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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
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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.
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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
in versie 1.1. De pms ultrasoon sensoren zijn voorzien van een Smart Sensor Proﬁle, waardoor meer transparantie ontstaat
met betrekking tot uitwisselbaarheid van IO-Link sensoren.

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.
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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.
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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.
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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

beschrijving

The pms ultrasonic sensor in stainless steel housing is designed according
to EHEDG guidelines.

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

0,10 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)
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pms-25/CF/A1
elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

10 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 40 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M8-connector
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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

SmartSensorProfil

ja

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

cleaning temperature

85°C

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)

Aansluitbelegging

bestelling

pms-25/CF/A1

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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