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De zws-sensoren behoren tot de kleinste op de markt beschikbare ultrasone sensoren in een kubusvormige behuizing met Teachin-taster.

HOOGTEPUNTEN


Kleine ultrasone sensor in balkvormige behuizing



Behuizing compatibel met tal van optische sensoren



Schakelfrequentie tot 250 Hz



Optioneel met opzetstuk SoundPipe zws1 voor een gefocusseerd geluidsveld



New! Twin mode or external synchronisation via SyncBox2



Improved temperature compensation





een goed alternatief bij kritische toepassingen

voor snel aftasten



adjustment to working conditions within 45 seconds

BASISKENMERKEN


1 schakeluitgang in pnp- of npn-uitvoering



Analoge uitgang 4–20 mA of 0–10 V



6 detectiewijdtes met een meetgebied van 20 mm tot 1 m



microsonic Teach-in met maar één toets



Bedrijfsspanning 20–30 V

zws ultrasone sensoren

Beschrijving
De compacte behuizing
van de zws-15 zijn de buitenafmetingen 20 mm x 32 mm x 12 mm. Uitvoeringsvorm en montage zijn verenigbaar met tal
van optische sensoren. Dit vergemakkelijkt de overgang naar de ultrasone sensor bij kritische toepassingen.
Voor de zws-sensorfamilie
staan er twee typen en 6 verschillende tastwijdten ter beschikking:

1 schakeluitgang, naar keuze in pnp- of npn-schakeltechniek

1 analoge uitgang 4–20 mA of 0–10 V

De Teach-in-taster aan de bovenzijde van de sensor wordt de instelling van de sensor op een comfortabele manier toe
gelaten.
Twee lichtgevende dioden
aan de bovenzijde van de behuizing wordt de toestand van de schakeluitgang en van de analoge uitgang aangegeven.
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.
De zws-sensoren met schakeluitgang kennen drie modi:


Enkelvoudig schakelpunt (Methode A en B)



Tweeweg-reﬂexbarrière



Venstermodus

The operating mode single switching point (Methode A)
is suitable for applications, in which the actual distance to the object is also the switching point. A typical application is
level control, where the ultrasonic sensor detects the ﬁlling level vertically from above during the ﬁlling process. The
taught switching point corresponds to the maximum ﬁlling level.

zws ultrasone sensoren

Teach-in van een schakelpunt Methode A en Methode B

The operating mode single switching point +8 % (Methode B)
is recommended by objects, which move into the detection area from the side. In this case the switching distance is set 8
% further than the actual measured distance to the object. This ensures a reliable switching distance even if the height of
the objects varies slightly.
NEW! Twin mode or external synchronisation
If two switching zws sensors are operating too close to one another, twin mode can be selected to avoid mutual
inﬂuences. This new feature is integrated in zws sensors from ﬁrmware V3.

Synchronisatie tot maximaal 50 zws-sensoren

If more than two zws sensors need to be synchronised, the accessory SyncBox2 can be used. The SyncBox2 generates a
synchronisation signal output on pin 2. Daarmee kunnen tot maximaal 50 zws-sensoren autark gesynchroniseerd worden.

Hoge telfrequenties, korte reactietijden – geen probleem
voor de zws-7 ultrasoon sensor
zws-7: Schakelfrequentie 250 Hz voor snelle metingen

zws ultrasone sensoren

Bij een grensdetectiewijdte van 100 mm bereikt de zws-7 een schakelfrequentie van 250 Hz.
Daarmee kunnen niet alleen objecten met een hoge telfrequentie, maar ook zeer smalle gaten tussen twee objecten bij
grote machinesnelheid geregistreerd worden. De aanspreekpoging van de zws-7 bedraagt minder dan 3 ms
ms.
Rust men de zws-7 verder met de nieuwe SoundPipe zws1 (Toebehoren)uit, wordt het detectievermogen van smalle
gaten tussen twee objecten bij gelijktijdig hoge machinesnelheid nog eens duidelijk verhoogd.

