateriaal en label dynamisch inleren
Tijdens het Teach-in-proces wordt het dragermateriaal met labels aan een constante snelheid door de vork geleid.
De esf-1-sensor leert automatisch het signaalniveau voor de labels, evenals het niveau voor de loze ruimtes tussen de
labels in.
Dit is de standaard Teach-in voor labels.

esf-1 ultrasone label- en splicesensoren

esf-1 as label sensor

B) Backing materiaal en etiketten apart teachen
Het signaalniveau voor het backingmateriaal en de etiketten kunnen zeer kort bij elkaar liggen. Om ook nog etiketten met
zeer geringe signaalverschillen te kunnen aftasten, worden de signaalniveaus apart geteacht. Eerst wordt het backing
materiaal en daarna het etiket op het backing materiaal geteacht. De schakeldrempel ligt dan tussen beide signaalniveaus.
C) Alleen baanmateriaal inleren
Baanmateriaal wordt in de regel vanaf de rol verwerkt. Dan bevindt zich de te detecteren splice op een onbereikbare plek
ergens in deze rol. Hiervoor is een aparte Teach-in-methode ter beschikking, waarbij alleen het baanmateriaal ingeleerd
wordt. De esf-1 herkent de splice aan het verschil in signaalniveaus en stelt zijn uitgang in.

esf-1 as splice sensor

De Teach-in-procedure
kan naar keuze met de toets aan de bovenzijde van de behuizing of via pin 5 aan de sensorstekker uitgevoerd worden.
Met LinkControl
kan de esf-1 optioneel geparametriseerd worden. Ook kunnen de meetwaarden graﬁsch weergegeven worden.

esf-1 ultrasone label- en splicesensoren

De labels worden door de vork geleid. De esf-1 reageert op het signaalverschil tussen dragermateriaal en label.

IO-Link
De esf-1 ultrasone label- en splicesensoren hebben een push-pull-schakeluitgang en ondersteunen IO-Link in versie 1.1.

esf-1 ultrasone label- en splicesensoren

esf-1/CF
behuizing

detectiebereiken

1 x Push-Pull

toepassingsgebied

sheeting with weights of < 20 g/m2 up to >> 400 g/m2, metal-laminated
sheets and films up to 0.2 mm thick, self-adhesive films, labels on backing
material

bouwvorm

in de vorm van een vork

bedrijfsmodus

label/splice detection

ultrasoon-specifiek
meetmethode

Impulsbedrijf met amplitudeanalyse

ultrasone frequentie

500 kHz

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 50 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M8-connector

esf-1 ultrasone label- en splicesensoren

esf-1/CF
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

reactietijd

300 µs up to 2,25 ms, dependent on the material

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang

behuizing
vork opening

6 mm

vork diepte

67 mm

materiaal

aluminium geanodiseerd

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 65

bedrijfstemperatuur

+5° C tot +60° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

80 g

uitrusting/bijzonderheden
instelelementen

1 taster

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button
Teach-in via com input on pin 2
LCA-2 with LinkControl

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: label/splice herkend, 1 x LED rood:
baanscheur

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

esf-1/CF

esf-1 ultrasone label- en splicesensoren

esf-1/15/CDF/A
behuizing

detectiebereiken

1 x Push-Pull + 1 x pnp

toepassingsgebied

sheeting with weights of < 20 g/m2 up to >> 400 g/m2, metal-laminated
sheets and films up to 0.2 mm thick, self-adhesive films, labels on backing
material

bouwvorm

in de vorm van een vork

bedrijfsmodus

IO-Link
Etiketten-/Spleißerkennung

hoogtepunten

größere Gabelweite/-Tiefe
IO-Link
Smart Sensor Profile

ultrasoon-specifiek
meetmethode

Impulsbedrijf met amplitudeanalyse

ultrasone frequentie

500 kHz

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 50 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

esf-1 ultrasone label- en splicesensoren

esf-1/15/CDF/A
uitgangen
uitgang 1

Schaltausgang
Etikett/Spleiß erkannt
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
Schließer/Öffner einstellbar, kurzschlussfest

uitgang 2

Schaltausgang
Etikett/Spleiß erkannt
Bahnriss
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
Schließer/Öffner einstellbar, kurzschlussfest

reactietijd

300 µs up to 2,25 ms, dependent on the material

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

IO-Link
productnaam

esf-1/15/CDF/A

product-ID

16952

SIO mode support

ja

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

min. cyclustijd

4 ms

procesgegevens-formaat

32 Bit PDI

procesgegevens-inhoud

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 2: web break; Bit 8-15:
scale (Int. 8); Bit 16-31: measured value (Int. 16)

ISDU-parameter

Identification, switched output, add-ons, temperature compensation,
operation

Systeemcommando's

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD-versie

IODD Versie 1.1

behuizing
vork opening

6 mm

vork diepte

149,5 mm

materiaal

aluminium geanodiseerd

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 65

bedrijfstemperatuur

+5° C tot +60° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

80 g

esf-1 ultrasone label- en splicesensoren

esf-1/15/CDF/A
uitrusting/bijzonderheden
instelelementen

1 taster
com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in über Taster
Teach-in über Com-Eingang an Pin 5
LCA-2 mit LinkControl
IO-Link

Synchronisation

ja

indicatoren

1 x LED grün: Betrieb, 1 x LED gelb: Schaltzustand Pin 4, 1 x LED rot:
Schaltzustand Pin 2

hoogtepunten

größere Gabelweite/-Tiefe
IO-Link
Smart Sensor Profile

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

esf-1/15/CDF/A

esf-1 ultrasone label- en splicesensoren

esf-1/CDF
behuizing

detectiebereiken

1 x Push-Pull + 1 x pnp

toepassingsgebied

sheeting with weights of < 20 g/m2 up to >> 400 g/m2, metal-laminated
sheets and films up to 0.2 mm thick, self-adhesive films, labels on backing
material

bouwvorm

in de vorm van een vork

bedrijfsmodus

label/splice detection

ultrasoon-specifiek
meetmethode

Impulsbedrijf met amplitudeanalyse

ultrasone frequentie

500 kHz

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 50 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

esf-1 ultrasone label- en splicesensoren

esf-1/CDF
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

uitgang 2

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

reactietijd

300 µs up to 2,25 ms, dependent on the material

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

behuizing
vork opening

6 mm

vork diepte

67 mm

materiaal

aluminium geanodiseerd

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 65

bedrijfstemperatuur

+5° C tot +60° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

80 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

grotere vorkbreedte/-diepte

andere uitvoeringsmogelijkheden

esf-1/15/CDF

uitrusting/bijzonderheden
instelelementen

1 taster
com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button
Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: label/splice herkend, 1 x LED rood:
baanscheur

esf-1 ultrasone label- en splicesensoren

esf-1/CDF
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

esf-1/CDF

esf-1 ultrasone label- en splicesensoren

esf-1/15/CDF
behuizing

detectiebereiken

1 x Push-Pull + 1 x pnp

toepassingsgebied

sheeting with weights of < 20 g/m2 up to >> 400 g/m2, metal-laminated
sheets and films up to 0.2 mm thick, self-adhesive films, labels on backing
material

bouwvorm

in de vorm van een vork

bedrijfsmodus

label/splice detection

ultrasoon-specifiek
meetmethode

Impulsbedrijf met amplitudeanalyse

ultrasone frequentie

500 kHz

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 50 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

esf-1 ultrasone label- en splicesensoren

esf-1/15/CDF
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

uitgang 2

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

reactietijd

300 µs up to 2,25 ms, dependent on the material

opstarttijd

< 300 ms

behuizing
vork opening

6 mm

vork diepte

149,5 mm

materiaal

aluminium geanodiseerd

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 65

bedrijfstemperatuur

+5° C tot +60° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

90 g

uitrusting/bijzonderheden
instelelementen

1 taster
com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button
Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: label/splice herkend, 1 x LED rood:
baanscheur

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

esf-1/15/CDF

esf-1 ultrasone label- en splicesensoren

esf-1/CDF/A
behuizing

detectiebereiken

1 x Push-Pull + 1 x pnp

toepassingsgebied

sheeting with weights of < 20 g/m2 up to >> 400 g/m2, metal-laminated
sheets and films up to 0.2 mm thick, self-adhesive films, labels on backing
material

bouwvorm

in de vorm van een vork

bedrijfsmodus

IO-Link
Etiketten-/Spleißerkennung

hoogtepunten

IO-Link
Smart Sensor Profile

ultrasoon-specifiek
meetmethode

Impulsbedrijf met amplitudeanalyse

ultrasone frequentie

500 kHz

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 50 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

esf-1 ultrasone label- en splicesensoren

esf-1/CDF/A
uitgangen
uitgang 1

Schaltausgang
Etikett/Spleiß erkannt
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
Schließer/Öffner einstellbar, kurzschlussfest

uitgang 2

Schaltausgang
Etikett/Spleiß erkannt
Bahnriss
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
Schließer/Öffner einstellbar, kurzschlussfest

reactietijd

300 µs up to 2,25 ms, dependent on the material

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

IO-Link
productnaam

esf-1/CDF/A

product-ID

16950

SIO mode support

ja

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

min. cyclustijd

4 ms

procesgegevens-formaat

32 Bit PDI

procesgegevens-inhoud

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 2: web break; Bit 8-15:
scale (Int. 8); Bit 16-31: measured value (Int. 16)

ISDU-parameter

Identification, switched output, add-ons, temperature compensation,
operation

Systeemcommando's

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD-versie

IODD Versie 1.1

esf-1 ultrasone label- en splicesensoren

esf-1/CDF/A
behuizing
vork opening

6 mm

vork diepte

67 mm

materiaal

aluminium geanodiseerd

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 65

bedrijfstemperatuur

+5° C tot +60° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

80 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

grotere vorkbreedte/-diepte

andere uitvoeringsmogelijkheden

esf-1/15/CDF/A

uitrusting/bijzonderheden
instelelementen

1 taster
com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in über Taster
Teach-in über Com-Eingang an Pin 5
LCA-2 mit LinkControl
IO-Link

Synchronisation

ja

indicatoren

1 x LED grün: Betrieb, 1 x LED gelb: Schaltzustand Pin 4, 1 x LED rot:
Schaltzustand Pin 2

hoogtepunten

IO-Link
Smart Sensor Profile

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

esf-1/CDF/A

esf-1 ultrasone label- en splicesensoren

Met de kantensensor bks+ kunnen baankranten van folie, papier en andere geluidondoorlaatbare materialen contactloos
gedetecteerd worden.

