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ЗА СЕНЗОРИТЕ НА КОТЛИН ЕООД
Сензорите KSO, KSL, KSR, KSF и KSFL са индуктивни сензори с различни
възможности за обработка на компонента време. Периферията на изхода на всички
модели се осигурява със защита от размяна на захранващита проводници, от пикове в
напрежението и тока, вследствие на индуктивен товар, от претоварване и защита от
късо съединение. Всеки един от моделите се доставя или със съединител или с кабел,
докато времеконстантата Т1 може да бъде фиксирана или да се настройва в определен
диапазон. В този случай под съединителя К (К= вариант с преместваем съединител) се
намира тример потенциометър. При вариантите с кабел или със съединител тип Е този
потенциометър е разположен на етикета на сензора. Производителят препоръчва
следните основни (базови) обхвати за настройка на константата Т1, в зависимост от
оборотите на въртене на машината: (*)
А/ - 0.01-0.2 s (5-100 Hz, 300-6000 rpm)
B/ - 0.1 - 2 s (0.5-10 Hz, 30-600 rpm)
C/ - 0.5 - 10 s (0.1-2 Hz, 6-120 rpm)
D/ - 5-100 s (0.01-0.2 Hz, 0.6-12 rpm)
* rpm=обороти в минута
Могат да бъдат поръчвани и други обхвати след съгласуване с производителя.
Теоретично, времеконстантите Т1, заявени от клиента могат да бъдат в диапазона от 1
ms до 60 s, обаче определеният времеви обхват не може да надвишава една декада.
При изискване от страна на клиента към всеки сензор може да бъде добавена функция
за времезакъснение DELAY. Тази функция определя поведението на сензора
непосредствено след включване на захранващото напрежение, когато изходният
контакт на сензора се затваря асинхронно (индекс Н при поръчка) или отваря (индекс
L) за определен период от време Т, в зависимост от преместването на обекта, който
трябва да се открие. Това се използува за да се забрани изхода на сензора, например
при изчакване за развъртане на машината. Продължителността на времезакъснението Т
винаги трябва да е по-голямо от най-голямата възможна стойност на регулируемото
време Т1 (виж *) – например ако е необходим сензор с настройваема времеконстанта
T1= 0.5-10 s (индекс С), то трябва да се избере времезакъснение Т по-голямо от 10
секунди.Всичко изброени по-долу модели сензори се произвеждат с NPN или PNP
изход или по двупроводна схема за захранване 230 V AC .
Изходът на сензорите KSFL може да бъде в неопределено състояние за 1 секунда след
включване на захранването, поради което времезакъснението T (DELAY) трябва да се
избира по-голямо от тази стойност.
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Сензор
KSOC30
A30

KSOD30
B30

Функционално описание
Изходът е отворен при
покой. Затваря се за
период от време Т1 в
момента на „откриване” на
метален обект. Ако по
време на периода Т1
обекта „изчезне” и се
появи отново, то
затвореното състояние на
изхода се удължава с Т1.
Ако обектът постоянно
„стои” пред сензора, то
изходът му остава отворен
след време Т1.
Изходът е затворен при
покой. Отваря се за период
от време Т1 в момента на
„откриване” на метален
обект. Ако по време на
периода Т1 обекта
„изчезне” и се появи
отново, то отвореното
състояние на изхода се
удължава с Т1. Ако
обектът постоянно „стои”
пред сензора, то изходът
му остава затворен след
време Т1.

Времедиаграма
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Изходът, който е отворен в
покой ще бъде затворен
със закъснение Т1 след
откриване на
обекта.Отваря се
незабавно след
отдалечаване на обекта
извън работния обхват.
Изходът, който е затворен
KSLD30
в покой ще бъде отворен
B30
със закъснение Т1 след
откриване на
обекта.Затваря се
незабавно след
отдалечаване на обекта
извън работния обхват
KSRC30 Изходът на сензора е
A30 отворен при покой.
Затваря се незабавно в
момента на откриване на
металния обект. След
премахване на обекта се
отваря след време Т1.
KSRD30 Изходът на сензора е
затворен при покой.
B30
Отваря се незабавно в
момента на откриване на
металния обект. След
премахване на обекта се
затваря след време Т1.
KSFLC30 Изходът на сензора е
A30 отворен при спряно
състояние (покой) на
движещата се
част.Изходът се активира
(„затваря”), когато се
достигне настроената
честота на въртене 1/T1
(или по-висока) и
деактивира („отваря”),
когато честотата на
въртене спадне под
настроената граница.
KSLC30
A30
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KSFLD30 Изходът на сензора е
B30 затворен при спряно
състояние (покой) на
движещата се част.
Изходът се активира
(„отваря”), когато се
достигне настроената
честота на въртене 1/T1
(или по-висока) и
деактивира („затваря”),
когато честотата на
въртене спадне под
настроената граница
Изходът на сензорът е
KSFC30
отворен при покой.
A30
Затваря се със закъснение
Т2 след достигане
(превишение– на
граничната честота на
въртене 1/Т1 и се отваря
със закъснение Т1 само
след намаляване на
честота на въртене под
зададената стойност.
Изходът на сензорът е
KSFD30
затворен при покой.
B30
Отваря се със закъснение
Т2 след достигане
(превишение– на
граничната честота на
въртене 1/Т1 и се затваря
със закъснение Т1 само
след намаляване на
честота на въртене под
зададената стойност.