Snelle zws-7 - Snelle zws-7/-15 met SoundPipe

De zws-7 met een schakelfrequentie van 250 Hz is buitengewoon geschikt voor telopdrachten bij hoge machinesnelheden.

Technische gegevens:
Bedrijfstastwijdte: 70 mm
Grenstastwijdte: 100 mm
Schakelfrequentie: 250 Hz
Aanspreekpoging: < 3 ms

Set zws sensor via Teach-in procedure

zws ultrasone sensoren

De zws-sensoren met schakeluitgang kennen drie modi:


Enkelvoudig schakelpunt (Methode A en B)



Tweeweg-reﬂexbarrière



Venstermodus

De schakeluitgang (Methode A) 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 (Methode A)

De schakeluitgang (Methode B) 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. 3 seconden lang ingedrukt te worden. Klaar.

Teach-in van een schakelpunt (Methode B)

Een tweeweg-reﬂexbarrière
kan met een vast gemonteerde reﬂector afgesteld worden. zws-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.

zws ultrasone sensoren

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. 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.

zws-15-sensor met SoundPipe voor vulpeilmetingen in de
kleinste openingen
Het scherp gebundelde schakelveld direct aan de meetplaats brengen
De SoundPipe zws1 (Toebehoren) kan bij alle zws-15- of zws-7-sensors gebruikt worden. Zorgt voor een geluidsweergave
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tot aan de meetplaats en maakt zo metingen in boringen en openingen met een diameter kleiner dan 5 mm mogelijk.
De meting kan direct vanaf de geluidsopening verricht worden, omdat de blinde zone binnen de SoundPipe ligt.
De SoundPipe zws1 wordt vooraan op de zws-15 of zws-7 sensor gestoken.
Een typisch toepassingsgebied is de vulpeilmeting in de zogenaamde wells van microplaten, zoals ze in de medische
analysetechniek gebruikt worden. De SoundPipe zws1 kan direct boven de opening gebracht worden – dit vereenvoudigt
de exacte positionering. Een andere toepassing is het aftasten van smalle gaten met een breedte van enkele millimeter
tussen twee objecten.
De zws-sensoren zijn ideaal voor het aftasten van printplaten en wafers in de elektronica-industrie of voor het gebruik aan
een verpakkingsmachine, waarbij hoogtransparente foliën herkend moeten worden.

Met de SoundPipe meet de zws-15-sensor vulstanden in de kleinste openingen.

De SoundPipe wordt direct boven de meetplaats gepositioneerd.

zws ultrasone sensoren

zws-7/CD/QS
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp

100 mm

bedrijfsdetectiewijdte

20 - 100 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

250 Hz schakelfrequentie
kleine balkvormige constructie
smal geluidsveld

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

380 kHz

blinde zone

20 mm

bedrijfsdetectiewijdte

70 mm

grenstastwijdte

100 mm

resolutie

0,056 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

temperatuurdrift 0,17 %/K

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 30 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M8-connector

zws ultrasone sensoren

zws-7/CD/QS
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

2,0 mm

schakelfrequentie

250 Hz

reactietijd

3 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
beschrijving

externe synchronisatie door rechthoeksignaal met een gedefinieerde
impulsbreedte

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

10 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

nee

instelelementen

1 taster

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button

Synchronisation

ja

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

250 Hz schakelfrequentie
kleine balkvormige constructie
smal geluidsveld

zws ultrasone sensoren

zws-7/CD/QS
Aansluitbelegging

bestelling

zws-7/CD/QS

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.

