Difúzny optosnímač so signalizáciou znečistenia
PD30CND10....DU
Dosah 1 m
Nastaviteľná citlivosť pomocou tlačidla na snímači

Modulované, polarizované infračervené svetlo 660 nm

Prevádzkové napätie 10 až 30 V DC

Výstup: 100 mA, NPN alebo PNP, prednastavený

Svetlo (NO) a tma (NC) programovateľná funkcia

Indikácia LED diódou zopnutia výstupu, prevádzkového
napätia a signálu

Ochrana proti prepólovaniu, skratu

Vyhotovenie kábelové a konektorové

Vysoká elektromagnetická zlučiteľnosť

Tranzistorový alarmový výstup pre signalizáciu
znečistenia snímača



PD30 C N D 10 PP M5 DU

Popis snímača
Miniatúrny difúzny snímač série PD30CND10s
rozmermi 10x 30x 20 mm v krabici zo zosilnenej
PMA/ ABS. Napriek miniatúrnym rozmerom má
vysoký dosah pri dosiahnutí vysokej presnosti merania.
Použitie technológie Teach in umožňuje nastavenie 4
rôznych prevádzkových režimov. Taktiež je možné
nastavenie výstupu na spínací ( rozpínací) a spínania
pri svetle ( tme ). Výstup snímača PNP/ NPN je daný
konštrukciou a nie je ho možné nastavovať.

Typ
Materiál krabice
Dĺžka krabice
Typ detekcie
Vzdialenosť
Výstupná funkcia
Pripojenie
Detekcia znečistenia
Rozmer
Š xVxH

Snímaná vzdialenosť

Pripojenie

Obj. kód NPN

Obj. kód PNP

10x30x20 mm
10x30x20 mm

1m
1m

Kábel
Konektor

PD 30 CND10NPDU
PD30 CND 10 NPM5DU

PD 30 CND 10 PPDU
PD 30 CND 10 PPM5DU

Technické parametre
Dosah (Sn)
Rozsah zaslepenia
Spínacia vzdialenosť
Teplotný posun
Spínacia hysterézia
Menovité napätie
Zvlnenie
Výstupný prúd
Výstupný prúd (Alarm)
Prúd naprázdno
Minimálny prúd

Prepäťová katagória
Stupeň zašpinenia
Krytie
Pracovná teplota
Skladovacia teplota
Vibrácie

Do 1 m s referenčným objektom,
testovacou kartou Kodak R27. 90%
biela (200x 200mm)
20 mm
Nastaviteľná tlačidlom
< 0,1%/°C
* 10%
10 ... 30 VDC
< 10%
< 100 mA
< 20 mA
< 30 mA
0,5 mA

II (IEC 60664/60664A;60947-1)
3 (IEC 60664/60664A;60947-1)
IP 67 (IEC 60529; 60947-1)
-25° až +55°C
-40° až +70°C
10 bis 55 Hz, 0,5 mm/7,5 g
(IEC 60068-2-6)

Ochrany
Zdroj svetla
Druh svetla
Optický uhol
Svetlo okolia
Spínacia frekvencia
Čas zopnutia
Čas rozopnutia
Oneskorenie po zapnutí
NPN/ PNP
Zopnutý výstup
Stabilný signál, napájanie

prepólovanie a skrat
GaA/As LED, 660nm
červené modulované
± 2°
10 000 Lux
1000 Hz
< 0,5 s
< 0,5 s
< 300 ms
pevne nastavené
žltá LED
zelená LED

Izolačné napätie
Materiál krabice
Materiál optickej časti
Kábel
Konektor
Hmotnosť káblovej verzie
Hmotnosť konekt. verzie

550 VAC efektívne napätie
ABS
červené PMMA
2m
M8 – 4 piny
40g
10g
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Pracovný diagram
tv – oneskorenie zapnutia
Pracovné napätie
Objekt
Spínanie – TMA (NC)
Spínanie – SVETLO
(NO)

Zapojenie

* alarm zašpinenia

* alarm zašpinenia

Rezerva funkčnosti

Vzdialenosť
Vzdialenosť mm
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Rozpoznávací diagram

Vzdialenosť mm

Spínací diagram

Príslušenstvo

Rezerva funkčnosti
Hranica spínania x 1,25
Hranica spínania
Hranica spínania x 0,75

čas

Zelená LED svieti
Žltá LED svieti
Aktivovaný výst. alarmu zašp.