HOOGTEPUNTEN


2 behuizingconstructies



Naar keuze 12 mm of 40 mm meetbereik



IO-Link-interface



Resolutie van 0,01 mm tot 0,02 mm



Zeer compacte behuizingafmetingen





met 30 en 60 mm vorkbreedte

ter ondersteuning van de nieuwe industriële standaard

BASISKENMERKEN


Contactvrij aftasten van de baankant



Analoge uitgang 4–20 mA en 0–10 V



3 LED’s en 1 toets op de bovenzijde van de behuizing



Parametriseerbaar met LinkControl



Robuuste metalen behuizing



voor de regeling van de baanloop



stroom- en spanningsuitgang instelbaar

bks+ ultrasone baankantensensoren

Beschrijving
De bks+ ultrasone kantensensor
is een vorksensor, die kanten van geluiddoorlaatbare materialen, zoals bijvoorbeeld folie en papier, kan aftasten.
Zodoende is de bks+ ideaal voor de regeling van de baanloop van uiterst transparante folie, lichtgevoelige materialen,
materialen met sterk wisselende transparantie en papier met een hoge belasting door papierstof.
Werkingsprincipe
In de vork zit in het onderste been een ultrasone zender, die periodiek korte schakelimpulsen uitzendt. Deze worden door
de in het bovenste vorkbeen gesitueerde ultrasone ontvanger gedetecteerd. Een in de vork ingrijpend materiaal dekt dit
geluidstraject af en dempt zodoende het ontvangstsignaal al naargelang de afdekking. Dit wordt door de interne
elektronica geanalyseerd. Afhankelijk van de mate van afdekking wordt er een analoog signaal uitgevoerd.
Afhankelijk van de mate van afdekking wordt er een analoog signaal uitgevoerd.

1 Push-Pull-schakeluitgang in pnp- en npn-schakeltechniek en 1 analoge uitgang 4–20 mA of 0–10 V

De actieradius bedraagt 12 mm, resp. 40 mm.
Met de taster “Teach-in”
aan de bovenzijde van de kantensensor wordt de nulstand van de te regelen kant ingesteld. Deze ijking kan op twee
manier plaatsvinden:



De vork helemaal vrij van baanmateriaal maken,



Taster ca. 3 seconden lang indrukken totdat de beide gele LED’s beurtelings knipperen. Klaar. Of



Baankant binnen de vork aan de beide markeringen uitlijnen, zodat er 50 % van het geluidstraject afgedekt is,



vervolgens taster ca. 6 seconden lang indrukken totdat de beide gele LED’s statisch verlicht zijn. Klaar.

Kantensensor bks+3 heeft een vorkwijdte van 30 mm en een vorkdiepte van 43 mm. Kantensensor bks+6 heeft een
vorkwijdte van 60 mm en een vorkdiepte van 73 mm. Andere vorkwijdten en vorkdiepten zijn op aanvraag mogelijk. In de
behuizing bevinden zich zijwaarts twee doorlopende boringen voor de montage van kantensensor. De elektrische
aansluiting gebeurt door middel van een ronde M12-connector.
Drie lichtgevende dioden (LED’s)
geven de positie van het baanmateriaal binnen de vork aan. Voor het gebruik bij lichtgevoelige materialen kunnen de
LED’s ook uitgeschakeld worden.

bks+ ultrasone baankantensensoren

Met een vorkbreedte van slechts 30 mm, resp. 60 mm en een opening van 33 mm, resp. 73 mm is hij zeer compact gebouwd. Het toepassingsgebied
van 12 mm, resp. 40 mm en de hoge nauwkeurigheid van 0,1 mm maken talloze toepassingen mogelijk.

Swichting over
between current and voltage outputs is done by using the button or LinkControl.
De bks+ is vooraf ingesteld en onmiddellijk gebruiksgereed. Optioneel kunnen de parameters van de bks echter ook met
behulp van de LinkControl-adapter LCA-2 in ruime mate ingesteld worden.
IO-Link versie 1.1
is standaard geïntegreerd.

bks+ ultrasone baankantensensoren

bks+3/FIU
behuizing

detectiebereiken

1 x Push-Pull + 1 x analoog 4-20 mA / 0-10 V

toepassingsgebied

≥ 12 mm (±6 mm)

bouwvorm

in de vorm van een vork

bedrijfsmodus

IO-Link
Bahnkantenerfassung

hoogtepunten

IO-Link

ultrasoon-specifiek
meetmethode

Impulsbedrijf met amplitudeanalyse

ultrasone frequentie

170 kHz

blinde zone

5 mm vóór de zender en ontvanger

resolutie/aftastsnelheid

0,01 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,1 mm bij constante omgevings bepalingen

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 60 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

bks+ ultrasone baankantensensoren

bks+3/FIU
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA / Spanning: 0-10 V, kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

uitgang 2

schakeluitgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

reactietijd

5,1 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

IO-Link
productnaam

bks+

product-ID

bks+3/FIU

SIO mode support

ja

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

min. cyclustijd

4 ms

procesgegevens-formaat

16 Bit, R, UNI16

procesgegevens-inhoud

Bit 0-15: mate van afdekking met 0,003 resolutie

ISDU-parameter

Inleren via druktoets, linearisatie van de uitgangscurve,
temperatuurcompensatie, standaardisatie van meetwaarde, analoge
uitgangsmodus, stijgende/dalende karakteristiek, NCC/NOC,
synchronisatie via pin-5, automatisch uitzetten van LED’s,
herhalingssnelheid, meetlengte, grenswaarde uitgangscurve buitenste
window, grenswaarde uitgangscurve binnenste window, meetfilter,
filtersterkte, centrumwaarde schakelbereik, breedte van het
schakelbereik, opkomvertraging, afvalvertraging, LED-display

Systeemcommando's

herstel IO-Link parameter, sensoraanpassing: vork vrij, sensoraanpassing:
vork 50 % bedekt, sensoraanpassing: vork 100 % bedekt, laad
fabrieksinstellingen

IODD-versie

IODD Versie 1.1

bks+ ultrasone baankantensensoren

bks+3/FIU
behuizing
vork opening

30 mm

vork diepte

43 mm

materiaal

RVS, kunststof delen: PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 65

bedrijfstemperatuur

+5° C tot +60° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

190 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

grotere vorkbreedte/-diepte

uitrusting/bijzonderheden
instelelementen

1 taster

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

hoogtepunten

IO-Link

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

bks+3/FIU

bks+ ultrasone baankantensensoren

bks+6/FIU
behuizing

detectiebereiken

1 x Push-Pull + 1 x analoog 4-20 mA / 0-10 V

toepassingsgebied

≥ 40 mm (±20 mm)

bouwvorm

in de vorm van een vork

bedrijfsmodus

IO-Link
Bahnkantenerfassung

hoogtepunten

IO-Link

ultrasoon-specifiek
meetmethode

Impulsbedrijf met amplitudeanalyse

ultrasone frequentie

310 kHz

blinde zone

5 mm vóór de zender en ontvanger

resolutie/aftastsnelheid

0,02 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,1 mm bij constante omgevings bepalingen

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 60 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

bks+ ultrasone baankantensensoren

bks+6/FIU
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA / Spanning: 0-10 V, kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

uitgang 2

schakeluitgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA

reactietijd

6 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

IO-Link
productnaam

bks+

product-ID

bks+6/FIU

SIO mode support

ja

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

min. cyclustijd

4 ms

procesgegevens-formaat

16 Bit, R, UNI16

procesgegevens-inhoud

Bit 0-15: mate van afdekking met 0,01 resolutie

ISDU-parameter

Inleren via druktoets, linearisatie van de uitgangscurve,
temperatuurcompensatie, standaardisatie van meetwaarde, analoge
uitgangsmodus, stijgende/dalende karakteristiek, NCC/NOC,
synchronisatie via pin-5, automatisch uitzetten van LED’s,
herhalingssnelheid, meetlengte, grenswaarde uitgangscurve buitenste
window, grenswaarde uitgangscurve binnenste window, meetfilter,
filtersterkte, centrumwaarde schakelbereik, breedte van het
schakelbereik, opkomvertraging, afvalvertraging, LED-display

Systeemcommando's

herstel IO-Link parameter, sensoraanpassing: vork vrij, sensoraanpassing:
vork 50 % bedekt, sensoraanpassing: vork 100 % bedekt, laad
fabrieksinstellingen

IODD-versie

IODD Versie 1.1

bks+ ultrasone baankantensensoren

bks+6/FIU
behuizing
vork opening

60 mm

vork diepte

73 mm

materiaal

RVS, kunststof delen: PBT

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 65

bedrijfstemperatuur

+5° C tot +60° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

280 g

uitrusting/bijzonderheden
instelelementen

1 taster

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

hoogtepunten

IO-Link

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

bks+6/FIU

bks+ ultrasone baankantensensoren

Met de kantensensor bks kunnen baankranten van folie, papier en andere geluidondoorlaatbare materialen contactloos gedetecteerd
worden.