zws ultrasone sensoren

zws-7/CE/QS
behuizing

detectiebereiken

1 x npn

100 mm

bedrijfsdetectiewijdte

20 - 100 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

250 Hz schakelfrequentie
kleine balkvormige constructie
smal geluidsveld

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

380 kHz

blinde zone

20 mm

bedrijfsdetectiewijdte

70 mm

grenstastwijdte

100 mm

resolutie

0,056 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

temperatuurdrift 0,17 %/K

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 30 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M8-connector

zws ultrasone sensoren

zws-7/CE/QS
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

2,0 mm

schakelfrequentie

250 Hz

reactietijd

3 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
beschrijving

externe synchronisatie door rechthoeksignaal met een gedefinieerde
impulsbreedte

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

10 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

nee

instelelementen

1 taster

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button

Synchronisation

ja

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

250 Hz schakelfrequentie
kleine balkvormige constructie
smal geluidsveld

zws ultrasone sensoren

zws-7/CE/QS
Aansluitbelegging

bestelling

zws-7/CE/QS

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.

zws ultrasone sensoren

zws-15/CD/QS
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp

250 mm

bedrijfsdetectiewijdte

20 - 250 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie
smal geluidsveld

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

380 kHz

blinde zone

20 mm

bedrijfsdetectiewijdte

150 mm

grenstastwijdte

250 mm

resolutie

0,056 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

4-polige, ronde M8-connector

zws ultrasone sensoren

zws-15/CD/QS
uitgangen
uitgang 1

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
beschrijving

externe synchronisatie door rechthoeksignaal met een gedefinieerde
impulsbreedte

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

10 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

kabelaansluiting (op aanvraag)

andere uitvoeringsmogelijkheden

zws-15/CD/QS /K0.15
zws-15/CD/QS /K10,0

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

nee

instelelementen

1 taster

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button

Synchronisation

Twin mode or external synchronisation

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie
smal geluidsveld

zws ultrasone sensoren

zws-15/CD/QS
Aansluitbelegging

bestelling

zws-15/CD/QS

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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zws-15/CD/ 5ms.a
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp

250 mm

bedrijfsdetectiewijdte

20 - 250 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

50 Hz schakelfrequentie
kleine balkvormige constructie
smal geluidsveld

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

380 kHz

blinde zone

20 mm

bedrijfsdetectiewijdte

150 mm

grenstastwijdte

250 mm

resolutie

0,056 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

4-polige, ronde M8-connector

zws ultrasone sensoren

zws-15/CD/ 5ms.a
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

2,0 mm

schakelfrequentie

100 Hz

reactietijd

7 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
beschrijving

externe synchronisatie door rechthoeksignaal met een gedefinieerde
impulsbreedte

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

10 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

nee

instelelementen

1 taster

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button

Synchronisation

ja

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

50 Hz schakelfrequentie
kleine balkvormige constructie
smal geluidsveld

zws ultrasone sensoren

zws-15/CD/ 5ms.a
Aansluitbelegging

bestelling

zws-15/CD/ 5ms.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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zws-15/CD/QS /K0.15
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp

250 mm

bedrijfsdetectiewijdte

20 - 250 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie
kabelaansluiting
smal geluidsveld

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

380 kHz

blinde zone

20 mm

bedrijfsdetectiewijdte

150 mm

grenstastwijdte

250 mm

resolutie

0,056 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

PUR-kabel van 0,15 m, 4 x 0,14 mm2

zws ultrasone sensoren

zws-15/CD/QS /K0.15
uitgangen
uitgang 1

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
beschrijving

externe synchronisatie door rechthoeksignaal met een gedefinieerde
impulsbreedte

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

10 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

nee

instelelementen

1 taster

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button

Synchronisation

Twin mode or external synchronisation

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie
kabelaansluiting
smal geluidsveld

bestelling

zws-15/CD/QS /K0.15

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.

zws ultrasone sensoren

zws-15/CD/QS /K10,0
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp

250 mm

bedrijfsdetectiewijdte

20 - 250 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie
kabelaansluiting
smal geluidsveld

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

380 kHz

blinde zone

20 mm

bedrijfsdetectiewijdte

150 mm

grenstastwijdte

250 mm

resolutie

0,056 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

10 m PVC-kabel, 4 x 0,14 mm2

zws ultrasone sensoren

zws-15/CD/QS /K10,0
uitgangen
uitgang 1

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
beschrijving

externe synchronisatie door rechthoeksignaal met een gedefinieerde
impulsbreedte

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

10 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

nee

instelelementen

1 taster

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button

Synchronisation

Twin mode or external synchronisation

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie
kabelaansluiting
smal geluidsveld

bestelling

zws-15/CD/QS /K10,0

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.