Rozmery
Káblová verzia

Konektorová verzia
Tlačidlo

Žltá
ŽltáLED
LED

Prijímač
Optická os

Zelená LED dióda

Priemer šošovky
9,5 mm

Vysielač

Tlačidlo

Žltá LED

Prijímač
Optická os

Zelená LED dióda

Priemer šošovky
9,5 mm

Vysielač
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Príklady správnej a nesprávnej inštalácie a použitia
Nikdy neveďte káble snímača v
blízkosti výkonových vodičov. Môže
dôjsť k zarušeniu signálu.

Ochrana snímača. Neinštalujte
optosnímač ako mechanický
koncový spínač!

Ochrana kábla. Nikdy neťahajte
za kábel.

Uchytenie pri pohyblivom kábli.

Chybne !!!
Chybne !!!
Chybne !!!

Správne

Správne

Nastavovanie Snímača
Normálna funkcia – optimalizovaný spínací bod
1. Nastavte snímač na pozadie. Žltá LED dióda nesvieti a zelená LED
dióda svieti.
2. Stlačte tlačidlo na 3 sekundy, až obe LED - diódy začnú spoločne
blikať. ( Prvý spínací bod je zapamätaný).
3. Umiestnite vy objekt pred snímač.
4. Stlačte tlačidlo. Snímač je pripravený na prevádzku. ( Druhý spínací
bod je zapamätaný).

3 sekundy

1. Nastavte snímač na objekt. Zelená LED dióda svieti, stav žltej je
nepodstatný.
2. Stlačte tlačidlo 3 sekundy , až obe LED – diódy začnú súčasne
blikať.
3. Znova stlačte tlačidlo a podržte. Po jednej sekunde budú blikať diódy
dvojnásobnou frekvenciou. Pokiaľ budete držať tlačidlo, spozná snímač
každý objekt a zapamätá si spínací bod. Tlačidlo uvoľnite najskôr po
jednom procesnom cykle. Druhý spínací bod je zapamätaná a snímač je
pripravený k prevádzke.

raz stlačiť

Nastavenie maximálnej spínacej vzdialenosti
(nastavenie z výroby)
1. Nastavte snímač na pozadie. Žltá LED dióda nesvieti a zelená LED
dióda svieti.
2. Stlačte tlačidlo 3 sekundy , až obe LED – diódy začnú súčasne
blikať. (Prvý spínací bod bude zapamätaný).
3. Raz stlačte tlačidlo. Snímač je pripravený na prevádzku. ( Druhý
spínací bod je zapamätaný).

3 sekundy

raz stlačiť

raz stlačiť

držať minimálne
1 cyklus
Nastavenie spôsobu spínania (svetlo/ tma)
1. Stlačte na 10 s tlačidlo, pokiaľ začne blikať zelená LED dióda.
2. Pokiaľ bliká zelená LED dióda, môžete stlačením tlačidla invertovať
spôsob spínania (svetlo/ tma). Ak nebude tlačidlo stlačené počas 10s,
zapamätá sa aktuálne nastavenie spôsobu spínania.
3 sekundy

10 sekúnd

Nastavenie redukovanej citlivosti snímača
1. Nastavte snímač na objekt. Žltá aj zelená LED dióda svieti.
2. Stlačte tlačidlo 3 sekundy , až obe LED – diódy začnú súčasne
blikať. (Prvý spínací bod bude zapamätaný).
3. Raz stlačte tlačidlo. Snímač je pripravený na prevádzku. ( Druhý
spínací bod je zapamätaný).

3 sekundy

Nastavenie snímača v dynamickom režime

raz stlačiť

Nastavenie výstupu ( spínací/ rozpínací kontakt)
1. Stlačte na 15 s tlačidlo, pokiaľ začnú blikať žltá LED dióda..
2. Pokiaľ bliká žltá LED dióda, môžete stlačením tlačidla invertovať
funkciu výstupu (spínací/ rozpínací kontakt). Ak nebude tlačidlo
stlačené počas 10s, zapamätá sa aktuálne nastavenie spôsobu spínania.

15 sekúnd
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