HOOGTEPUNTEN


Compacte constructie met een vorkopening van slechts 30 mm



Resolutie van 0,025 mm



Relatieve nauwkeurigheid van 0,1 mm



Reactietijd van 4 ms



Toepassingsgebied 8 mm

BASISKENMERKEN


Contactvrij aftasten van de baankant



Analoge uitgang 4–20 mA en 0–10 V



3 LED’s en 1 toets op de bovenzijde van de behuizing



Parametriseerbaar met LinkControl



Robuuste metalen behuizing



voor zware gebruiksomstandigheden

bks ultrasone kantensensor

Beschrijving
De bks ultrasone kantensensor
is een vorksensor, die kanten van geluiddoorlaatbare materialen, zoals bijvoorbeeld folie en papier, kan aftasten.
Zodoende is de bks ideaal voor de regeling van de baanloop van uiterst transparante folie, lichtgevoelige materialen,
materialen met sterk wisselende transparantie en papier met een hoge belasting door papierstof.
Werkingsprincipe
In de vork zit in het onderste been een ultrasone zender, die periodiek korte schakelimpulsen uitzendt. Deze worden door
de in het bovenste vorkbeen gesitueerde ultrasone ontvanger gedetecteerd. Een in de vork ingrijpend materiaal dekt dit
geluidstraject af en dempt zodoende het ontvangstsignaal al naargelang de afdekking. Dit wordt door de interne
elektronica geanalyseerd.
Afhankelijk van de mate van afdekking wordt er een analoog signaal uitgevoerd.

De analoge uitgang kan zowel spanning 0–10 V als stroom 4–20 mA leveren.

De actieradius bedraagt 8 mm (±4 mm).
Met de taster “Teach-in”
aan de bovenzijde van de kantensensor wordt de nulstand van de te regelen kant ingesteld. Deze ijking kan op twee
manier plaatsvinden:



De vork helemaal vrij van baanmateriaal maken,



Taster ca. 3 seconden lang indrukken totdat de beide gele LED’s beurtelings knipperen. Klaar. Of



Baankant binnen de vork aan de beide markeringen uitlijnen, zodat er 50 % van het geluidstraject afgedekt is,



vervolgens taster ca. 10 seconden lang indrukken totdat de beide gele LED’s statisch verlicht zijn. Klaar.

Kantensensor bks heeft een vorkwijdte van 30 mm en een vorkdiepte van 33 mm. Andere vorkwijdten en vorkdiepten zijn
op aanvraag mogelijk.
In de behuizing bevinden zich zijwaarts twee doorlopende boringen voor de montage van kantensensor. De elektrische
aansluiting gebeurt door middel van een ronde M12-connector.
Drie lichtgevende dioden (LED’s)
geven de positie van het baanmateriaal binnen de vork aan. Voor het gebruik bij lichtgevoelige materialen kunnen de
LED’s ook uitgeschakeld worden.

bks ultrasone kantensensor

De bks is vooraf ingesteld en onmiddellijk gebruiksgereed. Optioneel kunnen de parameters van de bks echter ook met
behulp van de LinkControl-adapter LCA-2 in ruime mate ingesteld worden.

Met een vorkbreedte van slechts 30 mm en een opening van 33 mm is hij zeer compact gebouwd. Het toepassingsgebied van 8 mm en de hoge
nauwkeurigheid van 0,1 mm maken talloze toepassingen mogelijk.

bks ultrasone kantensensor

bks-3/CDD
behuizing

detectiebereiken

2 x pnp

toepassingsgebied

8 mm (±4 mm)

bouwvorm

in de vorm van een vork

bedrijfsmodus

baankantendetectie

ultrasoon-specifiek
meetmethode

Impulsbedrijf met amplitudeanalyse

ultrasone frequentie

200 kHz

blinde zone

7 mm vóór de zender en ontvanger

resolutie/aftastsnelheid

0,025 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,1 mm bij constante omgevings bepalingen

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 50 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

bks ultrasone kantensensor

bks-3/CDD
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 500 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

schakeluitgang
pnp: Imax = 500 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

reactietijd

2 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
beschrijving

gedeactiveerd: UE >9 V DC; geactiveerd: < UE < 4 V DC of control-ingang
open

ingang 1

com-ingang
enable-ingang

behuizing
vork opening

30 mm

vork diepte

33 mm

materiaal

aluminium geanodiseerd

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 65

bedrijfstemperatuur

+5° C tot +60° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

190 g

uitrusting/bijzonderheden
instelelementen

1 taster

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

nee

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: middelste toestand, 2 x LED geel: afwijking vanaf het
midden

bks ultrasone kantensensor

bks-3/CDD
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

bks-3/CDD

bks ultrasone kantensensor

bks-6/12/CIU
behuizing

detectiebereiken

1 x analog 4-20 mA / 0-10 V

toepassingsgebied

8 mm (±4 mm)

bouwvorm

in de vorm van een vork

bedrijfsmodus

baankantendetectie

hoogtepunten

grotere vorkbreedte/-diepte

ultrasoon-specifiek
meetmethode

Impulsbedrijf met amplitudeanalyse

ultrasone frequentie

200 kHz

blinde zone

7 mm vóór de zender en ontvanger

resolutie/aftastsnelheid

0,025 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,1 mm bij constante omgevings bepalingen

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 50 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

bks ultrasone kantensensor

bks-6/12/CIU
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA / Spanning: 0-10 V, kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

2 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
beschrijving

gedeactiveerd: UE >9 V DC; geactiveerd: < UE < 4 V DC of control-ingang
open

ingang 1

com-ingang
enable-ingang

behuizing
vork opening

60 mm

vork diepte

120 mm

materiaal

aluminium geanodiseerd

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 65

bedrijfstemperatuur

+5° C tot +60° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

190 g

uitrusting/bijzonderheden
instelelementen

1 taster

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

nee

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: middelste toestand, 2 x LED geel: afwijking vanaf het
midden

hoogtepunten

grotere vorkbreedte/-diepte

bks ultrasone kantensensor

bks-6/12/CIU
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

bks-6/12/CIU

bks ultrasone kantensensor

bks-3/CIU
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 4-20 mA + 0-10 V

toepassingsgebied

8 mm (±4 mm)

bouwvorm

in de vorm van een vork

bedrijfsmodus

baankantendetectie

ultrasoon-specifiek
meetmethode

Impulsbedrijf met amplitudeanalyse

ultrasone frequentie

200 kHz

blinde zone

7 mm vóór de zender en ontvanger

resolutie/aftastsnelheid

0,025 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,1 mm bij constante omgevings bepalingen

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 50 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

bks ultrasone kantensensor

bks-3/CIU
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA / Spanning: 0-10 V, kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

2 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
beschrijving

gedeactiveerd: UE >9 V DC; geactiveerd: < UE < 4 V DC of control-ingang
open

ingang 1

com-ingang
enable-ingang

behuizing
vork opening

30 mm

vork diepte

33 mm

materiaal

aluminium geanodiseerd

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 65

bedrijfstemperatuur

+5° C tot +60° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

190 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

grotere vorkbreedte/-diepte

uitrusting/bijzonderheden
instelelementen

1 taster

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button
LCA-2 with LinkControl

Synchronisation

nee

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: middelste toestand, 2 x LED geel: afwijking vanaf het
midden

bks ultrasone kantensensor

bks-3/CIU
documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

bks-3/CIU

bks ultrasone kantensensor

De LCA-2 maakt een comfortabele instelling van tal van microsonic- sensorenfamilies mogelijk.

HOOGTEPUNTEN


Uit drie cijfers bestaande digitale display



TeachBox met bediening door middel van vier toetsen



Functie „LinkCopy“



Homogene microsonic Teach-in voor alle microsonic sensoren





voor de weergave van de gemeten afstandswaarden in mm of cm


voor een programmering van de sensoren zonder PC

voor het kopiëren van de sensorinstellingen van de ene naar de andere sensor zonder PC


opdat wat eenvoudig is ook eenvoudig blijft

BASISKENMERKEN


Handige adapter



USB-interface



T-stekker



LinkControl-software gratis de actuele versie



Neerwaarts compatibel



Zeker voor de toekomst







voor het programmeren van de ultrasone sensoren

voor aansluiting op een PC

voor het integreren van de adapter tussen sensoraansluitleiding en sensor






downloaden van internet

opdat ook lang in het veld gesitueerde sensoren nog geprogrammeerd kunnen worden
omdat de LinkControl-adapter ook met toekomstige sensorgeneraties verenigbaar zal zijn

LCA-2

Beschrijving
De LinkControl-adapter LCA-2
bezit een USB-interface voor de aansluiting op een PC of Laptop.
Met de LinkControl-software
kunnen de parameters van de ultrasone sensoren van de mic+, mic, pico+, lpc, lcs+, lcs, ucs, pico+TF, crm+, hps+, bks+,
bks, dbk+, esp, esf-serie onder Windows® ingesteld worden.

LinkControl-software: invoermasker

De actuele meetwaarden
De actuele meetwaarden van de ultrasone sensoren kunnen in de LinkControl-software graﬁsch voorgesteld worden.
Hiervoor staan er drie verschillende weergavegraﬁeken ter beschikking.