zws ultrasone sensoren

zws-15/CE/QS
behuizing

detectiebereiken

1 x npn

250 mm

bedrijfsdetectiewijdte

20 - 250 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie
smal geluidsveld

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

380 kHz

blinde zone

20 mm

bedrijfsdetectiewijdte

150 mm

grenstastwijdte

250 mm

resolutie

0,056 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

4-polige, ronde M8-connector

zws ultrasone sensoren

zws-15/CE/QS
uitgangen
uitgang 1

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
beschrijving

externe synchronisatie door rechthoeksignaal met een gedefinieerde
impulsbreedte

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

10 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

nee

instelelementen

1 taster

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button

Synchronisation

ja

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie
smal geluidsveld

zws ultrasone sensoren

zws-15/CE/QS
Aansluitbelegging

bestelling

zws-15/CE/QS

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.

zws ultrasone sensoren

zws-15/CI/QS
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 4-20 mA

250 mm

bedrijfsdetectiewijdte

20 - 250 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie
smal geluidsveld

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

380 kHz

blinde zone

20 mm

bedrijfsdetectiewijdte

150 mm

grenstastwijdte

250 mm

resolutie

0,056 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

zws ultrasone sensoren

zws-15/CI/QS
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

50 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
beschrijving

externe synchronisatie door rechthoeksignaal met een gedefinieerde
impulsbreedte

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

10 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

zws-15/SI/CI/QS

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

1 taster

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button

Synchronisation

ja

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: object in het venster

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie
smal geluidsveld

zws ultrasone sensoren

zws-15/CI/QS
Aansluitbelegging

bestelling

zws-15/CI/QS

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.

zws ultrasone sensoren

zws-15/CU/QS
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 0-10 V

250 mm

bedrijfsdetectiewijdte

20 - 250 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie
smal geluidsveld

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

380 kHz

blinde zone

20 mm

bedrijfsdetectiewijdte

150 mm

grenstastwijdte

250 mm

resolutie

0,056 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

zws ultrasone sensoren

zws-15/CU/QS
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
Spanning: 0-10 V, kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

50 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
beschrijving

externe synchronisatie door rechthoeksignaal met een gedefinieerde
impulsbreedte

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

10 g

andere uitvoeringsmogelijkheden

zws-15/SI/CU/QS

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

1 taster

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button

Synchronisation

ja

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: object in het venster

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie
smal geluidsveld

zws ultrasone sensoren

zws-15/CU/QS
Aansluitbelegging

bestelling

zws-15/CU/QS

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.

zws ultrasone sensoren

zws-25/CD/QS
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

30 - 350 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie
smal geluidsveld

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

320 kHz

blinde zone

30 mm

bedrijfsdetectiewijdte

250 mm

grenstastwijdte

350 mm

resolutie

0,069 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

4-polige, ronde M8-connector

zws ultrasone sensoren

zws-25/CD/QS
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

2,0 mm

schakelfrequentie

31 Hz

reactietijd

20 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
beschrijving

externe synchronisatie door rechthoeksignaal met een gedefinieerde
impulsbreedte

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

11 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

nee

instelelementen

1 taster

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button

Synchronisation

Twin mode or external synchronisation

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie
smal geluidsveld

zws ultrasone sensoren

zws-25/CD/QS
Aansluitbelegging

bestelling

zws-25/CD/QS

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.

zws ultrasone sensoren

zws-24/CD/QS
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

50 - 350 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie
smal geluidsveld

