
Digitální mûfiící sondy a interface k automatizovanému 
ukládání namûfien˘ch hodnot.
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Digitální mûfiící sondy a interface k automatizovanému ukládání 
namûfien˘ch hodnot z vícebodového mûfiícího zafiízení
V˘voj dimenzionálního zpÛsobu mûfiení je ovlivÀován stoupající
flexibilitou v r̆oby.Ve spojitosti s krátkou dobou taktu a se 
zv˘‰en˘mi nároky na kvalitu jsou tyto v˘konné mûfiící systémy 
ve v r̆obû nepostradatelné. JestliÏe aÏ dosud byla dostaãující
namátková kontrola formou ruãního mûfiení, pak v souãasnosti
jsou nezbytné Inline-Mûfiící systémy s automatizovan˘m 
ukládáním namûfien˘ch hodnot, jejich zpracování a vyuÏití k 

realizaci 100% kontroly kvality. Do automatizovan˘ch mûfiících
zafiízení jsou pfiídavnû montovány inkrementální mûfiící sondy,
které oproti induktivním sondám mají tu rozhodující pfiednost,
Ïe vykazují v celém rozsahu mûfiení vysokou pfiesnost.
Proto mohou b t̆ ve v r̆obní lince s krátkou dobou taktu mûfieny
rÛzné díly bez ztráty ãasu pro úpravy a kalibraci, coÏ v r̆aznû 
zv˘‰í v˘konnost a vede k v r̆azné úspofie nákladÛ.



Pfiehled produktÛ
Série DK (Strana 4-7)
■ Max. rozli‰ení 0,1 µm
■ Rozsah mûfiení 12 mm / 2 mm
■ Zobrazovací jednotka série LT30

Série DG (Strana 8-11)
■ Max. rozli‰ení 0,5 µm
■ Rozsah mûfiení 10 / 25 / 50 / 100 mm
■ Zobrazovací jednotka série LT20

Série DT (Strana 12-17)
■ Max. rozli‰ení 1 µm
■ Rozsah mûfiení 12 mm / 32 mm
■ Zobrazovací jednotka série LT10/11

Série MG (Strana 18-19)
■ Vícekanálov  ̆interface pro pfiipojení

mûfiících sond série DK / DG / DT

Nejvy‰‰í rozli‰ení a pfiesnost
Magnetické, inkrementání mûfiící sondy SONY nabízejí nejvy‰‰í pfiesnost v celém rozsahu
mûfiení. Na základû magnetického funkãního principu a robustnû mechanické konstrukce
jsou odolné neãistotám a proto ideální pro vyuÏití ve flexibilních vícebodov˘ch mûfiích 
zafiízeních ve v r̆obû.

Integrace mûfiících sond do IPC / SPC

1-2 kanálové vyhodnocení
pfies Multifunkãní zobrazovací

jednotku série LT

Vícekanálov  ̆interface série MG pro 
pfiipojení aÏ 64 mûfiících sond

IPC / SPC

■ V˘stup Dobr̆  / ·patn˘
■ Nastavení mûfien˘ch

hodnot Max  /Min / PP

■ V˘stup Dobr̆  / ·patn˘
■ Nastavení mûfien˘ch

hodnot Max/Min / PP

Pfiímé pfiipojení pfies TTL-line drive RS232C do IPC / SPC

NPN otevfien  ̆kolektor,
RS232C / BCD

NPN / PNP otevfien˘
kolektor, RS232C / BCD

Série DK / DG / DT

Dal‰í mûfiící systémy a pfiíslu‰enství naleznete v na‰em Celkovém katalogu



DK série 
0,1 µm 
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DK série se z dÛvodu své ‰tíhlé konstrukce s Ø 8 mm a vysokou
pfiesností v celém rozsahu mûfiení, v˘bornû hodí pro vyuÏití ve
vícebodovém mûfiícím zafiízení 

■ Funkãní princip : magnetick ,̆ inkrementální

■ Rozsah mûfiení : 2 mm nebo 12 mm

■ Max. rozli‰ení : 0,1 µm

■ Pfiesnost ± 0,5 mm / ± 0,8 µm

■ Rychlost snímání : 42 m/min (0,1 µm)