LinkControl-software: meetwaardenplotter

De functie “LinkCopy”

LCA-2

laat een download van de sensorparameters van de sensor in de LCA-2 en vervolgens de upload van deze parameters in
een andere sensor toe. Daarmee kunnen er zeer comfortabel sensorinstellingen van de ene sensor naar de andere
gekopieerd worden.

USB-interface voor de aansluiting op een PC

De oﬄine-programmering binnen LinkCopy
Bij een aantal sensorfamilies kunnen de naar de LCA-2 gekopieerde sensorinstellingen rechtstreeks op het digitale display
weergegeven en bewerkt worden voordat ze terug opnieuw in een sensor geschreven worden.
Voor de functie “LinkCopy” moet de LinkControl-adapter niet op een PC aangesloten zijn. De LCA-2 leest de parameters
uit de sensor en bewaart ze intern in een EEPROM. De gegevens blijven daardoor ook na een uitschakeling van de
voedingsspanning in de LinkControl-Adapter behouden en kunnen zodoende ook als archief voor de sensorinstelling
gebruikt worden.

LinkCopy: Kopiëren van de sensorinstellingen

Met de ingebouwde TeachBox
kunnen comfortabel alle ultrasone sensoren ingesteld worden, die door middel van pin 5 aan de sensorstekker geteacht
worden (mic, pico+, lpc, lcs, esf-serie). De LinkControladapter LCA-2 wordt tussen sensoraansluitleiding en sensor
geïntegreerd, een PC of Laptop is niet noodzakelijk. Bij het “Teachin” procédé met behulp van de beide toetsen T1 en T2
wordt op het display de lengte van de druk op de toets in seconden aangegeven.

LCA-2

De TeachBox

Which sensor families support LinkControl and LinkCopy?
Cylindrical Sensors
LinkControl

LinkCopy

mic+

+

+

mic

+

+

wms

-

-

crm+

+

+

hps+

+

+

pico+TF

+

+

pico+

+

+

lpc

+

+

nano

+

+

LCA-2

Valid from version LinkControl (Rev. A)
Cubic Sensors
LinkControl

LinkCopy

lcs

+

+

lcs+

+

+

zws

-

-

sks

-

-

ucs

+

+

LinkControl

LinkCopy

dbk+

+

-

esp

+

-

esf

+

-

bks+

+

+

bks

+

+

Valid from version LinkControl (Rev. A)
Special Sensors

LCA-2

Get the current
LinkControl
software!
Version 7.7
This version supplies our new sensors: pms,
pico+, pico+TF, lcs+, dbk+, esp-4, esf-1 und
bks+.

DOWNLOAD LINKCONTROL SOFTWARE 7.7.5.0

LCA-2



LCA-2
behuizing

detectiebereiken

bedrijfsmodus

toebehoren

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 25 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M12-connector

ingangen
beschrijving

USB-interface

ingang 1

com-ingang

behuizing
materiaal

ABS

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 20

bedrijfstemperatuur

+5° C tot +60° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

150 g

uitrusting/bijzonderheden
instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers

documentatie (download)
bestelling

LCA-2

LCA-2

LCA-2 Koffer
behuizing

detectiebereiken

bedrijfsmodus

toebehoren

beschrijving

Set voor de comfortabele instelling van veel microsonic-sensorfamilies.
Contents:
LCA-2
- Adaptor for sensors with cable connection (lcs) incl. cable clamps
- Adapter for power supply incl. cable clamps
- Power supply 90-240VAC/24VDC, 625 mA, with 2,5 m cable
- four exchangeable AC-plugs for use in Europe, USA, Great Britain and
Australia
- USB - cable A-plug to B-plug
- USB-Stick with LinkControl software
- Manual (German / English)

hoogtepunten

incl. adapterkabel en 24V voeding

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

9 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 25 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M12-connector

ingangen
beschrijving

USB-interface

ingang 1

com-ingang

behuizing
materiaal

ABS

beschermingsklasse volgens EN 60 529

IP 20

bedrijfstemperatuur

+5° C tot +60° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

1.700 g

uitrusting/bijzonderheden
instelelementen

2 toetsen + LED-aanwijzing (TouchControl)

indicatoren

LED-aanwijzing met 3 cijfers

hoogtepunten

incl. adapterkabel en 24V voeding

documentatie (download)
bestelling

LCA-2 Koffer

LCA-2

Adapter 5G/M12-4G/M12/M8
behuizing

detectiebereiken

bedrijfsmodus

toebehoren

behuizing
steekverbinder

M8 of M12

aantal contacten

4

materiaal van de leiding

PVC

documentatie (download)
bestelling

Adapter 5G/M12-4G/M12/M8

LCA-2

lpc+ well equipped: 2 Push-Pull switching outputs or 1 Push-Pull switching output with an analogue output in M18 housing.

HOOGTEPUNTEN


Analoge uitgang 4–20 mA of 0–10 V en 1 Push-Pull-schakeluitgang en M18 design



IO-link interface



Smart Sensor Proﬁle



Improved temperature compensation



ter ondersteuning van de nieuwe industriële standaard



adjustment to working conditions within 120 seconds

BASISKENMERKEN


2 Push-Pull-schakeluitgangen



4 detectiewijdtes met een meetgebied van 20 mm tot 1,3 m



microsonic Teach-in via pin 5



Resolutie van 0,1 mm



Bedrijfsspanning 10–30 V



LinkControl





pnp- of npn schakelend

voor het instellen van de sensoren met een PC

lpc+ ultrasone sensoren

Beschrijving
De lpc+ ultrasone sensoren
are optionally equipped with two Push-Pull swichting outputs or an analogue output plus a Push-Pull switching output.
The compact series with M18 threaded sleeves coves four detection ranges from 20 mm to 1.3 m.
Ultrasonic sensors with the Push-Pull output stage support SIO and IO-Link modes. Sensors with analogue output are
optionally available with 4–20 mA current output or 0–10 V voltage output.
In de SIO-modus worden de sensoren met behulp van de microsonic Teach-in-procedure via pin 5 ingesteld.
Deze sensoren zijn gecertiﬁceerd vorlgens de Canadese en Amerikaanse veiligheidsnorm.
Voor de lpc+ sensorfamilie
kan gekozen worden uit 2 uitgangstrappen en 4 detectiewijdtes:

2 Push-Pull-schakeluitgang in pnp- en npn-schakeltechniek met IO-Link interface

1 Push-Pull schakeluitgang et analoge uitgang 4–20 mA of 0–10 V

De sensoren met schakeluitgang kennen drie bedrijfsmodi:


enkelvoudig schakelpunt



tweeweg-reﬂexbarrière



Venstermodus

Teach-in van een enkelvoudig schakelpunt


Positioneer het te detecteren object (1) op de gewenste afstand



Verbind pin 5 gedurende ca. 3 seconden met +UB



Tenslotte pin 5 nogmaals gedurende ca. 1 seconde met +UB verbinden

lpc+ ultrasone sensoren

Teach-in van een schakelpunt

Teach-in van een tweeweg-reﬂexbarrière
met een vast gemonteerde reﬂector



Verbind pin 5 gedurende ca. 3 seconden met +UB



Tenslotte pin 5 nogmaals gedurende ca. 10 seconden met +UB verbinden

Teach-in van een tweeweg-reﬂexbarrière

Voor de instelling van een venster


Positioneer het object op de dichtbij de sensor gelegen venstergrens (1)



Verbind pin 5 gedurende ca. 3 seconden met +UB



Verschuif dan het object op de ver van de sensor gelegen venstergrens (2)



Tenslotte pin 5 nogmaals gedurende ca. 1 seconde met +UB verbinden

lpc+ ultrasone sensoren

Teach-in van een analoge karakteristiek of een venster met twee schakelpunten

Opener/Sluiter
en stijgende/dalende analoge karakteristiek kunnen eveneens met pin 5 worden ingesteld.
Een groene en een gele LED
geven de toestand van de uitgang weer en ondersteunen de microsonic Teach-in.
LinkControl
maakt optioneel de uitgebreide parametrisering van de lpc+-sensoren mogelijk. Via de als accessoire verkrijgbare
LinkControl adapter LCA-2 worden de lpc+-sensoren met de PC verbonden.

Sensor via LCA-2 voor programmering op de PC aangesloten

De synchronisatie
maakt het gelijktijdig gebruik van meerdere lpc+-sensoren in één toepassing mogelijk. Om wederzijdse beïnvloeding te
vermijden, kunnen de sensoren onderling gesynchroniseerd worden. Hiervoor dienen alle sensoren via pin 5 elektrisch met
elkaar verbonden te zijn.

lpc+ ultrasone sensoren

Synchronisatie via pin 5

IO-Link integrated
in version 1.1. The lpc+ ultrasonic sensors are equipped with Smart Sensor Proﬁle, which creates more transparency
between IO-Link devices.

