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MQ
Köşeli gövdeye sahip manyetik yaklaşım sensörleri

MANYETIK YAKLAŞIM SENSÖRLERI
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MQ | Köşeli gövde yapısı
MANYETIK YAKLAŞIM SENSÖRLERI

KÖŞELI GÖVDEYE SAHIP MANYETIK YAKLAŞIM SE-
NSÖRLERI

Teknik verilere genel bakış
Gövde yapısı Dört köşeli form

Gövde 10 mm x 28 mm x 16 mm
10,3 mm x 37 mm x 16 mm
10,3 mm x 28 mm x 16 mm

Algılama mesafesi Sn ≤ 60 mm

Duyarlılık ≤ 1 mT

Gövde malzemesi VISTAL® / Poliamid (tipe bağlı)

Koruma sınıfı IP67

Bağlantı 3 pinli M8 erkek konnektör / 3 telli kablo / 3 pinli M12
erkek konnektörlü kablo / 3 pinli M8 erkek konnektörlü
kablo (tipe bağlı)

Ürün açıklaması
MQ manyetik yaklaşım sensörleri; paslanmaz çelik, alüminyum, plastik veya ahşap gibi ferromanyetik olmayan maddelerin arkasın-
dan sürekli mıknatısları algılar. MQ sensörleri, kolay ve hızlı montaj sağlayan kompakt tasarımıyla göz doldurur. Sensörler toza, sıca-
ğa ve sarsıntılara karşı çok dayanıklıdır; bu nedenle zorlu koşullarda da güvenli şekilde çalışırlar.

Bir bakışta
• Gövde yapısı: 10 mm x 28 mm x 16 mm
• Algılama mesafeleri: 60 mm'ye kadar
• Elektriksel tasarım: DC 3 telli
• Koruma sınıfı: IP 67
• Sıcaklık aralığı: –25 °C ile +75 °C arasında
• Sağlam VISTAL® gövde
• Paslanmaz çelik, alüminyum, plastik veya ahşap gibi ferromanyetik olmayan malzemelerin arkasından sürekli mıknatısları algılar
• Sürekli mıknatıs yüksek sıcaklık alanına ve sensör de arkasındaki ısı izolasyonlu alana yerleştirilerek yüksek sıcaklıklı uygulama-

lar çözüme kavuşturulur

Avantajınız
• Kısa devre koruması (senkronize)
• Algılama mesafelerinin uzun olması sayesinde hedef konum toleransı olan durumlarda dahi anahtarlama güvenilir bir şekilde

gerçekleştirilir
• Kurulum giderlerinden ve maliyetlerinden tasarruf sağlayan uygun maliyetli sensör çözümü
• Kompakt gövde yapısı makineye kolayca entegre edilmesine imkan sağlar
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Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır



 

MQ | Köşeli gövde yapısı
MANYETIK YAKLAŞIM SENSÖRLERI

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

• Algılama mesafesi Sn: ≤ 60 mm
• Gövde malzemesi: Plastik
• Anahtarlama fonksiyonu: Normalde açık

Köşeli (G x Y x D) Anahtarlama çıkışı Bağlantı tipi Tip Stok no.

NPN 3 telli kablo, 2 m 1) MQ10-60ANS-KU0 7900279

3 pinli M12 erkek kon-
nektörlü kablo, 1 m 1)

MQ10-60APS-
KQDS01

1045638

3 pinli M8 erkek
konnektörlü kablo

MQ10-60APS-KP0 1017405

10,3 mm x 28 mm x 16 mm

PNP

3 telli kablo, 2 m 1) MQ10-60APS-KU0 7900278

NPN 3 pinli M8 erkek konnektör MQ10-60ANS-KT0 790028110,3 mm x 37 mm x 16 mm

PNP 3 pinli M8 erkek konnektör MQ10-60APS-KT0 7900280

3 pinli M8 erkek konnektör MQ10-60ANSKT0 1078009NPN

3 telli kablo, 2 m 1) MQ10-60ANSKU0 1078007

3 pinli M12 erkek kon-
nektörlü kablo, 1 m 1)

MQ10-60AP-
SKQDS02

1078005

3 pinli M12 erkek kon-
nektörlü kablo, 1 m 1) 2)

MQ10-60AP-
SKQDS03

1094760

3 pinli M8 erkek konnektör MQ10-60APSKT0 1078008

10 mm x 28 mm x 16 mm

PNP

3 telli kablo, 2 m 1) MQ10-60APSKU0 1078006

1) 0 °C altında kablo deforme edilmemelidir.
2) Paslanmaz çelik erkek konnektör.
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https://www.sick.com/MQ
http://www.sick.com/7900279
http://www.sick.com/7900279
http://www.sick.com/1045638
http://www.sick.com/1045638
http://www.sick.com/1045638
http://www.sick.com/1017405
http://www.sick.com/1017405
http://www.sick.com/7900278
http://www.sick.com/7900278
http://www.sick.com/7900281
http://www.sick.com/7900281
http://www.sick.com/7900280
http://www.sick.com/7900280
http://www.sick.com/1078009
http://www.sick.com/1078009
http://www.sick.com/1078007
http://www.sick.com/1078007
http://www.sick.com/1078005
http://www.sick.com/1078005
http://www.sick.com/1078005
http://www.sick.com/1094760
http://www.sick.com/1094760
http://www.sick.com/1094760
http://www.sick.com/1078008
http://www.sick.com/1078008
http://www.sick.com/1078006
http://www.sick.com/1078006
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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