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

500 kHz

blinde zone

50 mm

bedrijfsdetectiewijdte

240 mm

grenstastwijdte

350 mm

resolutie

0,037 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

4-polige, ronde M8-connector

zws ultrasone sensoren

zws-24/CD/QS
uitgangen
uitgang 1

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
beschrijving

externe synchronisatie door rechthoeksignaal met een gedefinieerde
impulsbreedte

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

10 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

nee

instelelementen

1 taster

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button

Synchronisation

Twin mode or external synchronisation

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie
smal geluidsveld

zws ultrasone sensoren

zws-24/CD/QS
Aansluitbelegging

bestelling

zws-24/CD/QS

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.

zws ultrasone sensoren

zws-24/CE/QS
behuizing

detectiebereiken

1 x npn

bedrijfsdetectiewijdte

50 - 350 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie
smal geluidsveld

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

500 kHz

blinde zone

50 mm

bedrijfsdetectiewijdte

240 mm

grenstastwijdte

350 mm

resolutie

0,037 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

temperatuurdrift 0,17 %/K

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 30 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M8-connector

zws ultrasone sensoren

zws-24/CE/QS
uitgangen
uitgang 1

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
beschrijving

externe synchronisatie door rechthoeksignaal met een gedefinieerde
impulsbreedte

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

10 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

nee

instelelementen

1 taster

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button

Synchronisation

ja

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie
smal geluidsveld

zws ultrasone sensoren

zws-24/CE/QS
Aansluitbelegging

bestelling

zws-24/CE/QS

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.

zws ultrasone sensoren

zws-25/CE/QS
behuizing

detectiebereiken

1 x npn

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

30 - 350 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie
smal geluidsveld

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

320 kHz

blinde zone

30 mm

bedrijfsdetectiewijdte

250 mm

grenstastwijdte

350 mm

resolutie

0,069 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

temperatuurdrift 0,17 %/K

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 35 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M8-connector

zws ultrasone sensoren

zws-25/CE/QS
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

2,0 mm

schakelfrequentie

31 Hz

reactietijd

20 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
beschrijving

externe synchronisatie door rechthoeksignaal met een gedefinieerde
impulsbreedte

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

11 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

nee

instelelementen

1 taster

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button

Synchronisation

ja

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie
smal geluidsveld

zws ultrasone sensoren

zws-25/CE/QS
Aansluitbelegging

bestelling

zws-25/CE/QS

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.

zws ultrasone sensoren

zws-24/CI/QS
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 4-20 mA

bedrijfsdetectiewijdte

55 - 350 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie
smal geluidsveld

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

500 kHz

blinde zone

55 mm

bedrijfsdetectiewijdte

240 mm

grenstastwijdte

350 mm

resolutie

0,037 mm to 0,072 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 30 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M8-connector

zws ultrasone sensoren

zws-24/CI/QS
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

50 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
beschrijving

externe synchronisatie door rechthoeksignaal met een gedefinieerde
impulsbreedte

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

10 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

1 taster

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button

Synchronisation

ja

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: object in het venster

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie
smal geluidsveld

zws ultrasone sensoren

zws-24/CI/QS
Aansluitbelegging

bestelling

zws-24/CI/QS

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.

zws ultrasone sensoren

zws-25/CI/QS
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 4-20 mA

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

30 - 350 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie
smal geluidsveld

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

320 kHz

blinde zone

30 mm

bedrijfsdetectiewijdte

250 mm

grenstastwijdte

350 mm

resolutie

0,20 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

zws ultrasone sensoren

zws-25/CI/QS
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

50 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

11 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

1 taster

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button

Synchronisation

ja

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: object in het venster

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie
smal geluidsveld

zws ultrasone sensoren

zws-25/CI/QS
Aansluitbelegging

bestelling

zws-25/CI/QS

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.

zws ultrasone sensoren

zws-24/CU/QS
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 0-10 V

bedrijfsdetectiewijdte

55 - 350 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie
smal geluidsveld

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

500 kHz

blinde zone

55 mm

bedrijfsdetectiewijdte

240 mm

grenstastwijdte

350 mm

resolutie

0,037 mm to 0,072 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 30 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M8-connector

zws ultrasone sensoren

zws-24/CU/QS
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
Spanning: 0-10 V, kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