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+15/CFF
behuizing

detectiebereiken

2 x Push-Pull

250 mm

bedrijfsdetectiewijdte

20 - 250 mm

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

IO-Link
naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

IO-Link
Smart Sensor Profile

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

380 kHz

blinde zone

20 mm

bedrijfsdetectiewijdte

150 mm

grenstastwijdte

250 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,10 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 60 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+15/CFF
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

schakeluitgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

2,0 mm

schakelfrequentie

25 Hz

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

IO-Link
productnaam

lpc+15/CFF

product-ID

36000

SIO mode support

ja

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

min. cyclustijd

8 ms

procesgegevens-formaat

4 Byte

procesgegevens-inhoud

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

ISDU-parameter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Systeemcommando's

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD-versie

IODD Versie 1.1

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, PA

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

35 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

90° hoekkop

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+15/CFF
uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: state of output

hoogtepunten

IO-Link
Smart Sensor Profile

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

lpc+15/CFF

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+15/WK/CFF
behuizing

detectiebereiken

2 x Push-Pull

250 mm

bedrijfsdetectiewijdte

20 - 250 mm

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

IO-Link
naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

90° hoekkop
IO-Link
Smart Sensor Profile

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

380 kHz

blinde zone

20 mm

bedrijfsdetectiewijdte

150 mm

grenstastwijdte

250 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,10 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 60 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+15/WK/CFF
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

schakeluitgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

2,0 mm

schakelfrequentie

25 Hz

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

IO-Link
productnaam

lpc+15/WK/CFF

product-ID

36001

SIO mode support

ja

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

min. cyclustijd

8 ms

procesgegevens-formaat

4 Byte

procesgegevens-inhoud

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

ISDU-parameter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Systeemcommando's

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD-versie

IODD Versie 1.1

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, PA

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

40 g

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+15/WK/CFF
uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: state of output

hoogtepunten

90° hoekkop
IO-Link
Smart Sensor Profile

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

lpc+15/WK/CFF

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+15/CFI
behuizing

detectiebereiken

1 x Push-Pull + 1 x analog 4-20 mA

250 mm

bedrijfsdetectiewijdte

20 - 250 mm

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

IO-Link
naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus
analoge afstandsmeting

hoogtepunten

IO-Link
Smart Sensor Profile

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

380 kHz

blinde zone

20 mm

bedrijfsdetectiewijdte

150 mm

grenstastwijdte

250 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,10 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 60 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+15/CFI
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA
stijgend/dalend instelbaar

uitgang 2

schakeluitgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

2,0 mm

schakelfrequentie

25 Hz

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

IO-Link
productnaam

lpc+15/CFI

product-ID

36010

SIO mode support

ja

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

min. cyclustijd

8 ms

procesgegevens-formaat

4 Byte

procesgegevens-inhoud

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

ISDU-parameter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Systeemcommando's

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD-versie

IODD Versie 1.1

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, PA

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

35 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

90° hoekkop

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+15/CFI
uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: state of output

hoogtepunten

IO-Link
Smart Sensor Profile

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

lpc+15/CFI

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+15/WK/CFI
behuizing

detectiebereiken

1 x Push-Pull + 1 x analog 4-20 mA

250 mm

bedrijfsdetectiewijdte

20 - 250 mm

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

IO-Link
naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus
analoge afstandsmeting

hoogtepunten

90° hoekkop
IO-Link
Smart Sensor Profile

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

380 kHz

blinde zone

20 mm

bedrijfsdetectiewijdte

150 mm

grenstastwijdte

250 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,10 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 60 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+15/WK/CFI
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA
stijgend/dalend instelbaar

uitgang 2

schakeluitgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

2,0 mm

schakelfrequentie

25 Hz

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

IO-Link
productnaam

lpc+15/WK/CFI

product-ID

36011

SIO mode support

ja

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

min. cyclustijd

8 ms

procesgegevens-formaat

4 Byte

procesgegevens-inhoud

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

ISDU-parameter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Systeemcommando's

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD-versie

IODD Versie 1.1

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, PA

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

40 g

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+15/WK/CFI
uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: state of output

hoogtepunten

90° hoekkop
IO-Link
Smart Sensor Profile

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

lpc+15/WK/CFI

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+15/CFU
behuizing

detectiebereiken

1 x Push-Pull + 1 x analog 0-10 V

250 mm

bedrijfsdetectiewijdte

20 - 250 mm

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

IO-Link
naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus
analoge afstandsmeting

hoogtepunten

IO-Link
Smart Sensor Profile

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

380 kHz

blinde zone

20 mm

bedrijfsdetectiewijdte

150 mm

grenstastwijdte

250 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,10 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 60 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+15/CFU
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
Spanning: 0-10 V, kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

uitgang 2

schakeluitgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

2,0 mm

schakelfrequentie

25 Hz

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

IO-Link
productnaam

lpc+15/CFU

product-ID

36020

SIO mode support

ja

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

min. cyclustijd

8 ms

procesgegevens-formaat

4 Byte

procesgegevens-inhoud

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

ISDU-parameter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Systeemcommando's

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD-versie

IODD Versie 1.1

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, PA

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

35 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

90° hoekkop

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+15/CFU
uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: state of output

hoogtepunten

IO-Link
Smart Sensor Profile

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

lpc+15/CFU

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+15/WK/CFU
behuizing

detectiebereiken

1 x Push-Pull + 1 x analog 0-10 V

250 mm

bedrijfsdetectiewijdte

20 - 250 mm

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

IO-Link
naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus
analoge afstandsmeting

hoogtepunten

90° hoekkop
IO-Link
Smart Sensor Profile

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

380 kHz

blinde zone

20 mm

bedrijfsdetectiewijdte

150 mm

grenstastwijdte

250 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,10 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 60 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+15/WK/CFU
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
Spanning: 0-10 V, kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

uitgang 2

schakeluitgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

2,0 mm

schakelfrequentie

25 Hz

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

IO-Link
productnaam

lpc+15/WK/CFU

product-ID

36021

SIO mode support

ja

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

min. cyclustijd

8 ms

procesgegevens-formaat

4 Byte

procesgegevens-inhoud

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

ISDU-parameter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Systeemcommando's

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD-versie

IODD Versie 1.1

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, PA

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

40 g

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+15/WK/CFU
uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: state of output

hoogtepunten

90° hoekkop
IO-Link
Smart Sensor Profile

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

lpc+15/WK/CFU

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+25/CFF
behuizing

detectiebereiken

2 x Push-Pull

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

30 - 350 mm

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

IO-Link
naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

IO-Link
Smart Sensor Profile

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

320 kHz

blinde zone

30 mm

bedrijfsdetectiewijdte

250 mm

grenstastwijdte

350 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,10 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 60 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+25/CFF
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

schakeluitgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

3 mm

schakelfrequentie

25 Hz

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

IO-Link
productnaam

lpc+25/CFF

product-ID

36100

SIO mode support

ja

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

min. cyclustijd

8 ms

procesgegevens-formaat

4 Byte

procesgegevens-inhoud

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

ISDU-parameter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Systeemcommando's

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD-versie

IODD Versie 1.1

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, PA

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

35 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

90° hoekkop

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+25/CFF
uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: state of output

hoogtepunten

IO-Link
Smart Sensor Profile

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

lpc+25/CFF

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+25/WK/CFF
behuizing

detectiebereiken

2 x Push-Pull

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

30 - 350 mm

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

IO-Link
naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

90° hoekkop
IO-Link
Smart Sensor Profile

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

320 kHz

blinde zone

30 mm

bedrijfsdetectiewijdte

250 mm

grenstastwijdte

350 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,10 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 60 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+25/WK/CFF
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

schakeluitgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

3 mm

schakelfrequentie

25 Hz

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

IO-Link
productnaam

lpc+25/WK/CFF

product-ID

36101

SIO mode support

ja

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

min. cyclustijd

8 ms

procesgegevens-formaat

4 Byte

procesgegevens-inhoud

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

ISDU-parameter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Systeemcommando's

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD-versie

IODD Versie 1.1

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, PA

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

40 g

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+25/WK/CFF
uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: state of output

hoogtepunten

90° hoekkop
IO-Link
Smart Sensor Profile

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

lpc+25/WK/CFF

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+25/CFI
behuizing

detectiebereiken

1 x Push-Pull + 1 x analog 4-20 mA

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

30 - 350 mm

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

IO-Link
naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus
analoge afstandsmeting

hoogtepunten

IO-Link
Smart Sensor Profile

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

320 kHz

blinde zone

30 mm

bedrijfsdetectiewijdte

250 mm

grenstastwijdte

350 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,10 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 60 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+25/CFI
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA
stijgend/dalend instelbaar

uitgang 2

schakeluitgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

3 mm

schakelfrequentie

25 Hz

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

IO-Link
productnaam

lpc+25/CFI

product-ID

36110

SIO mode support

ja

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

min. cyclustijd

8 ms

procesgegevens-formaat

4 Byte

procesgegevens-inhoud

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

ISDU-parameter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Systeemcommando's

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD-versie

IODD Versie 1.1

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, PA

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

35 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

90° hoekkop

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+25/CFI
uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: state of output

hoogtepunten

IO-Link
Smart Sensor Profile

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

lpc+25/CFI

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+25/WK/CFI
behuizing

detectiebereiken

1 x Push-Pull + 1 x analog 4-20 mA

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

30 - 350 mm

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

IO-Link
naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus
analoge afstandsmeting

hoogtepunten

90° hoekkop
IO-Link
Smart Sensor Profile

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

320 kHz

blinde zone

30 mm

bedrijfsdetectiewijdte

250 mm

grenstastwijdte

350 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,10 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 60 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+25/WK/CFI
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA
stijgend/dalend instelbaar

uitgang 2

schakeluitgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

3 mm

schakelfrequentie

25 Hz

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

Com-Eingang
Teach-in-Eingang
Synchronisations-Eingang

IO-Link
productnaam

lpc+25/WK/CFI

product-ID

36111

SIO mode support

ja

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

min. cyclustijd

8 ms

procesgegevens-formaat

4 Byte

procesgegevens-inhoud

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

ISDU-parameter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Systeemcommando's

