
POJEMNOŒCIOWE  CZUJNIKI  ZBLI¯ENIOWE AC 2-przewodowe  TIMER*

Napiêcie pracy                      zale¿ny od wykonania
Czas opó¿nieinia Timer ‘a     0-120 sekund
Pr¹d obci¹¿enia                    15-200 mA
Napiêcie  szcz¹tkowe            < 10 V
Pr¹d bez wysterowania         < 6 mA
Histereza                               < 20 %
Stopieñ ochrony                     IP 67
Wibracje                                 50 Hz/1 min
EMC                                       PN-EN 60 947-5-2

**

** - czas opóŸnienia  ustawiany na sta³e,
po uzgodnieniu z zamawiaj¹cym

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe        BRAK
Zabezpieczenie przeci¹¿eniowe            BRAK
Sygnalizacja zadzia³ania czujnika          jest
Sygnalizacja za³¹czenia obci¹¿enia       jest
Materia³ obudowy                                   mosi¹dz niklowany
Zakres temperatur pracy                        -25 ... +60 C
Wspó³czynnik temperaturowy                 < 10 %
Klasa ochrony przed pora¿eniem         1 (zasilanie > 40VAC)
Klasa ochrony przed pora¿eniem         2 (zasilanie <  30VAC)
Sposób monta¿u                                   cz. niewbudowane
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Znamionowa odleg³oœæ
dzia³ania

Obudowa

20...30V

Sn = 5...20 mm

Napiêcie
zasilania
AC

180...250V

90...140V

40...60V

PCZ A20 CP 230V A1 W1 TR...

PCZ A20 CP 48V A1 W1 TR...

PCZ A20 CN 230V A1 W1 TR...

PCZ A20 CN 48V A1 W1 TR...

PCZ A20 CN 24V A1 W1 TR...

PCZ A20 CN 110V A1 W1 TR...

PCZ A20 CP 24V A1 W1 TR...

PCZ A20 CP 110V A1 W1 TR...

Wyprowadzenia:

9
5

7
8

6
0

M30x1,5

LED

potencjometr

M30

Kabel PVC 3 x 0,5 mm , 2 m
zasilanie > 40 VAC),
Kabel PVC 2 x 0,5 mm , 2 m
(zasilane < 30 VAC),

2,

2,

Inna d³ugoœæ na zamówienie

br - br¹zowy
n - niebieski
¿-t - ¿ó³to-zielony
R - obci¹¿enieL

Oznaczenia

* - Z przekaŸnikiem czasowym - opóŸnione za³¹czanie lub  opó¿nione roz³¹czanie.

LED

IMPOL-1
F. Szafrañski Spó³ka jawna
02-255 Warszawa
ul. Krakowiaków 103
(biurowiec SPC)

fax 22-886-56-04
tel. 22-886-56-02

www.impol-1.pl
zamówienia - e-mail:                 handlowy@impol-1.pl
doradztwo techniczne - e-mail:     chmura@impol-1.pl

Pojemno�ciowe czujniki zbli¿eniowe TIMER s³u¿¹ do
bezstykowego wykrywania przedmiotów zarówno
metalowych jak i wykonanych z innych materia³ów.
Czujniki te charakteryzuj¹ siê tym, ¿e w swojej strukturze
zawieraj¹ przeka�nik czasowy z funkcj¹ czasow¹ -
opó�nione za³¹czanie w przypadku czujników z funkcj¹
wyj�cia typu P lub opó�nione roz³¹czanie w przypadku
czujników z funkcj¹ wyj�cia typu N.
Stany pracy czujnika sygnalizowane s¹ przez diody LED.
�wiecenie ¿ó³tej diody LED sygnalizuje, ¿e organ
wykonawczy czujnika jest pobudzony i jest za³¹czone
obci¹¿enie. �wiecenie zielonej diody LED sygnalizuje, ¿e
czujnik zbli¿eniowy jest pobudzony - nie jest to
równoznaczne z za³¹czeniem obci¹¿enia, które jest
za³¹czane przez cz³on przeka�nika czasowego.
Zastosowanie czujnika z cz³onem przeka�nika czasowego
eliminuje krótkotrwa³e za³¹czenia i generalnie zmniejsza
ilo�æ za³¹czeñ obci¹¿enia. Przypadkowe i krótkotrwa³e
pobudzenia czujnika zbli¿eniowego nie powoduj¹
za³¹czania lub roz³¹czania obci¹¿enia. Czas za³¹czenia
obci¹¿enia jest nie krótrzy ni¿ czas cz³onu przeka�nika
czasowego.

Przyk³adowy opis zastosowania czujnika z wyj�ciem
normalnie zamkniêtym typu PCZ A20 CP 230V A1 W1
TR25 do sterowania podajnikiem paszy dla drobiu
przedstawiamy poni¿ej:
je�li drób wydziobie z przed czo³a czujnika paszê, to czujnik
zasygnalizuje brak paszy za�wieceniem zielonej diody LED.
Nie za³¹czy podajnika paszy natychmiast ale po odczekaniu
czasu opó¿nienia 25 sekund. Za³¹czenie podajnika paszy
zostanie zasygnalizowane przez czujnik za�wieceniem
¿ó³tej diody LED. Pasza bêdzie podawana przez podajnik
do czasu, a¿ czujnik ponownie wykryje przed swoim czo³em
paszê. W tym momencie zgasn¹ obie diody LED i zostanie
wy³¹czony podajnik. Zastosowanie czujnika z cz³onem
przeka�nika czasowego zmniejsza ilo�æ za³¹czeñ podajnika
- przypadkowe i krótkotrwa³e pobudzenia czujnika
zbli¿eniowego nie powoduj¹ za³¹czenia podajnika, co
zmniejsza jego awaryjno�æ.

Czujnik z wyj�ciem normalnie otwartym np. PCZ A20
CN 230V A1 W1 TR25 za³¹cza organ wykonawczy
(obci¹¿enie) oraz ¿ó³t¹ i zielon¹ sygnalizacjê LED
natychmiast po wykryciu zbli¿aj¹cego siê do czo³a czujnika
przedmiotu. Oddalenie z przed czo³a czujnika przedmiotu
zostanie zasygnalizowane wy³¹czeniem zielonej diody LED
a po czasie opó¿nienia 25 sekund - zostanie wy³¹czone
obci¹¿enie i wygaszona sygnalizacja na ¿ó³tej diodzie LED.
Czas opó�nienia przeka�nika czasowego jest podany w
symbolu czujnika po literach TR (w miejsce kropek) i jest
wyra¿ony w sekundach. W rzeczywisto�ci czas opó�nienia
TR mo¿e ró¿ni siê od podanego na etykiecie czujnika o
25%.
Po uzgodnieniu z dzia³em handlowym mo¿liwe jest
wykonanie czujników z innymi kombinacjami funkcji
czasowych przeka�nika czasowego np. opó¿nione
za³¹czanie i opó¿nione roz³¹czanie.
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