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UM12
Küçük sensör, büyük fayda

ULTRASONIK SENSÖRLER
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UM12
ULTRASONIK SENSÖRLER

KÜÇÜK SENSÖR, BÜYÜK FAYDA

  

Teknik verilere genel bakış
Ölçüm mesafesi

Algılama mesafesi 20 mm ... 240 mm (tipe bağlı)

Sınır mesafe 250 mm / 350 mm (tipe bağlı)

Çözünürlük ≥ 0,069 mm

Tekrarlanabilirlik ± 0,15 %

Tepki süresi 24 ms ... 30 ms
24 ms ... 30 ms 1)

Çıkış süresi 8 ms ... 10 ms (tipe bağlı)

Anahtarlama frekansı 30 Hz / 25 Hz (tipe bağlı)

Analog çıkış 4 mA ... 20 mA, ≤ 500 Ω 2) 0 V ... 10 V, ≥ 100.000 Ω

Dijital çıkış

Tür PNP / NPN (tipe bağlı)

-

Koruma sınıfı IP65 / IP67

Gönderi çıkışı Düz

1) Analog sinyalinin aşağı doğru yumuşatılması uygulamaya bağlı olarak tepki süresini %200'e kadar uzatır.
2) 4 mA ... 20 mA'de ve Uv≤ 20 V maks. yük ≤ 100 Ω.

Ürün açıklaması
UM12 ürün ailesinin sensörleri sağlam metal gövdesinin kompakt boyutları ile etkileyicidir. 350 mm'ye kadar iki algılama mesafesi
ile ve analog akım veya gerilim çıkışı, PNP veya NPN anahtarlama çıkışıyla kullanılabilir dört çıkış sinyali, sınırlı bir alanda bile yük-
sek esneklik sunar. Renkten bağımsızlığı, yüksek kirlilik toleransı ve olağanüstü arka fon bastırmasıyla zorlu koşullar altında bile
istikrarlı ölçüm sonuçları sağlar. UM12 ultrasonik sensörü ile SICK, şimdi kanıtlanmış M12 gövde formu içinde her uygulama için
doğru teknolojiyi sunuyor.

Bir bakışta
• Malzemenin renginden, saydamlığından, parlaklığından ve ortam ışığından bağımsız güvenilir şekilde ölçüm
• Çok kısa ve sağlam M12 metal gövde
• PNP/NPN anahtarlama çıkışlı veya analog çıkışlı modeller
• Kire, toza, neme ve sise karşı duyarsızdır
• Ultrasonik teknolojisi ile algılama, ölçüm veya pozisyonlama
• Kablo üzerinden öğretme

Avantajınız
• Çok küçük gövde boyutları sayesinde basit makine entegrasyonu
•
• Kanıtlanmış M12 gövde biçimi diğer teknolojileri ile uyumluluk sağlar
•
• Zorlu ölçüm görevleri için daha küçük tasarımlı analog model
•
• Sağlam, tek parça metal gövde maksimum tesis kullanılabilirliği sağlar
•
• Kablo üzerinden öğretme yanlışlıkla değiştirilmesini güvence altına alır ve böylece makine duruş süreleri azaltır
•
• Kirli, tozlu, nemli ve sisli ortamlarda ultrason teknolojisinin duyarsızlığı sayesinde güvenilir ölçüm
•
• Entegre sıcaklık kompanzasyonu optimum proses kalitesi için sürekli yüksek ölçüm hassasiyeti sağlar

2 MESAFE ÖLÇÜM SENSÖRLERI | SICK Ürün ailesi genel görünümü | 2020-01-08 21:20:29

Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır



 

UM12
ULTRASONIK SENSÖRLER

Kullanım alanları
• Parlak ve şeffaf malzemeleri algılama, ölçme veya pozisyonlama
• Sıvılar ya da dökme malzeme için doluluk düzeyi denetleyicisi
• Metal, kağıt veya plastik merdanelerinde çap kontrolü
• Dokunmuş malzemenin ve tel örgülerin sürekli algılanması
• Koyu ahşap panoların veya parlak metal parçaların algılanması

Sipariş bilgileri
Diğer cihaz modelleri ve aksesuar  www.sick.com/UM12

• Algılama mesafesi, mesafe sınırı: 20 mm ... 150 mm, 250 mm
• Bağlantı tipi: Erkek konnektör, M12, 4 pinli
• İletişim arayüzü: -
• Ağırlık: 15 g
• Gönderi çıkışı: düz

Tepki süresi Dijital çıkış Analog çıkışın türü Tip Stok no.

1 x NPN – UM12-1172251 605354324 ms

1 x PNP – UM12-1172211 6053542

Akım çıkışı UM12-1172261 605354424 ms 1) –

Gerilim çıkışı UM12-1172271 6053545

1) Analog sinyalinin aşağı doğru yumuşatılması uygulamaya bağlı olarak tepki süresini %200'e kadar uzatır.

• Algılama mesafesi, mesafe sınırı: 40 mm ... 240 mm, 350 mm
• Bağlantı tipi: Erkek konnektör, M12, 4 pinli
• İletişim arayüzü: -
• Ağırlık: 15 g
• Gönderi çıkışı: düz

Tepki süresi Dijital çıkış Analog çıkışın türü Tip Stok no.

1 x NPN – UM12-1192251 605354730 ms

1 x PNP – UM12-1192211 6053546

Akım çıkışı UM12-1192261 605354830 ms 1) –

Gerilim çıkışı UM12-1192271 6053549

1) Analog sinyalinin aşağı doğru yumuşatılması uygulamaya bağlı olarak tepki süresini %200'e kadar uzatır.
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https://www.sick.com/UM12
http://www.sick.com/6053543
http://www.sick.com/6053543
http://www.sick.com/6053542
http://www.sick.com/6053542
http://www.sick.com/6053544
http://www.sick.com/6053544
http://www.sick.com/6053545
http://www.sick.com/6053545
http://www.sick.com/6053547
http://www.sick.com/6053547
http://www.sick.com/6053546
http://www.sick.com/6053546
http://www.sick.com/6053548
http://www.sick.com/6053548
http://www.sick.com/6053549
http://www.sick.com/6053549
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SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

Bir Bakışta SıCk
SıCk, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir 
ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekildeki kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını 
ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur. 

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. işte bu 
sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri avrupa, 
asya ve kuzey amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. 
Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve arGE ortağı haline getiriyor.

kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SıCk Ömür Boyu servis hizmeti makinenin  kullanım ömrü 
boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.  

Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.

Dünya GEnElinDE hEmEn yakınınızDa:
Bilgi almak  ve diğer merkezler için  - www.sick.com