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD-versie

IODD Versie 1.1

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, PA

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

40 g

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+25/WK/CFI
uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: state of output

hoogtepunten

90° hoekkop
IO-Link
Smart Sensor Profile

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

lpc+25/WK/CFI

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+25/CFU
behuizing

detectiebereiken

1 x Push-Pull + 1 x analog 0-10 V

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

30 - 350 mm

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

IO-Link
naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus
analoge afstandsmeting

hoogtepunten

IO-Link
Smart Sensor Profile

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

320 kHz

blinde zone

30 mm

bedrijfsdetectiewijdte

250 mm

grenstastwijdte

350 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,10 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 60 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+25/CFU
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
Spanning: 0-10 V, kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

uitgang 2

schakeluitgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

3 mm

schakelfrequentie

25 Hz

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

IO-Link
productnaam

lpc+25/CFU

product-ID

36120

SIO mode support

ja

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

min. cyclustijd

8 ms

procesgegevens-formaat

4 Byte

procesgegevens-inhoud

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

ISDU-parameter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Systeemcommando's

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD-versie

IODD Versie 1.1

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, PA

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

35 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

90° hoekkop

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+25/CFU
uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: state of output

hoogtepunten

IO-Link
Smart Sensor Profile

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

lpc+25/CFU

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+25/WK/CFU
behuizing

detectiebereiken

1 x Push-Pull + 1 x analog 0-10 V

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

30 - 350 mm

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

IO-Link
naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus
analoge afstandsmeting

hoogtepunten

90° hoekkop
IO-Link
Smart Sensor Profile

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

320 kHz

blinde zone

30 mm

bedrijfsdetectiewijdte

250 mm

grenstastwijdte

350 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,10 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 60 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+25/WK/CFU
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
Spanning: 0-10 V, kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

uitgang 2

schakeluitgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

3 mm

schakelfrequentie

25 Hz

reactietijd

32 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

IO-Link
productnaam

lpc+25/WK/CFU

product-ID

36121

SIO mode support

ja

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

min. cyclustijd

8 ms

procesgegevens-formaat

4 Byte

procesgegevens-inhoud

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

ISDU-parameter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Systeemcommando's

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD-versie

IODD Versie 1.1

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, PA

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

40 g

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+25/WK/CFU
uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: state of output

hoogtepunten

90° hoekkop
IO-Link
Smart Sensor Profile

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

lpc+25/WK/CFU

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+35/CFF
behuizing

detectiebereiken

2 x Push-Pull

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

65 - 600 mm

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

IO-Link
naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

IO-Link
Smart Sensor Profile

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

65 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 mm

grenstastwijdte

600 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,10 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 60 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+35/CFF
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

schakeluitgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

5 mm

schakelfrequentie

12 Hz

reactietijd

64 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

IO-Link
productnaam

lpc+35/CFF

product-ID

36200

SIO mode support

ja

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

min. cyclustijd

16 ms

procesgegevens-formaat

4 Byte

procesgegevens-inhoud

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

ISDU-parameter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Systeemcommando's

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD-versie

IODD Versie 1.1

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, PA

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

35 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

90° hoekkop

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+35/CFF
uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: state of output

hoogtepunten

IO-Link
Smart Sensor Profile

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

lpc+35/CFF

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+35/WK/CFF
behuizing

detectiebereiken

2 x Push-Pull

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

65 - 600 mm

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

IO-Link
naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

90° hoekkop
IO-Link
Smart Sensor Profile

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

65 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 mm

grenstastwijdte

600 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,10 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 60 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+35/WK/CFF
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

schakeluitgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

5 mm

schakelfrequentie

12 Hz

reactietijd

64 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

IO-Link
productnaam

lpc+35/WK/CFF

product-ID

36201

SIO mode support

ja

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

min. cyclustijd

16 ms

procesgegevens-formaat

4 Byte

procesgegevens-inhoud

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

ISDU-parameter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Systeemcommando's

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD-versie

IODD Versie 1.1

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, PA

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

40 g

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+35/WK/CFF
uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: state of output

hoogtepunten

90° hoekkop
IO-Link
Smart Sensor Profile

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

lpc+35/WK/CFF

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+35/CFI
behuizing

detectiebereiken

1 x Push-Pull + 1 x analog 4-20 mA

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

65 - 600 mm

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

IO-Link
naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus
analoge afstandsmeting

hoogtepunten

IO-Link
Smart Sensor Profile

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

65 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 mm

grenstastwijdte

600 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,10 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 60 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+35/CFI
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA
stijgend/dalend instelbaar

uitgang 2

schakeluitgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

5 mm

schakelfrequentie

12 Hz

reactietijd

64 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

IO-Link
productnaam

lpc+35/CFI

product-ID

36210

SIO mode support

ja

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

min. cyclustijd

16 ms

procesgegevens-formaat

4 Byte

procesgegevens-inhoud

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

ISDU-parameter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Systeemcommando's

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD-versie

IODD Versie 1.1

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, PA

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

35 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

90° hoekkop

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+35/CFI
uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: state of output

hoogtepunten

IO-Link
Smart Sensor Profile

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

lpc+35/CFI

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+35/WK/CFI
behuizing

detectiebereiken

1 x Push-Pull + 1 x analog 4-20 mA

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

65 - 600 mm

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

IO-Link
naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus
analoge afstandsmeting

hoogtepunten

90° hoekkop
IO-Link
Smart Sensor Profile

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

65 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 mm

grenstastwijdte

600 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,10 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 60 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+35/WK/CFI
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA
stijgend/dalend instelbaar

uitgang 2

schakeluitgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

5 mm

schakelfrequentie

12 Hz

reactietijd

64 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

IO-Link
productnaam

lpc+35/WK/CFI

product-ID

36211

SIO mode support

ja

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

min. cyclustijd

16 ms

procesgegevens-formaat

4 Byte

procesgegevens-inhoud

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

ISDU-parameter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Systeemcommando's

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD-versie

IODD Versie 1.1

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, PA

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

40 g

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+35/WK/CFI
uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: state of output

hoogtepunten

90° hoekkop
IO-Link
Smart Sensor Profile

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

lpc+35/WK/CFI

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+35/CFU
behuizing

detectiebereiken

1 x Push-Pull + 1 x analog 0-10 V

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

65 - 600 mm

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

IO-Link
naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus
analoge afstandsmeting

hoogtepunten

IO-Link
Smart Sensor Profile

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

65 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 mm

grenstastwijdte

600 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,10 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 60 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+35/CFU
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
Spanning: 0-10 V, kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

uitgang 2

schakeluitgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

5 mm

schakelfrequentie

12 Hz

reactietijd

64 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

IO-Link
productnaam

lpc+35/CFU

product-ID

36220

SIO mode support

ja

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

min. cyclustijd

16 ms

procesgegevens-formaat

4 Byte

procesgegevens-inhoud

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

ISDU-parameter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Systeemcommando's

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD-versie

IODD Versie 1.1

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, PA

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

35 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

90° hoekkop

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+35/CFU
uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: state of output

hoogtepunten

IO-Link
Smart Sensor Profile

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

lpc+35/CFU

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+35/WK/CFU
behuizing

detectiebereiken

1 x Push-Pull + 1 x analog 0-10 V

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

65 - 600 mm

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

IO-Link
naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus
analoge afstandsmeting

hoogtepunten

90° hoekkop
IO-Link
Smart Sensor Profile

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

65 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 mm

grenstastwijdte

600 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,10 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 60 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+35/WK/CFU
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
Spanning: 0-10 V, kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

uitgang 2

schakeluitgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

5 mm

schakelfrequentie

12 Hz

reactietijd

64 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

IO-Link
productnaam

lpc+35/WK/CFU

product-ID

36221

SIO mode support

ja

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

min. cyclustijd

16 ms

procesgegevens-formaat

4 Byte

procesgegevens-inhoud

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

ISDU-parameter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Systeemcommando's

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD-versie

IODD Versie 1.1

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, PA

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

40 g

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+35/WK/CFU
uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: state of output

hoogtepunten

90° hoekkop
IO-Link
Smart Sensor Profile

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

lpc+35/WK/CFU

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+100/CFF
behuizing

detectiebereiken

2 x Push-Pull

1.300 mm

bedrijfsdetectiewijdte

120 - 1.300 mm

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

IO-Link
naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

IO-Link
Smart Sensor Profile

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

200 kHz

blinde zone

120 mm

bedrijfsdetectiewijdte

1.000 mm

grenstastwijdte

1.300 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,10 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 60 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+100/CFF
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

schakeluitgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

20 mm

schakelfrequentie

10 Hz

reactietijd

80 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

IO-Link
productnaam

lpc+100/CFF

product-ID

36300

SIO mode support

ja

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

min. cyclustijd

20 ms

procesgegevens-formaat

4 Byte

procesgegevens-inhoud

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

ISDU-parameter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Systeemcommando's

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD-versie

IODD Versie 1.1

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, PA

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

35 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

90° hoekkop

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+100/CFF
uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: state of output

hoogtepunten

IO-Link
Smart Sensor Profile

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

lpc+100/CFF

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+100/WK/CFF
behuizing

detectiebereiken

2 x Push-Pull

1.300 mm

bedrijfsdetectiewijdte

120 - 1.300 mm

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

IO-Link
naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

90° hoekkop
IO-Link
Smart Sensor Profile

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

200 kHz

blinde zone

120 mm

bedrijfsdetectiewijdte

1.000 mm

grenstastwijdte

1.300 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,10 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 60 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+100/WK/CFF
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

uitgang 2

schakeluitgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

20 mm

schakelfrequentie

10 Hz

reactietijd

80 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

IO-Link
productnaam

lpc+100/WK/CFF

product-ID

36301

SIO mode support

ja

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

min. cyclustijd

20 ms

procesgegevens-formaat

4 Byte

procesgegevens-inhoud

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

ISDU-parameter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Systeemcommando's

