
CZUJNIK HALLOTRONOWY HCZ M18 i HCZ M18 Z£

Przeznaczenie

Dane techniczne

Zasady eksploatacji

Czujnik ten przeznaczony jest do kontroli i pomiaru prêdkoœci obrotowej (liniowej) oraz kierunku obrotu. Wyposa¿ony
jest w dwa wyjœcia cyfrowe. Na wyjœciu SPEED pojawiaj¹ siê impulsy o czêstotliwoœci proporcjonalnej do czêstotliwoœci
pobudzania za pomoc¹ elementu magnetycznego (magnes, kó³ko magnetyczne itp.). Na drugim wyjœciu - DIR -
nastêpuje zmiana stanu sygna³u cyfrowego po zmianie kierunku obrotu lub kierunku przemieszczania siê magnesu
przed czo³em czujnika.

Napiêcie zasilania 10÷30V DC
Pobór pr¹du max. 15mA
Typ wyjœcia PNP
Maksymalny pr¹d obci¹¿enia wyjœæ 200mA
Obudowa tuleja mosiê¿na niklowana (rys. 2)
Odleg³oœæ czujnik - tuleja magnetyczna max. 1mm
Zakres temperatur pracy -25°C...+75°C
Czêstotliwoœæ pomiarowa na wyjœciu SPEED      max. 30 kHz
Stopieñ ochrony IP67
Dopuszczalne wibracje 50Hz/1mm
Zabezpieczenie wyjœæ przed przeci¹¿eniem        chwilowe
Wyprowadzenie                                                    HCZ M18 - przewód d³. 2m

HCZ M18 Z£ - z³¹cze M12 4 pin

Pe³ne wykorzystanie mo¿liwoœci czujnika daje pod³¹czenie go do licznika impulsów z dwoma wejœciami (sumuj¹ce
i zmiany kierunku liczenia) lub tachometru cyfrowego.
W ofercie IMPOLU-1 s¹ to nastêpuj¹ce modele: 521,541, 522, 542, 716, 717, 907, 908, 923 i 924.
Rozwi¹zanie to jest alternatyw¹ dla kontroli prêdkoœci obrotowej lub liniowej z zastosowaniem czujników indukcyjnych.
Podstawowymi zaletami w stosunku do tej ostatniej metody jest prostota realizacji, bez koniecznoœci nacinania zêbów
na wiruj¹cym elemencie lub wiercenia w nim otworów, mo¿liwoœæ rozpoznawania kierunku ruchu za pomoc¹ jednego
czujnika, wysoka czêstotliwoœæ prze³¹czania oraz niskie koszty.
Czujnik HCZ wspó³pracowaæ mo¿e m. in. z tulej¹ magnetyczn¹ WMK 1 (rys. 1), daj¹c¹ przy wspó³pracy z czujnikiem
8 impulsów na 1 obrót. Czujnik nale¿y umieœciæ symetrycznie nad powierzchni¹ wiruj¹cej tulei w odleg³oœci nie
wiêkszej ni¿ 1mm, prostopadle do jej osi. Znacznik na czole czujnika powinien znajdowaæ siê dok³adnie nad osi¹
wiruj¹cej tulei. Poni¿szy rysunek przedstawia usytuowanie pierœcienia magnetycznego i czujnika.

Kolory przewodów:
- br¹zowy L+
- niebieski L-
- bia³y DIR
- czarny SPEED
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CZUJNIK HALLOTRONOWY HCO M18 Q i HCO M18 Q Z£

Przeznaczenie

Dane techniczne

Zasady eksploatacji

Czujnik ten przeznaczony jest do kontroli i pomiaru przemieszczeñ liniowych, prêdkoœci obrotowej (liniowej) oraz
kierunku obrotu. Wyposa¿ony jest w dwa wyjœcia A i B. Na wyjœciach pojawiaj¹ siê impulsy o przebiegu prostok¹tnym,
o czêstotliwoœci proporcjonalnej do czêstotliwoœci pobudzania. Czujnik mo¿na pobudziæ za pomoc¹ elementu
magnetycznego (kó³ko magnetyczne, taœma magnetyczna itp.). Ci¹g impulsów na wyjœciu A jest przesuniêty fazowo
wzglêdem ci¹gu impulsów na wyjœciu B. Przy zastosowaniu taœmy magnetycznej (lub pierœcienia magnetycznego) o
rozstawie bieguna od bieguna 2 mm, faza przesuniêcia wynosi 90 . Zastosowanie elementu magnetycznego o innym
rozstawieniu biegunów spowoduje inne przesuniêcie fazowe.

Napiêcie zasilania 10÷30V DC
Pobór pr¹du max. 10mA
Typ wyjœcia PNP
Maksymalny pr¹d obci¹¿enia wyjœæ 200mA
Obudowa tuleja mosiê¿na niklowana (rys. 2)
Odleg³oœæ czujnik - tuleja magnetyczna max. 1mm
Czêstotliwoœæ pomiarowa na wyjœciu                   100 kHz
Zakres temperatur pracy -25°C … +75°C
Stopieñ ochrony IP67
Dopuszczalne wibracje 50Hz/1mm
Zabezpieczenie wyjœæ przed przeci¹¿eniem        chwilowe
Wyprowadzenie                                                    HCO M18 Q - przewód 2m

HCO M18 Q Z£ - z³¹cze M12 4 pin

Pe³ne wykorzystanie mo¿liwoœci czujnika zastosowanego do prostego pomiaru przemieszczenia liniowego, umo¿liwia
pod³¹czenie czujnika do licznika impulsów z czterokrotn¹ multiplikacj¹ (czterokrotnym powieleniem).
Do pomiaru prêdkoœci obrotowej nale¿y wykorzystaæ tachometr cyfrowy.
W ofercie IMPOLU-1 s¹ to nastêpuj¹ce modele: 521,541, 522, 542, 716, 717, 907, 908, 923 i 924.
Czujnik HCO M18 Q wspó³pracowaæ mo¿e m. in. z pierœcieniem magnetycznym WMK 1 (rys. 1). Pierœcieñ ten, na
swojm obwodzie posiada 16 biegunów magnetycznych o rozstawie bieguna od bieguna 3,5 mm. Przy wspó³pracy z
czujnikiem podaje na ka¿de wyjœcie 8 impulsów na 1 obrót. Czujnik nale¿y umieœciæ symetrycznie nad powierzchni¹
wiruj¹cej tulei w odleg³oœci nie wiêkszej ni¿ 1mm, prostopadle do jej osi. Znacznik na czole czujnika powinien
znajdowaæ siê dok³adnie nad osi¹ wir uj¹cego pierœcienia lub prostopadle do osi symetrii taœmy magnetycznej.
Poni¿szy rysunek przedstawia usytuowanie pierœcienia magnetycznego i czujnika.
Kolory przewodów:
- br¹zowy L+
- niebieski L-
- bia³y A
- czarny B
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