
Lazer Tipi

LED Tipi CMD
Lazer Tip,Optik Fiber Tip

LAV-10/LAV-11

Iþýk kaynaðý olarak yarý iletken lazer kullanan, yeni, optik fiber CMD 
tipi bir sensördür.
Bu sensör; verici (sensör kafasý, ýsýya dirençli fiber ve amplifikatör ), 
alýci ve bu ikisi arasýnda çelik malzemeyi algýlama iþini yapan 
malzemeden oluþur. LED tipiyle karþýlaþtýrýldýðýnda ona göre daha 
kuvvetli sinyal yayar ve olasý kötü ortam koþullarýnda LED tipine 
göre daha iyi performansta çalýþýr

Teknik Özellikler

Sensör kafasý için su soðutmasý ya da hava temizlemesi gerekmez ; 
hava, toz geçirmez malzemeden yapýlmýþtýr.

     100-240 VAC aralýðýndaki gerilim deðerlerinde çalýþabilmeye 
olanaklýdir.

Sinyalin yayýlma alanýný ve menzilini monitörle görüntüleyebilme 8 
ýþýklý LED göstergeyle mümkündür.

Yarý iletken lazer kullanýlmasýyla yüksek 
performanslý tasarým

Bu sensör, güvenli çalýþabilmesi için tasarlanmýþtýr. Eðer fiber 
sinyali iletmezse lazer ýþýný da yayýlmaz.
Ýkaz çýkýþý mevcuttur.

Tip

Model

Güvenlik Standartý

Algýlanabilir Nesneler

Çalýþma Gerilimi

Tüketilen Güç

Kontrol Çýkýþý,Ýkaz Çýkýþý

Analog Çýkýþ

Cevap Süresi

Çalýþma Modu

Baglantý 

Fiber Ünitesi Karakteristikleri
Ortam Aydýnlýðý

Ortam Sýcaklýðý

Ortam Nemi

Yalýtým Direnci

Dayanma Gerilimi

Titreþim Rezistansý

Darbe Rezistansý

Koruma Sýnýfý

Muhafaza Kutusu

Agýrlýk

-----
Amplifikatör ünitesi: Temel tip LAV-10P , Güçlü tip LAV-11P(Projektör) , LAV-10A(Alýcý)
Sensör kafasý : FHM-211-1 -FHM-311
Fiber birim*1: FHV-321(2m) -FHV-351(5m) -FHV-411(10m)

Sýnýf 1(JIS C6802)

100 Ö 'lik çelik malzemeler ve daha büyük çaplý malzemeler (FHM-311)

50 m (Algýlama marjini:10m'de 10000 ya da daha fazla)*2

100 - 240VAC(10%, -15% 50/60Hz)

Projektör: 5VA ya da daha az, Alýcý: 5.5VA ya da daha az

Isýðý alma durumuna göre DC gerilim çýkýþý (Doyma deðeri 9V ya da daha fazla )

Kontak cýkýþý : <= 40 ms , photo-coupler cýkýþý : <= 30 ms

DARK-ON/LIGHT-ON durumlarýnda çalýþma seçeneði

Konnektör tipi (2m kablo)

Ýzin verilebilir eðilme yariçapý: 100 mm, max basýnç : 784MPa , Dayanma gerginliði : 490N

10,000 lux  ya da daha az (akkor lamba)

Amplifikatör ünitesi : -10 to +55 °C,  Sensör kafasý –fiber ünitesi: -10 - +200 °C

45 to 85%RH

20MÙ ya da daha fazla(Muhafaza kutusu ile power/output kontaðý arasýnda 1,000V megger)

1,500VAC/dk. (Muhafaza kutusu ile power/output kontaðý arasý)

10 - 55Hz Çift genlik 1.5mm X, Y ve Z doðrultusunda herbiri 2 kez
2490m/s , X, Y ve Z doðrultusunda herbiri 3 kez

Amplifikatör ünitesi : IP64(IEC Standart), 
Sensör kafasý: IP66(IEC Standart)
Fiber ünitesi : Aðýzlý, kývrýmlý tüp (SUS)

Amplifikatör ünitesi: Alüminyum metal döküm , Sensör kafasý : Alüminyum

Amplifikatör ünitesi : Yaklaþýk 950g, 
Sensör kafasý: FHM-211-1 Yaklaþýk. 1.5kg, FHM-311 Yaklaþýk 4kg
Fiber ünitesi: FHV-321 Yaklaþýk 1.0kg, FHV-351 Yaklaþýk 1.8kg, FHV-411 Yaklaþýk 2.8kg

*1. 3m, 15m ve 20m tipleri de mevcuttur. 

*PhotoMOS röle tip de 
*2. Kullaným kutusunda FHV-321 ve FHM-211-1
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