■ Integrovan  ̆Referenãní bod 

■ Ochranné krytí : IP66

■ Ovládání dotykového hrotu : 
stlaãen  ̆vzduch, vakuové nebo pruÏinové

Model
DK812R, DK812LR, DK812FR, DK812R5, DK812LR5, DK812FR5, 

DK812FLR, DK812VR, DK802R, DK812FLR 5, DK812VR 5, DK802R5, 
DK802LR DK802LR 5

A/B/Z fázov  ̆signál (komunikaãní fiídící program RS422 nebo ekvivalent)

2 mm/12 mm

0,1 µm 0,5 µm

100 ns

±0,5 µm ±0,8 µm

Rozsah mûfiení : 2 mm dolÛ : 0,45±0.25N Rozsah mûfiení: 12 mm dolÛ : 0,6±0,3N
po stranû:0,40±0.25N po stranû:0,5±0,3N
nahoru : 0,35±0.25N nahoru : 0,4±0,3N

1 mm pfied spodní zaráÏkou

42 m/min 100 m/min

Karbidová kuliãka Ø 3 (·rouby : M 2,5 x 0,45) Ocelová kuliãka Ø 3 (·rouby : M 2,5 x 0,45)

vakuov˘m zvedáãkem (typ LR), pneumaticky (typ VR)

100 m/s2 (10~2000 Hz)

1000 m/s2 (11 ms )

IP66 (bez Interpolátoru a pfiípojné vidlice)

0 °C aÏ +50 °C

–20 °C aÏ +60 °C

+5 VDC ±5 % (*2)

1,8 W

cca 20 g (rozsah mûfiení 2 mm), cca 30 g (rozsah mûfiení 12 mm)

2 m (max. doporuãená délka kabelu s prodluÏovacím kabelem : 12 m) 

V˘stup
Rozsah mûfiení
Rozli‰ení
Min. fázová diference (*1)
Pfiesnost (pfii 20 °C)

Mûfiící tlak

Referenãní bod
Max.
rychlost snímání
Mûfiící vloÏka
Ovládání dotykového hrotu
Odolnost proti vibracím
Odolnost proti nárazÛm
Ochranné krytí
Provozní teplota
Skladovací teplota
Napájecí napûtí
Pfiíkon
Hmotnost (*3) 
Délka kabelu (*4)
*1:  JestliÏe potfiebujete vût‰í fázovou diferenci, kontaktujte nás.
*2:  Zdroj napûtí by pfii vyuÏití celkové délky kabelu mûl mít mezi 5 V a +5,25 V
*3:  Bez kabelu a interpolátoru
*4:  ProdluÏovací kabel CE22-01/03/05/10 (otevfien  ̆konec) nebo CK-Zxx pro pfiipojení LT30 popfi. MG-Série jsou k dostání jako opce.
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Rozli‰eními Mûfiící délka
Rovná Pravoúhlá Rovná s pfiírubou

Modely
Pravoúhlá s pfiírubou Pravoúhlá pneumatická
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Pfiíslu‰enství: RS232C 
Pfiipojovací kabel - k dostání separátnû
■ DZ252: D-Sub 9-pin
■ DZ253A: D-Sub-25-pin

LT30
Multifunkãní Zobrazovací jednotka pro mûfiící sondy DK

Multifunkãní Zobrazovací jednotka pro pfiipojení 1 nebo 2 DK-
mûfiících sond. Na základû funkãnosti a kompaktní konstrukci jsou
ideální pro automatizované mûfiení a tfiídûní ve v r̆obních linkách

■ Kompaktní design : DIN-Standard 72 mm x 72 mm

■ Volitelné rozli‰ení : 0,1 / 0,5 / 1 / 5 / 10 µm

■ Funkce Komparátor – pro vyhodnocení Dobr̆  / ·patn˘

■ Max / Min / P-P ukládání ·piãkov˘ch hodnot 

■ Funkce ADD / SUB (sãítáníá/odeãítání) 
(pouze u 2 kanálov˘ch Zobrazovacích jednotek)

