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Ονομαστική τάση αντοχής σε 
αιχμή

Συσκευές AC ανάλογα με UB: 140 V AC = 2.5 kV ή 250 V AC = 4 kV
(≙ κατηγορίας υπέρτασης III)
Συσκευές DC κατηγορίας προστασίας II: 4 kV (≙ κατηγορία υπέρτασης III)
Συσκευές DC κατηγορίας προστασίας III: 0.8 kV (≙ κατηγορία υπέρτασης II)

Χρονοκαθυστέρηση 
ενεργοποίησης

Ο χρόνος που χρειάζεται ο αισθητήρας για να είναι έτοιμος για λειτουργία μετά την 
εφαρμογή τάσης λειτουργίας (σε χιλιοστά του δευτερολέπτου).

Τάση λειτουργίας Το εύρος της τάσης στο οποίο ο αισθητήρας λειτουργεί κανονικά. Πρέπει να 
χρησιμοποιείται σταθεροποιημένη και εξομαλυμένη συνεχής τάση! Λάβετε υπόψη την 
παραμένουσα κυμάτωση!

Κατηγορία χρήσης Συσκευές 
AC: 

AC-140 (έλεγχος μικρών ηλεκτρομαγνητικών φορτίων με ρεύμα 
συγκράτησης < 200 mA)

Συσκευές 
DC: 

DC-13 (έλεγχος πηνίων)

Υστέρηση Διαφορά μεταξύ σημείου ενεργοποίησης και απενεργοποίησης.

Προστασία βραχυκύκλωσης Οι αισθητήρες ifm προστατεύονται από υπερβολικό ρεύμα με παλμική προστασία 
βραχυκύκλωσης. Το ρεύμα εκκίνησης των λαμπτήρων πυράκτωσης, των 
ηλεκτρονικών ρελέ και των φορτίων χαμηλής αντίστασης μπορεί να προκαλέσουν την 
ενεργοποίηση της προστασίας και να απενεργοποιηθεί ο αισθητήρας!

Πρότυπος στόχος Τετράγωνη χαλύβδινη πλάκα (π.χ. S235JR) πάχους 1 mm, με μήκος πλευράς ίσο 
με τη διάμετρο της επιφάνειας ανίχνευσης ή 3 x Sn, ανάλογα με ποια τιμή είναι 
μεγαλύτερη.

Πρότυπο προϊόντος IEC 60947-5-2

Επαναληψιμότητα Διαφορά μεταξύ δύο οποιονδήποτε μετρήσεων Sr. Μεγ. 10 % της Sr.

Ρεύμα διαρροής Ρεύμα για την εσωτερική τροφοδοσία συσκευών 2 καλωδίων, που επίσης ρέει 
διαμέσου του φορτίου όταν η έξοδος είναι μπλοκαρισμένη.

Ολίσθηση σημείου μεταγωγής Μετακίνηση του σημείου μεταγωγής λόγω αλλαγών στη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Συχνότητα μεταγωγής Φίμωση με πρότυπο στόχο στην μισή Sn. Ο 
λόγος φίμωσης προς όχι φίμωση (δόντι προς 
άνοιγμα) = 1 : 2.
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Βαθμός προστασίας IPxy Κατά IEC 60529
IP68 Συνθήκες δοκιμής: βάθος 1 m με νερό για 7 μέρες
IP69K Κατά ISO 20653 (αντικατάσταση για DIN 40050-9)

Κατανάλωση ρεύματος Ρεύμα για την εσωτερική τροφοδοσία συσκευών 3 καλωδίων DC.

Συνθήκες μεταφοράς 
 και αποθήκευσης

Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στο τεχνικό φυλλάδιο, ισχύουν τα κάτωθι:
Θερμοκρασία μεταφοράς και αποθήκευσης: 
Ελαχ. = - 40 °C.
Μεγ. = μεγ. θερμοκρασία περιβάλλοντος σύμφωνα με το τεχνικό φυλλάδιο. 
Η σχετική υγρασία αέρα (RH) δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % στους +70 °C. 
Σε χαμηλότερες θερμοκρασίες επιτρέπεται υψηλότερη υγρασία αέρα. 
Διάρκεια ζωής: 5 χρόνια. 
Ύψος μεταφοράς και αποθήκευσης: δεν υπάρχει περιορισμός.

