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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.
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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
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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
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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

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
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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

Gegoten Zink, 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-ingang

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
Aansluitbelegging

bestelling

ucs-15/CDD/QM

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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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

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
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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

Gegoten Zink, 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-ingang

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
Aansluitbelegging

bestelling

ucs-15/CEE/QM

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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ucs-24/CDD/QM
behuizing

detectiebereiken

2 x pnp

350 mm

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

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

≤ 45 mA

aansluitmethode

5-polige, ronde M12-connector
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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

Gegoten Zink, 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-ingang

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
Aansluitbelegging

bestelling

ucs-24/CDD/QM

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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ucs-24/CEE/QM
behuizing

detectiebereiken

2 x npn

350 mm

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

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

Gegoten Zink, 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-ingang

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
Aansluitbelegging

bestelling

ucs-24/CEE/QM
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