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD-versie

IODD Versie 1.1

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, PA

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

40 g

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+100/WK/CFF
uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: state of output

hoogtepunten

90° hoekkop
IO-Link
Smart Sensor Profile

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

lpc+100/WK/CFF

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+100/CFI
behuizing

detectiebereiken

1 x Push-Pull + 1 x analog 4-20 mA

1.300 mm

bedrijfsdetectiewijdte

120 - 1.300 mm

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

IO-Link
naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus
analoge afstandsmeting

hoogtepunten

IO-Link
Smart Sensor Profile

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

200 kHz

blinde zone

120 mm

bedrijfsdetectiewijdte

1.000 mm

grenstastwijdte

1.300 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,10 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 60 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+100/CFI
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA
stijgend/dalend instelbaar

uitgang 2

schakeluitgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

20 mm

schakelfrequentie

10 Hz

reactietijd

80 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

IO-Link
productnaam

lpc+100/CFI

product-ID

36310

SIO mode support

ja

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

min. cyclustijd

20 ms

procesgegevens-formaat

4 Byte

procesgegevens-inhoud

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

ISDU-parameter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Systeemcommando's

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD-versie

IODD Versie 1.1

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, PA

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

35 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

90° hoekkop

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+100/CFI
uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: state of output

hoogtepunten

IO-Link
Smart Sensor Profile

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

lpc+100/CFI

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+100/WK/CFI
behuizing

detectiebereiken

1 x Push-Pull + 1 x analog 4-20 mA

1.300 mm

bedrijfsdetectiewijdte

120 - 1.300 mm

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

IO-Link
naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus
analoge afstandsmeting

hoogtepunten

90° hoekkop
IO-Link
Smart Sensor Profile

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

200 kHz

blinde zone

120 mm

bedrijfsdetectiewijdte

1.000 mm

grenstastwijdte

1.300 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,10 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 60 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+100/WK/CFI
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA
stijgend/dalend instelbaar

uitgang 2

schakeluitgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

20 mm

schakelfrequentie

10 Hz

reactietijd

80 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

IO-Link
productnaam

lpc+100/WK/CFI

product-ID

36311

SIO mode support

ja

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

min. cyclustijd

20 ms

procesgegevens-formaat

4 Byte

procesgegevens-inhoud

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

ISDU-parameter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Systeemcommando's

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD-versie

IODD Versie 1.1

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, PA

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

40 g

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+100/WK/CFI
uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: state of output

hoogtepunten

90° hoekkop
IO-Link
Smart Sensor Profile

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

lpc+100/WK/CFI

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+100/CFU
behuizing

detectiebereiken

1 x Push-Pull + 1 x analog 0-10 V

1.300 mm

bedrijfsdetectiewijdte

120 - 1.300 mm

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

IO-Link
naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus
analoge afstandsmeting

hoogtepunten

IO-Link
Smart Sensor Profile

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

200 kHz

blinde zone

120 mm

bedrijfsdetectiewijdte

1.000 mm

grenstastwijdte

1.300 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,10 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 60 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+100/CFU
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
Spanning: 0-10 V, kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

uitgang 2

schakeluitgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

20 mm

schakelfrequentie

10 Hz

reactietijd

80 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

com-ingang
synchronisatie-ingang
teach-in-ingang

IO-Link
productnaam

lpc+100/CFU

product-ID

36320

SIO mode support

ja

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

min. cyclustijd

20 ms

procesgegevens-formaat

4 Byte

procesgegevens-inhoud

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

ISDU-parameter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Systeemcommando's

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD-versie

IODD Versie 1.1

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, PA

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

35 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

90° hoekkop

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+100/CFU
uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: state of output

hoogtepunten

IO-Link
Smart Sensor Profile

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

lpc+100/CFU

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+100/WK/CFU
behuizing

detectiebereiken

1 x Push-Pull + 1 x analog 0-10 V

1.300 mm

bedrijfsdetectiewijdte

120 - 1.300 mm

bouwvorm

cilindrisch M18

bedrijfsmodus

IO-Link
naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus
analoge afstandsmeting

hoogtepunten

90° hoekkop
IO-Link
Smart Sensor Profile

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

200 kHz

blinde zone

120 mm

bedrijfsdetectiewijdte

1.000 mm

grenstastwijdte

1.300 mm

resolutie/aftastsnelheid

0,10 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 60 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+100/WK/CFU
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
Spanning: 0-10 V, kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

uitgang 2

schakeluitgang
Push-Pull, UB-3 V, -UB+3 V,Imax = 100 mA
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

20 mm

schakelfrequentie

10 Hz

reactietijd

80 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
ingang 1

Com-Eingang
Teach-in-Eingang
Synchronisations-Eingang

IO-Link
productnaam

lpc+100/WK/CFU

product-ID

36321

SIO mode support

ja

COM mode

COM2 (38,4 kBaud)

min. cyclustijd

20 ms

procesgegevens-formaat

4 Byte

procesgegevens-inhoud

Bit 0: initial state Pin 4; Bit 1: initial state Pin 2; Bit 8-15: scale (Int. 8); Bit 16
-31: measured value (Int. 16)

ISDU-parameter

Identification, measuring configuration, switched output, filter,
temperature compensation, operation

Systeemcommando's

SP1 Teach-in, SP2 Teach-in, factory settings

IODD-versie

IODD Versie 1.1

behuizing
materiaal

messing, vernikkeld, kunststof delen: PBT, PA

ultrasone transductor

polyurethaanschuim, epoxyhars met glasaandeel

bedrijfstemperatuur

-25° C tot +70° C

opslagtemperatuur

-40° C tot +85° C

gewicht

40 g

lpc+ ultrasone sensoren

lpc+100/WK/CFU
uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

com-ingang

instelmogelijkheden

Teach-in via com input on pin 5
LCA-2 with LinkControl
IO-Link

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: state of output

hoogtepunten

90° hoekkop
IO-Link
Smart Sensor Profile

documentatie (download)
Aansluitbelegging

bestelling

lpc+100/WK/CFU

lpc+ ultrasone sensoren

Europa



Land

Distributor

Address

Contact

Germany

microsonic GmbH

Phoenixseestraße 7

T 02 31 / 97 51 51 0

Headquarters for worldwide

microsonic.de

D-44263 Dortmund

F 02 31 / 97 51 51 51

operations

Belgium

E info@microsonic.de

Sensor Partners
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F +32 2 464 96 99

sensors.be
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E info@sensors.be
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E
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Greece

SIGMA HELLAS LTD

98B Filonos Street

T +30 21 04 52 27-45

sigmahellas.gr

18536 Piraeus

F +30 21 04 51 90-20
E sales@sigmahellas.gr

United Kingdom

Balluff Ltd. The

20 Cheshire Business

T +44 161 282 47 00

Automation Centre

Park, Cheshire Avenue

F +44 161 282 47 01

balluff.co.uk

CW9 7UA Lostock

E sales@balluff.co.uk

Gralam, Northwich

Italy

Luxembourg

Balluff Automation

Via Morandi, 4

T +39 01 13 15 07 11

s.r.l.

10095 Grugliasco

F +39 01 13 17 01 40

balluff.it

(Torino)

E info.italy@balluff.it

Sensor Partners

Z. 1 Researchpark 310

T +32 2 464 96 90

BVBA

1731 Zellik

F +32 2 464 96 99

sensors.be

Netherlands

E info@sensors.be

Sensor Partners BV

James Wattlaan 15

T +31 416 37 82 39

sensor.nl

5151 DP Drunen

F +31 416 37 74 39
E info@sensor.nl

Norway

Primatec as

Lillesandsveien 44

T +47 37 25 87-00

primatec.no

4877 Grimstad

F +47 37 25 87-10
E post@primatec.no

Verkoopnetwerk EUROPA

Poland

OEM AUTOMATIC

ul. Dzialkowa 121 A

T +48 22 863 27 22

Sp.z o.o.

02-234 Warszawa

F +48 22 863 27 24

oemautomatic.com.pl

Austria

Russia

Sweden

E info@pl.oem.se

Balluff GmbH

Industriestraße B 16

T +43 2236 32 52 1-0

balluff.at

2345 Brunn am

F +43 2236 32 52 1-46

Gebirge

E sensor@balluff.at

OOO KIP-Servis

145/1, Mitrofana

T +7 861 255 97 54

kipservis.ru

Sedina Street

F +7 861 255 97 40

350000 Krasnodar

E iis@kipservis.ru

HEMOMATIK AB

Länna, Nyckelvägen 7

T +46 8 7 71 02 20

hemomatik.se
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F +46 8 7 71 62 00
E info@hemomatik.se

Switzerland

Balluff

Riedstraße 6

T +41 43 3 22 32-40

Sensortechnik AG

8953 Dietikon

F +41 43 3 22 32-41

balluff.ch

Spain

E sensortechnik@balluff.ch

INTERTRONIC

Technological Park, C/

T +34 9 02 51 00 10

INTERNACIONAL, S.L

Johannes Gutemberg,

F +34 9 02 51 48 48

intertronic.es

4y6

E info@intertronic.es
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Czech Republic

OEM Automatic,

Pražská 239

T +420 241 48 49-40

spol. s r.o.

250 66 Zdiby

F +420 241 48 49-41

oemautomatic.cz

Verkoopnetwerk EUROPA

E info@oem-automatic.cz

Turkey

YORUM

Mehmet Akif Mah.

