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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.
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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

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

SmartSensorProfil

ja

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

Aansluitbelegging

bestelling

sks-15/CF/A

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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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

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

Aansluitbelegging

bestelling

sks-15/D

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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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

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
Aansluitbelegging

bestelling

sks-15/CD

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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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

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

Aansluitbelegging

bestelling

sks-15/E

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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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

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
Aansluitbelegging

bestelling

sks-15/CE

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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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

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

sks ultrasone sensoren

sks-15/CI
Aansluitbelegging

bestelling

sks-15/CI

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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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

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

sks ultrasone sensoren

sks-15/CU
Aansluitbelegging

bestelling

sks-15/CU

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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