Βαθμός ρύπανσης Οι επαγωγικοί αισθητήρες προσέγγισης είναι σχεδιασμένοι για βαθμό ρύπανσης 3.

� Αυτή η πληροφοριακή κάρτα χρησιμεύει ως συμπληρωματική στον κύριο κατάλογο αισθητήρων θέσης και 
στα επιμέρους τεχνικά φυλλάδια. Για περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας, επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα μας www.ifm.com.

Προβλεπόμενη χρήση

Κατά τη χρήση τα προϊόντα εκτίθενται σε επιδράσεις που μπορεί να έχουν επίδραση στη λειτουργία, τη διάρκεια ζωής, 
την ποιότητα και την αξιοπιστία του προϊόντος. 
Είναι ευθύνη του πελάτη να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα είναι κατάλληλα για την προβλεπόμενη εφαρμογή. Αυτό ισχύει 
ιδιαίτερα για εφαρμογές σε επικίνδυνες περιοχές και με δυσμενείς περιβαλλοντικές επιδράσεις όπως πίεση, χημικά, 
διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, υγρασία και ακτινοβολία, καθώς και μηχανικές καταπονήσεις, ειδικά εάν τα προϊόντα 
δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά. 
Δεν επιτρέπεται η χρήση των προϊόντων σε εφαρμογές όπου η ασφάλεια ανθρώπων εξαρτάται από τη λειτουργία του 
προϊόντος. Η άρνηση συμμόρφωσης μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρούς τραυματισμούς.

Αρχή λειτουργίας επαγωγικού αισθητήρα προσέγγισης

Πηνίο και πυκνωτής σχηματίζουν ένα κύκλωμα 
συντονισμού LC, που επίσης ονομάζεται βασικός 
αισθητήρας. 
Οι απώλειες δινορευμάτων σε ηλεκτρικά αγώγιμα υλικά 
χρησιμοποιούνται ως σήμα μεταγωγής.

① Σύνδεση ⑤ Πηνίο
② Σχήμα/μέγεθος ⑥ Εναλλασσόμενο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο = ενεργός περιοχή
③ Ηλεκτρονικά ⑦ Στόχος = ηλεκτρικά αγώγιμο υλικό
④ Πυκνωτής

Γλωσσάριο σημαντικών όρων

Ενεργός περιοχή / ενεργός 
επιφάνεια 

Περιοχή πάνω από την επιφάνεια ανίχνευσης στην οποία ο αισθητήρας αντιδρά στην 
προσέγγιση του στόχου.

Λειτουργία εξόδου Ανοικτή επαφή NO: αντικείμενο εντός ενεργού περιοχής 
> έξοδος ενεργοποιημένη.

Κλειστή επαφή NC: αντικείμενο εντός ενεργού περιοχής 
> έξοδος μπλοκαρισμένη.

Προγραμματιζόμενη: δυνατότητα επιλογής μεταξύ κλειστής και ανοικτής σε 
ηρεμία.

Θετική μεταγωγή PNP: θετικό σήμα εξόδου (σε L-).
Αρνητική μεταγωγή 
NPN:

αρνητικό σήμα εξόδου (σε L+).

Ονομαστική τάση μόνωσης Συσκευές AC ανάλογα με UB: 140 V AC ή 250 V AC
Συσκευές DC κατηγορίας προστασίας II: 250 V AC  
Συσκευές DC κατηγορίας προστασίας III: 60 V DC

Ονομαστικό ρεύμα 
βραχυκύκλωσης

για συσκευές με προστασία βραχυκύκλωσης: 100 A
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Συντήρηση, επιδιόρθωση και 
καταστροφή

Εάν χρησιμοποιηθούν σωστά, δεν απαιτούνται μέτρα συντήρησης και επισκευής.
Μόνο ο κατασκευαστής μπορεί να επισκευάσει τη συσκευή.
Μετά την χρήση αποσύρετε τη συσκευή με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον 
σύμφωνα με τους εφαρμόσιμους εθνικούς κανονισμούς.

