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Czujniki zbli¿eniowe indukcyjne

Nominalna strefa dzia³ania (Sn): 2 mm (czo³o wbudowane); 3 mm (czo³o 
niewbudowane)
Zasilanie: 10 - 30 VDC (-15 / +10%)
Czêstotliwoœæ prze³¹czania: 500 Hz
Histereza prze³¹czania: < 10 % Sn
Powtarzalnoœæ: ? 3 % Sn
Pr¹d obci¹¿enia: max. 200 mA
Pobór pr¹du bez wysterowania: < 10 mA
OpóŸnienie czasu za³¹czania: ? 75 ms
Sygnalizacja funkcji wyjœcia: za pomoc¹ diody LED
Temp. pracy: -25°C ÷ +70°C
Stopieñ ochrony: IP 67
Pod³¹czenie: za pomoc¹ kabla o przekroju 3 x 0,14 mm2, d³ugoœæ kabla: 2 m

lub konektora M8 (opcja)
Materia³ obudowy: mosi¹dz niklowany
Wymiary obudowy: wg rysunku
Waga: 80 g (wersja z kablem); 40 g (wersja z konektorem)

Dane techniczne

Seria IS-27D, -28D, -29D, -30D, -53D, -54D, -55D, -56D

czujniki indukcyjne

œrednica Æ 6,5 mm

rozszerzona strefa dzia³ania i skrócona obudowa

3-przewodowe

polaryzacja wyjœcia: NPN lub PNP

Zbli¿eniowe czujniki indukcyjne s¹ elementami automatyki 
reaguj¹cymi na wprowadzenie metalu w ich strefê dzia³ania. 
Powszechnie wykorzystywane s¹ w uk³adach automatyki 
przemys³owej do precyzyjnego okreœlania po³o¿enia 
ruchomych czêœci maszyn i urz¹dzeñ, charakteryzuj¹ siê 
du¿¹ pewnoœci¹ dzia³ania i niezawodnoœci¹ w trudnych 
warunkach œrodowiskowych jak nadmierne zapylenie,
wilgotnoœæ itp.

Schemat wyprowadzeñ

- czo³o wbudowane ( do 2 mm) lub niewbudowane
( do 3 mm),

- wyprowadzenie kablowe lub konektorowe M8,

- funkcja wyjœcia NO lub NC,

- dioda sygnalizuj¹ca funkcjê wyjœcia,

- obudowa z mosi¹dzu niklowanego.
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- zabezpieczenie przed przeci¹¿eniem,

- zabezpieczenie elektryczne przed zmian¹ polaryzacji,

Sposób zamawiania

Wymiary

IS-X-X-X

typ czujnika:
27 : wyjœcie NPN/NO, czo³o wbudowane
28 : wyjœcie NPN/NC, czo³o wbudowane
29 : wyjœcie PNP/NO, czo³o wbudowane
30 : wyjœcie PNP/NC, czo³o wbudowane
53 : wyjœcie NPN/NO, czo³o niewbudowane
54 : wyjœcie NPN/NC, czo³o niewbudowane
55 : wyjœcie PNP/NO, czo³o niewbudowane
56 : wyjœcie PNP/NC, czo³o niewbudowane
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D : rozszerzona strefa dzia³ania
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