■ Identifikace Referenãních bodÛ

■ Rozhraní RS232C nebo BCD – dodáváme jako Opci
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LT30-1G LT30-1GB LT30-1GC LT30-2G LT30-2GB LT30-2GC
osvûtlené 6ti místné LCD zobrazení ãíslic, vãetnû zobrazení pracovního reÏimu

1 kanál 2 kanály

• • • • • •

– • – – • –

– – • – – •

– – • – – •

PouÏitím signálÛ Referenãních bodÛ lze nastavit Referenãní bod na 0 nebo na jinou Pfiedvolenou hodnotu

– – Referenãní bod - – – Referenãní bod -
pfies povel RS232C pfies povel RS232C

Znovunastavení lze pfies tlaãítko Reset nebo externí signál (pfies svorky) 
– – povel RS232C – – povel RS232C

Pfiedvolenou hodnotu zadejte tlaãítkem Preset. Hodnoty lze vyvolat  tlaãítkaem Reset nebo pfies Rozhraní. Referenãní bod se bûÏnû 
pouÏívá jako Pfiedvolená hodnota, ve které je zadáno “pouÏij Referenãní bod”. 

– – Vyvolání povelem – – Vyvolání povelem
RS232C RS232C

3-rozsahov  ̆komparátor, Nastavení hodnoty komparátoru tlaãítkov˘m spínaãem, vyhodnocení Dobr̆ /·patn  ̆pomocí 
LED zobrazení a v˘stupem pfies svorky (otevfien  ̆kolektor NPN)

Mûfiení hodnot : Max/Min; ·piãkov˘ch.Mûfií se startováním tlaãítka Reset nebo zadáním Start pfies svorky.

– – Nastavení a Start – – Nastavení a Start
povelem RS232C povelem RS232C

Stlaãením “Pause” pfii Vstupu/V˘stupu se mûfiená hodnota nezmûní, 
ani kdyÏ jsou hodnoty Max/Min/·piãka/·piãka-·piãka pfiekroãeny

– – Start/Stop - – – Start/Stop -
povelem RS232C povelem RS232C

Prostfiednictvím Mode-tlaãítka se nastaví pracovního reÏimu

– PouÏitím pfies PouÏitím pfies – PouÏitím pfies PouÏitím pfies
BCD-pfiipojení RS232C-povel BCD-pfiipojení RS232C-povel

Volitelné mezi 0,1 / 0,5 / 1 / 5 / 10 µm (Volba je závislá na rozli‰ení pfiipojeného mûfiícího systému)

Volitelné mezi 0,1 / 0,5 / 1 / 5 / 10 µm ( Rozli‰ení nesmí b t̆ vy‰‰í neÏ má pfiipojen  ̆mûfiící systém)

Volitelné

42 m/min (pfii rozli‰ení 0,1 µm) 100 m/min (pfii rozli‰ení 0,5 µm)

– volitelné mezi A+B, A-B, B-A

Pfiekroãení max.rychlosti snímání nebo odtrÏení mûfiící jednotky - zobrazení na LCD ; 
v‰echny Komparátor-V˘stupy na svorkách “H”

– BCD-Alarm- RS232C- – BCD-Alarm- RS232C-
svorka “H” V˘stupní znaãka “E” svorka “H” V˘stupní znaãka “E”

Rozli‰ení, poãítací smûr impulzÛ, Komparátor-Referenãní bod, Pfiedvolené hodnoty, Pracovní reÏim

– BCD Logik Komunikaãní – BCD Logik Komunikaãní
(positivní/negativní) parametry (positivní/negativní) parametry

Zahájení/Zru‰ení blokování tlaãítek - stlaãením “Digitselector key” (5 sec)