Απόσταση ανίχνευσης (αναφέρεται σε πρότυπο στόχο)

Sn

+ 10 %
+ 10 %

- 10 %
- 10 %

Sr Sumin

Sumax

Sa

Ονομαστική απόσταση 
ανίχνευσης Sn

= χαρακτηριστική τιμή της συσκευής

Πραγματική απόσταση 
ανίχνευσης Sr

= μεμονωμένη απόκλιση, σε θερμοκρασία δωματίου, μεταξύ 90 % και 110 % της Sn

Ωφέλιμη απόσταση ανίχνευσης 
Su

= ολίσθηση σημείου μεταγωγής μεταξύ 90 % (Sumin =Sa) και 110 % (Sumax) της S

Βέβαιη απόσταση ανίχνευσης
= απόσταση ανίχνευσης Sa:

= αξιόπιστη μεταγωγή μεταξύ 0 % και 81 % της Sn

Ασφαλής απόσταση 
απενεργοποίησης

= Sumax + μεγ. υστέρηση = 143 % της S n

Συντελεστές διόρθωσης

V2A
100

Sr [%]

50

0

AlMs
Cu

*

* Πρότυπος στόχος

Τιμές → τεχνικό φυλλάδιο
Εξαίρεση συσκευές K1: 
Ίδια απόσταση ανίχνευσης σε όλα τα 
μέταλλα

Επίδραση του μεγέθους του 
στόχου

100

Sr [%]

50

0
0,2 0,5 1,0 άξονας x: λόγος πραγματικού / πρότυπου 

στόχου

Παράπλευρη προσέγγιση και εμβέλειες (ισχύει για δομικό χάλυβα, π.χ. S235JR)

0

Sn

a

d
d
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① Συνήθης καμπύλη ενεργοποίησης (για αργή 
προσέγγιση)

② Συνήθης καμπύλη απενεργοποίησης (για αργή 
προσέγγιση)

③ Κακή επαναληψιμότητα
④ Καλή επαναληψιμότητα

Καλή επαναληψιμότητα του σημείου μεταγωγής σημαίνει: όσο 
πιο κοντά είναι ο στόχος στην επιφάνεια ανίχνευσης, τόσο 
καλύτερα. 

Γενική σύσταση:a = 10 % της ονομαστικής απόστασης 
ανίχνευσης

① Απόσταση από το φόντο
② Συνιστώμενη απόσταση στόχου
③ Συνιστώμενος βαθμός κάλυψης της επιφάνειας 

ανίχνευσης
④ Συνιστώμενο μέγεθος στόχου

Συμβουλές για ελεύθερη και χωνευτή τοποθέτηση σε μέταλλο

Οδηγίες εγκατάστασης για κυλινδρικούς αισθητήρες

Χωνευτή: Ελεύθερη:

     
     

2 x Sn
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Ηλεκτρική σύνδεση

Η συσκευή θα πρέπει να συνδεθεί από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

① Εάν προδιαγράφεται, τοποθετήστε μίνι ασφάλεια σύμφωνα με το φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων.Σύσταση: Ελέγξτε 
την ορθή λειτουργία της συσκευής μετά από βραχυκύκλωμα.