T +90 216 364 69 69

OTOMASYON

Aziz Bulvari, Yilmaz Bey

F +90 216 364 69 75

MALZEMELERI SAN.

Plaza No:2 K:2 D:3

E yorum@yorum-

VE TIC. A.S.

34774

automation.com

yorum-

Umraniye/Istanbul

automation.com

Land

Distributor

Address

Contact

Germany

microsonic GmbH

Phoenixseestraße 7

T 02 31 / 97 51 51 0

Headquarters for worldwide

microsonic.de

D-44263 Dortmund

F 02 31 / 97 51 51 51

operations

Belgium

E info@microsonic.de

Sensor Partners

Z. 1 Researchpark 310

T +32 2 464 96 90

BVBA

1731 Zellik

F +32 2 464 96 99

sensors.be

Denmark

E info@sensors.be

Bennike + Wander

Haandvaerkerbyen 57

T +45 43 90 80 00

A/S

2670 Greve

F +45 43 69 00 90

bennike-wander.dk

Finland

E bewael@bewael.dk

HEMOMATIK OY

Meteorinkatu 3

T +358 9 8 03 73 37

hemomatik.ﬁ

02210 Espoo

F +358 9 8 03 70 06
E hemomatik@hemomatik.ﬁ

France

Molex France

18 Parc Burospace

T +33 2 32 96 04 28

molex.com

91571 Bièvres Cedex

F +33 2 32 96 04 21
E
pascal.kraszewski@molex.com

Verkoopnetwerk EUROPA

Greece

SIGMA HELLAS LTD

98B Filonos Street

T +30 21 04 52 27-45

sigmahellas.gr

18536 Piraeus

F +30 21 04 51 90-20
E sales@sigmahellas.gr

United Kingdom

Balluff Ltd. The

20 Cheshire Business

T +44 161 282 47 00

Automation Centre

Park, Cheshire Avenue

F +44 161 282 47 01

balluff.co.uk

CW9 7UA Lostock

E sales@balluff.co.uk

Gralam, Northwich

Italy

Luxembourg

Balluff Automation

Via Morandi, 4

T +39 01 13 15 07 11

s.r.l.

10095 Grugliasco

F +39 01 13 17 01 40

balluff.it

(Torino)

E info.italy@balluff.it

Sensor Partners

Z. 1 Researchpark 310

T +32 2 464 96 90

BVBA

1731 Zellik

F +32 2 464 96 99

sensors.be

Netherlands

E info@sensors.be

Sensor Partners BV

James Wattlaan 15

T +31 416 37 82 39

sensor.nl

5151 DP Drunen

F +31 416 37 74 39
E info@sensor.nl

Norway

Primatec as

Lillesandsveien 44

T +47 37 25 87-00

primatec.no

4877 Grimstad

F +47 37 25 87-10
E post@primatec.no

Poland

OEM AUTOMATIC

ul. Dzialkowa 121 A

T +48 22 863 27 22

Sp.z o.o.

02-234 Warszawa

F +48 22 863 27 24

oemautomatic.com.pl

Verkoopnetwerk EUROPA

E info@pl.oem.se

Austria

Russia

Sweden

Balluff GmbH

Industriestraße B 16

T +43 2236 32 52 1-0

balluff.at

2345 Brunn am

F +43 2236 32 52 1-46

Gebirge

E sensor@balluff.at

OOO KIP-Servis

145/1, Mitrofana

T +7 861 255 97 54

kipservis.ru

Sedina Street

F +7 861 255 97 40

350000 Krasnodar

E iis@kipservis.ru

HEMOMATIK AB

Länna, Nyckelvägen 7

T +46 8 7 71 02 20

hemomatik.se

14250 Skogas

F +46 8 7 71 62 00
E info@hemomatik.se

Switzerland

Balluff

Riedstraße 6

T +41 43 3 22 32-40

Sensortechnik AG

8953 Dietikon

F +41 43 3 22 32-41

balluff.ch

Spain

E sensortechnik@balluff.ch

INTERTRONIC

Technological Park, C/

T +34 9 02 51 00 10

INTERNACIONAL, S.L

Johannes Gutemberg,

F +34 9 02 51 48 48

intertronic.es

4y6

E info@intertronic.es

46980 Valencia

Czech Republic

OEM Automatic,

Pražská 239

T +420 241 48 49-40

spol. s r.o.

250 66 Zdiby

F +420 241 48 49-41

oemautomatic.cz

Turkey

E info@oem-automatic.cz

YORUM

Mehmet Akif Mah.

T +90 216 364 69 69

OTOMASYON

Aziz Bulvari, Yilmaz Bey

F +90 216 364 69 75

MALZEMELERI SAN.

Plaza No:2 K:2 D:3

E yorum@yorum-

VE TIC. A.S.

34774

automation.com

yorum-

Umraniye/Istanbul

automation.com

Verkoopnetwerk EUROPA

Amerika

Land

Distributor

Address

Contact

Argentina

SILGE ELECTRONICA

Avenida Mitre 950

T +54 11 47 30-10 01

S.A.

B1604AKN Florida

F +54 11 47 60-49 50

silge.com.ar

(Buenos Aires)

E gharf@silge.com.ar

Sense Eletronica Ltd.

Rua Tuiuti, 1237,

T +55 11 69 42 04 44

sense.com.br

Tatuapé

F +55 11 61 90 04 33

03081-000 Sao Paulo

E jeferson@sense.com.br

TR Electronic Inc.

955 Green Valley Rd.

T +1 519 45 2- 19 99

trelectronic.com

N6N 1E4 London, ON

24/7 hotline +1 800 26 5- 94

Brazil

Canada

83
F +1 519 45 2- 11 77
E
customercare@trelectronic.com

Chile, Bolivia

Peru

Electrónica

Av. Ricardo Lyon 1468

T +56 2 599 69 00

Rhomberg Ltda.

751-0585 Providencia,

F +56 2 434 06 47

rhomberg.cl

Santiago de Chile

E ventas@rhomberg.cl

EPLI S.A.C.

Jr. Tarapoto 1157

T +51 13 30 15-95

epli.com.pe

(ALT.CDRA.11AV.TINGO

F +51 14 24 86-29

MARIA)

E info@epli.com.pe

Brena/Lima

Verkoopnetwerk EUROPA

USA

TR Electronic Inc.

200 East Big Beaver Rd

T +1 248 24 4- 22 80

trelectronic.com

48084 Troy Michigan

24/7 hotline +1 800 26 5- 94
83
F +1 248 24 4- 22 83
E
customercare@trelectronic.com

Azië

Land

Distributor

Address

Contact

China

Suzhou Controlway

3F, Building 3, No.

T +86 512 88 99 85 86

Electric Co., Ltd.

892, Wusong Road,

F +86 512 88 99 87 86

controlway.cn

Wuzhong District

E sales@controlway.cn

Jiangsu Province
215022 Suzhou

Iran

ARIACABLE Co., Ltd.

No. 6, Grand Floor,

T +98 21 88 89 92 36-7

ariacable.com

Tejarat Passage, South

F +98 21 88 90 36 23

Lalehzar Street

E info@ariacable.com

1144834669 Tehran

Israel

Japan

MEDITAL HI-TECH

36 Shacham St.

T +972 3 9 23 33 23

(1992) Ltd.

P.O. Box 7772

F +972 3 9 22 82 88

medital.co.il

Petach Tikva, 4951729

E hi-tech@medital.co.il

TAKEDA TRADE Co.,

3F 5-6-10 Ueno,

T +813 68 06- 07 57

Ltd. Tokyo oﬃce

Taito-ku

F +813 68 06- 07 64

takeda-trade.co.jp

Tokyo (110-0005)

E mail@takeda-trade.co.jp

Verkoopnetwerk EUROPA

Korea

Singapore

Mahani Electric Co.,

792-7 Yeoksam-Dong,

T +82 2 21 94-33 00

Ltd.

Kangnam-Gu

F +82 2 21 94-33 97

mec.co.kr

135-080 Seoul

Mail: yskim@mec.co.kr

Precision

211 Henderson Road

T +65 62 73 45 73

Technologies Pte

#13-02

F +65 62 73 88 98

Ltd.

Henderson Industrial

E milaero5@pretech.com.sg

pretech.com.sg

Park
159552 Singapore

Taiwan

DAYBREAK

3F., 124 Chung-Cheng

T +886 2 88 66 12-34

INTERNATIONAL

Road

F +886 2 88 66 12-39

(TAIWAN) CORP.

Shihlin, Taipei

E day111@ms23.hinet.net

daybreak.com.tw

Afrika

Land

Distributor

Address

Contact

South Africa

Motion Tronic cc

Unit 15 Nutwood

T +27 31 701-1620

motiontronic.co.za

Industrial Park

M +27 83 641-14 87

144 Brackenhill Road

F +27 08 66 15 05 97

Waterfall

E
b.douglas@motiontronic.co.za

Oceanië

Land

Distributor

Verkoopnetwerk EUROPA

Address

Contact

Australia

New Zealand

Balluff Pty Ltd

Unit 25/18 Malvern

T +61 3 97 20 41 00

balluff.com.au

Street

F +61 3 97 38 26 77

3153 Bayswater, VIC

E

Carrel Electrade

P.O. Box 11-078

T +64 9 5 25 17-53

Limited

Ellerslie 1542

F +64 9 5 25 17-56

carrel-electrade.co.nz

Auckland 3

E sales@carrel-electrade.co.nz

Verkoopnetwerk EUROPA
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