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esp-4: Label- en splicesensor compact in één apparaat, naar keuze met M12-sensorkop.

HOOGTEPUNTEN


3 Teach-in-methodes



Reactietijd < 300 µs



QuickTeach



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

simpliﬁed Teach-in process

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.
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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
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QuickTeach
The esp-4 learns the material as long as signal level is applied to C1.
Met LinkControl
kan de esp-4 optioneel geparametriseerd worden. Ook kunnen de meetwaarden graﬁsch weergegeven worden.
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.
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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
Aansluitbelegging

bestelling

esp-4/3CDD/M18 E+S

The content of this document is subject to technical changes.
Specifications in this document are presented in a descriptive way
only. They do not warrant any product features.
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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
Aansluitbelegging

bestelling

esp-4/Empf/3CDD/M18

The content of this document is subject to technical changes.
Specifications in this document are presented in a descriptive way
only. They do not warrant any product features.
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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
Aansluitbelegging

bestelling

esp-4/M12/3CDD/M18 E+S

The content of this document is subject to technical changes.
Specifications in this document are presented in a descriptive way
only. They do not warrant any product features.
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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
Aansluitbelegging

bestelling

esp-4/Empf/M12/3CDD/ M18

The content of this document is subject to technical changes.
Specifications in this document are presented in a descriptive way
only. They do not warrant any product features.
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