② Αρνητικής μεταγωγής NPN
③ Θετικής μεταγωγής PNP
④ Αισθητήρας 1
⑤ Αισθητήρας n

Συνδεσμολογία

+UB / L1

0 V / N

+UB

0 V

+UB

0 V

2 καλωδίων 
(αρνητικής ή θετικής μεταγωγής)

3 καλωδίων 
(αρνητικής ή θετικής μεταγωγής)

4 καλωδίων 
(θετικής μεταγωγής, κλειστής σε ηρεμία 

NC και ανοικτής σε ηρεμία NO)

Σύνδεση σε σειρά (AND)

+UB

0 V

+UB / L1

U1

Un

UL
0 V / N

Σύνδεση σε σειρά αισθητήρων 3 καλωδίων 
Μεγ. 4 αισθητήρες. Χρονοκαθυστερήσεις εκκίνησης,
πτώσεις τάσης και καταναλώσεις ρεύματος, 
προστίθενται. 
UB min (αισθητήρα) και UHIGH min (φορτίου) πρέπει να 
παραμείνουν αμετάβλητα.

Σύνδεση σε σειρά αισθητήρων 2 καλωδίων 
Δεν συνιστάται, λόγω της απροσδιόριστης λειτουργίας 
όταν είναι μπλοκαρισμένοι! Χρησιμοποιείστε μόνο 
ειδικούς τύπους που μπορούν να συνδεθούν σε σειρά 
(μεγ. 2 αισθητήρες). 
Οι πτώσεις τάσης, προστίθενται.

Οδηγίες εγκατάστασης για ορθογωνικούς αισθητήρες

Χωνευτή: Ελεύθερη:

h

a

2xa

2xa

h

a

1,5xa

h = οτιδήποτε

a

a

2xa

2xa

a

a

1,5xa

� Εάν δεν τηρείται πιστά η απαιτούμενη ελεύθερη απόσταση στις συσκευές ελεύθερης τοποθέτησης, ο αισθητήρας 
προ-αποσβένεται. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ενεργοποίηση.

� Πιθανές αποκλίσεις στις οδηγίες εγκατάστασης για ορθογωνικές συσκευές με αυξημένη απόσταση ανίχνευσης
→ Σημειώσεις τοποθέτησης και λειτουργίας.

Ελάχιστη ελεύθερη απόσταση για την τοποθέτηση συσκευών ίδιου τύπου (τοποθέτηση δίπλα-δίπλα)
Ισχύει για κυλινδρικούς και ορθογωνικούς αισθητήρες

Χωνευτή: Ελεύθερη:

      

8 x Sn

2 x Sn

� Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ συσκευών μπορεί να παραβλεφθεί μόνο για συσκευές με διαφορετικές συχνότητες 
ταλαντωτών ή διαφορετικές αρχές ανίχνευσης.
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Παράλληλη σύνδεση (OR)

+UB

0 V

Παράλληλη σύνδεση αισθητήρων 3 καλωδίων 
Η κατανάλωση ρεύματος όλων των αισθητήρων που 
δεν μετάγουν, προστίθεται. Οι αισθητήρες μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό και με μηχανικούς 
διακόπτες.

Παράλληλη σύνδεση αισθητήρων 2 καλωδίων 
Δεν είναι εφικτή.

Διαμόρφωση κλώνων 
και κονεκτόρων

Χρώματα: BK: μαύρο, ΒΝ καφέ, BU: μπλέ, WH: άσπρο

Συνήθης διαμόρφωση για 3 αγωγών DC:

Καλώδιο Κλεμοσειρά US-100 
κονέκτορας

L+ BN 1 / 3 Ακροδέκτης 1 
/ BN

L– BU 2 / 4 Ακροδέκτης 3 
/ BU

Έξοδος BK X
Ακροδέκτης 2 

/ WH
Ακροδέκτης 4 

/ BK

Διαμόρφωση ακροδεκτών 
US-100 κονέκτορα (κοιτάζοντας 
πάνω 
στον αρσενικό κονέκτορα της 
συσκευής)

Ακροδέκτης 4: BK
Ακροδέκτης 1: BN

Ακροδέκτης 3: BU
Ακροδέκτης 2: WH

Τόσο για τη διαμόρφωση του καλωδίου και των ακροδεκτών, όσο και για 
τα δεδομένα συσκευών ειδικών εκδόσεων, ανατρέξτε στα διαγράμματα 
καλωδίωσης στον κύριο καταλόγό μας, για τους αισθητήρες θέσης.