50 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
beschrijving

externe synchronisatie door rechthoeksignaal met een gedefinieerde
impulsbreedte

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

10 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

1 taster

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button

Synchronisation

ja

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: object in het venster

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie
smal geluidsveld

zws ultrasone sensoren

zws-24/CU/QS
Aansluitbelegging

bestelling

zws-24/CU/QS

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.

zws ultrasone sensoren

zws-25/CU/QS
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 0-10 V

350 mm

bedrijfsdetectiewijdte

30 - 350 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie
smal geluidsveld

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

320 kHz

blinde zone

30 mm

bedrijfsdetectiewijdte

250 mm

grenstastwijdte

350 mm

resolutie

0,20 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

zws ultrasone sensoren

zws-25/CU/QS
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
Spanning: 0-10 V, kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

50 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

11 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

1 taster

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button

Synchronisation

ja

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: object in het venster

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie
smal geluidsveld

zws ultrasone sensoren

zws-25/CU/QS
Aansluitbelegging

bestelling

zws-25/CU/QS

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.

zws ultrasone sensoren

zws-35/CD/QS
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

64 - 600 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

64 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 mm

grenstastwijdte

600 mm

resolutie

0,20 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

zws ultrasone sensoren

zws-35/CD/QS
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

5 mm

schakelfrequentie

15 Hz

reactietijd

48 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
beschrijving

externe synchronisatie door rechthoeksignaal met een gedefinieerde
impulsbreedte

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

11 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

1 taster

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button

Synchronisation

Twin mode or external synchronisation

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie

zws ultrasone sensoren

zws-35/CD/QS
Aansluitbelegging

bestelling

zws-35/CD/QS

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.

zws ultrasone sensoren

zws-35/CE/QS
behuizing

detectiebereiken

1 x npn

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

64 - 600 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

64 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 mm

grenstastwijdte

600 mm

resolutie

0,20 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

zws ultrasone sensoren

zws-35/CE/QS
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

5 mm

schakelfrequentie

15 Hz

reactietijd

48 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

11 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

1 taster

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button

Synchronisation

ja

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie

zws ultrasone sensoren

zws-35/CE/QS
Aansluitbelegging

bestelling

zws-35/CE/QS

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.

zws ultrasone sensoren

zws-35/CI/QS
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 4-20 mA

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

64 - 600 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

64 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 mm

grenstastwijdte

600 mm

resolutie

0,20 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 35 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M8-connector

zws ultrasone sensoren

zws-35/CI/QS
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

80 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

11 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

1 taster

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button

Synchronisation

ja

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: object in het venster

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie

Aansluitbelegging

bestelling

zws-35/CI/QS

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.

zws ultrasone sensoren

zws-35/CU/QS
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 0-10 V

600 mm

bedrijfsdetectiewijdte

64 - 600 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

400 kHz

blinde zone

64 mm

bedrijfsdetectiewijdte

350 mm

grenstastwijdte

600 mm

resolutie

0,20 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 35 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M8-connector

zws ultrasone sensoren

zws-35/CU/QS
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
Spanning: 0-10 V, kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

80 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

11 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

1 taster

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button

Synchronisation

ja

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: object in het venster

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie

Aansluitbelegging

bestelling

zws-35/CU/QS

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.

zws ultrasone sensoren

zws-70/CD/QS
behuizing

detectiebereiken

1 x pnp

1.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

120 - 1.000 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

300 kHz

blinde zone

120 mm

bedrijfsdetectiewijdte

700 mm

grenstastwijdte

1.000 mm

resolutie

0,037 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

4-polige, ronde M8-connector

zws ultrasone sensoren

zws-70/CD/QS
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
pnp: Imax = 200 mA (UB-2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

2,0 mm

schakelfrequentie

11 Hz

reactietijd

36 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
beschrijving

externe synchronisatie door rechthoeksignaal met een gedefinieerde
impulsbreedte

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

11 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

nee

instelelementen

1 taster

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button

Synchronisation

Twin mode or external synchronisation

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie

zws ultrasone sensoren

zws-70/CD/QS
Aansluitbelegging

bestelling

zws-70/CD/QS

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.

