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Jednokanálový kompaktní monitor dvou plechů pro připojení 
jednostranného snímače železných (Fe) plechů .

 

Použití  

Kompaktní monitor dvou plechů BDK lze použít všude tam,
kde je nutno zajistit, že železné plechy nepřesáhnou danou 
tloušťku, nebo kde je nutno tloušťku plechu zavést jako 
analogový signál do řídicího systému .

Konstrukce 

Monitor je v robustním plastovém krytu, jeho zapojení je  
velmi jednoduché, jedním konektorem se připojí čidlo, druhý
9ti-pinový M23 konektor slouží pro připojení napájení a vyve-
dení řídicích signálů a analogového výstupu.

Montáž snímače  

Snímač lze instalovat do přísavného kloboučku manipulátoru
nebo na jiné monitorovací místo. Pro měření je nezbytná
přítomnost kovového plechu.

Princip činnosti

Pro indikaci dvou plechů v rozsahu 0,15 až 4 mm je
použito jednostranné čidlo BDK. Jeho budicí cívka generuje 
při měření silné magnetické pole. Při krátkém přiblížení plechu
k čidlu je plech zmagnetizován až do saturace. Snímací cívka
čidla měří magnetický tok, jeho hodnota je dále linearizována
a převedena na výstupní analogový signál. Měření lze 
spustit čelním tlačítkem nebo externím signálem Start. Pokud 
je signál Strt trvalý, probíhá měření nepřetržitě s intervalem 
500 ms.

Tlačítkem nebo signálem Teach-in lze spustit proces učení.
Je provedeno trojí měření přiloženého plechu, výsledná
hodnota tloušťky je jako referenční uložena do paměti.
Pokud je pak měřený plech více než 1,3 krát silnější,
než referenční hodnota, je vydán signál „dva plechy”.
Pokud je měřená hodnota méně než 0,5 krát menší než
referenční, je signalizován stav „žádný plech”.
Při detekci dvou plechů přechází spínací výstup indikace
jednoho plechu ze stavu Hi do Lo.

 

 

Změna technických údajů vyhrazena!

Technické údaje 

Monitor dvou plechů BDK/I-1.4 

Ref. No. 20.21-03 

Napájecí napětí UB  18 … 24 … 30 V DC 

Proudová spotřeba   max. 3.5 A 

Provozní teplota            0 … + 55 °C 

Vstupy 

Signál Start Hi = 18 … 24 … 30 V DC 
 Lo = 0 … 5 V DC 

Vstupní proud cca 5 mA (for 24 V DC) 

Teach-In Hi = 18 … 24 … 30 V DC 
 Lo = 0 … 5 V DC 

 Vstupní proud cca 5 mA (for 24 V DC) 

Výstupy 

Spínací výstup    Polovodičový výstup se spínaným
plusem, zkratuvzdorný

Výstupní napětí U B  – 1.75 V 

Výstupní proud max. 100 mA 

Analogový výstup   0 … 20 mA 

Zátěž výstupu  500 k
 

Rozlišení 

Doba měření     < 50 ms 

Cyklus měření 500 ms 

Rozměry     122 x 140 x 55 mm 

Zapojení konektoru 

 1 +24 Vdc 
 2                 

 3  indikace 0 plechů 
 4 indikace 1 plech 
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 7 Analogový výstup 0 … 20 mA 
 8 Analogový výstup - 
 9 - - 
 Kostra    Stínění (volitelně) 

Čidlo tloušťky plechu 

Označení DSP-54sg-2s DSP-36sg-2s 

Ref. No. 13.05-95 13.05-96 

Rozsah měření    0.15 … 4 mm 0.15 … 2 mm 

Max. tl. plechu 3.5 mm 1.5 mm 

Duty cykl  max. 50 % max. 50 % 

Průměr   54 mm 36 mm 

Celková délka 107 mm 90 mm 

Váha       cca 1200 g       cca 380 g 

 

8 1

7 2
6 3

5 4

9

256 kroků

Signál Start

Signál Teach-in

-0V Vdc


