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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 10–30 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

80 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

wms ultrasone sensoren

wms-25/RT/HV/M18
Aansluitbelegging

bestelling

wms-25/RT/HV/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.

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

wms ultrasone sensoren

wms-25/RT/HV/M18E
Aansluitbelegging

bestelling

wms-25/RT/HV/M18E

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.

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

10 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

200 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

roestvrij staal
hoge bestendigheid tegen chemicaliën
kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
instelelementen

geen

instelmogelijkheden

nee

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

geen

wms ultrasone sensoren

wms-35/RT
Aansluitbelegging

bestelling

wms-35/RT

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.

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

200 g

uitrusting/bijzonderheden
instelelementen

geen

instelmogelijkheden

nee

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

geen

hoogtepunten

hoge bestendigheid tegen chemicaliën

Aansluitbelegging

bestelling

wms-35/SI/RT

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.

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

10 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

200 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

roestvrij staal
kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
instelelementen

geen

instelmogelijkheden

nee

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

geen

Aansluitbelegging

bestelling

wms-130/RT

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.

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

10 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

260 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

roestvrij staal
kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
instelelementen

geen

instelmogelijkheden

nee

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

geen

Aansluitbelegging

bestelling

wms-340/RT

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.

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

10 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

320 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

roestvrij staal
kabelaansluiting (op aanvraag)

uitrusting/bijzonderheden
instelelementen

geen

instelmogelijkheden

nee

Synchronisation

ja

multiplexmodus

ja

indicatoren

geen

Aansluitbelegging

bestelling

wms-600/RT

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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