zws ultrasone sensoren

zws-70/CE/QS
behuizing

detectiebereiken

1 x npn

1.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

120 - 1.000 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

naderingsschakelaar/reflexsensor
reflectiebarrière
venstermodus

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

300 kHz

blinde zone

120 mm

bedrijfsdetectiewijdte

700 mm

grenstastwijdte

1.000 mm

resolutie

0,037 mm

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

temperatuurdrift 0,17 %/K

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 30 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M8-connector

zws ultrasone sensoren

zws-70/CE/QS
uitgangen
uitgang 1

schakeluitgang
npn: Imax = 200 mA (-UB+2V)
sluiter/opener instelbaar, kortsluitvast

schakelhysterese

2,0 mm

schakelfrequentie

11 Hz

reactietijd

36 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
beschrijving

externe synchronisatie door rechthoeksignaal met een gedefinieerde
impulsbreedte

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

11 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

nee

instelelementen

1 taster

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button

Synchronisation

ja

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: schakeltoestand

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie

zws ultrasone sensoren

zws-70/CE/QS
Aansluitbelegging

bestelling

zws-70/CE/QS

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.

zws ultrasone sensoren

zws-70/CI/QS
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 4-20 mA

1.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

120 - 1.000 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

300 kHz

blinde zone

120 mm

bedrijfsdetectiewijdte

700 mm

grenstastwijdte

1.000 mm

resolutie

0,037 mm to 0,215 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 30 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M8-connector

zws ultrasone sensoren

zws-70/CI/QS
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
stroom: 4-20 mA
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

70 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
beschrijving

externe synchronisatie door rechthoeksignaal met een gedefinieerde
impulsbreedte

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

11 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

1 taster

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button

Synchronisation

ja

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: object in het venster

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie

zws ultrasone sensoren

zws-70/CI/QS
Aansluitbelegging

bestelling

zws-70/CI/QS

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.

zws ultrasone sensoren

zws-70/CU/QS
behuizing

detectiebereiken

1 x analoog 0-10 V

1.000 mm

bedrijfsdetectiewijdte

120 - 1.000 mm

bouwvorm

balkvormig

bedrijfsmodus

analoge afstandsmetingen

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie

ultrasoon-specifiek
meetmethode

echo-looptijdmeting

ultrasone frequentie

300 kHz

blinde zone

120 mm

bedrijfsdetectiewijdte

700 mm

grenstastwijdte

1.000 mm

resolutie

0,037 mm to 0,215 mm, depending on the analogue window

herhaalnauwkeurigheid

± 0,15 %

nauwkeurigheid

± 1 % (temperatuurdrift intern gecompenseerd)

elektrische gegevens
bedrijfsspanning UB

20 V tot 30 V DC, ompoolbeveiligd

restrimpel

± 10 %

onbelaste stroomopname

≤ 30 mA

aansluitmethode

4-polige, ronde M8-connector

zws ultrasone sensoren

zws-70/CU/QS
uitgangen
uitgang 1

analoge uitgang
Spanning: 0-10 V, kortsluitvast
stijgend/dalend instelbaar

reactietijd

70 ms

opstarttijd

< 300 ms

ingangen
beschrijving

externe synchronisatie door rechthoeksignaal met een gedefinieerde
impulsbreedte

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

11 g

uitrusting/bijzonderheden
temperatuurcompensatie

ja

instelelementen

1 taster

instelmogelijkheden

Teach-in via push-button

Synchronisation

ja

multiplexmodus

nee

indicatoren

1 x LED groen: bedrijf, 1 x LED geel: object in het venster

hoogtepunten

kleine balkvormige constructie

zws ultrasone sensoren

zws-70/CU/QS
Aansluitbelegging

bestelling

zws-70/CU/QS

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.

zws ultrasone sensoren