0 °C  aÏ do +40 °C

–10 °C  aÏ do +50 °C

3-násobné pfiipojení : 10,8 V DC aÏ 26,4 V DC

5 W 5 W 5 W 8,5 W 9 W 8,5 W

cca 200 g cca 230 g cca 220 g cca 210 g cca 270 g cca 230 g

DK Série

V˘straÏn  ̆indikátor

Ukládání dat

Model
Mulifunkãní zobrazovací jednotka

Vstupy pro mûfiení
Vstup/ Konektor
V˘stup BCD

RS232C
RS-TRG (*1)

Identifikace 
Referenãního bodu

Znovunastavení

Pfiedvolba

Komparátor (srovnávání)

Evidence ·piãkov˘ch
hodnot

Pauza

Nastavení 
pracovního reÏimu

Poãáteãní rozli‰ení
Zobrazení rozli‰ení
Smûr
Max.frekvence 
rychlosti snímání
ADD / SUB (sãítání/odeãítání)

Blokovací mechanismus 
Provozní teplota
Skladovací teplota
Zdroj napûtí
Spotfieba energie
Hmotnost
Kompatibilní mûfiící jednotky

*1:  Spou‰tûcí impulz k v˘stupu RS232C
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DG Série
0,5 µm

Extrémnû robustní a pfiesná mûfiící sonda urãená pro montáÏ 
do v r̆obních linek s mûfiícím rozsahem aÏ do 100 mm.

■ Funkãní princip : magnetick ,̆ inkrementální

■ Rozsah mûfiení : 10 / 25 / 50 / 100 mm

■ Max. rozli‰ení : 0,5 µm

■ Pfiesnost: ±1 µm / ±2 µm

■ Max. rychlost snímání : 60 m/min

■ Ovládání dotykového hrotu : ovládan  ̆pruÏinou

■ Vzduchov  ̆zvedáãek : 
DZ174 pro DG10 / 25 / 50 dodávané separátnû

DG10BS DG25BS/DG25BL

DG10BP

DG25BP

DG50BP

DG100BP



Mûfiící tlak
nahoru
po stranû
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DG10BP/ DG10BS/ DG25BP/ DG25BS/ DG50BP/ DG100BP/
BPM/BPE BSM/BSE BPM/BPE BSM/BSE BPM/BPE BPM/BPE

10 mm 25 mm 50 mm 100 mm

0,5 µm

±1 µm ±2 µm

v‰emi smûry v‰emi smûry v‰emi smûry
4,9 N nebo ménû 6,2 N nebo ménû 9,3 N nebo ménû

ekvivalent k IP64

olejové tûsnûní, 0-krouÏky, Y-tûsnûní

ø 20  0-0,013 mm

0 °C aÏ do +50 °C

–20 °C aÏ do +60 °C

5 m

Dotykov  ̆hrot s karbidovou kuliãkou Dotykov  ̆hrot s Dotykov  ̆hrot s

o Ø 2,5 mm (M2,5 x 0,45) karbidovou karbidovou
kuliãkou (DZ 122) kuliãkou (DZ121)

230 g 300 g 360 g 630 g

Vzduchov  ̆zvedáãek DZ 174 (viz Celkov  ̆katalog)

Model

Rozsah mûfiení

DGBP/BS modely jsou pfiipojitelné k multifunkãní Zobrazovací jednotce LT20 nebo Interface MG-série. 
DG-M/E modely s A/B fázov˘m signálem (RS422) jsou k pfiímému pfiipojení na IPC nebo SPS.Kompatbilita

Rozli‰ení
Pfiesnost (pfii 20°C)

Ochranná tfiída
Tûsnûní (olej, Voda, prach)
PrÛmûr montáÏních
otvorÛ
Provozní teplota
Skladovací teplota
Délka kabelu (*1)

Dotykov  ̆hrot

Hmotnost (bez kabelu)
Opce

*1 : Del‰í kabely na vyÏádání. ProdluÏovací kabely nelze pro sérii DG instalovat.

DG M DG E
DC 5 V ±5 % DC 11 V aÏ 28 V

300 mA (maximum) 150 mA (maximum)

A/B fázov  ̆signál (RS422)

Model
Napájecí napûtí
Pfiíkon proudu
V˘stupní signál
Rozli‰ení
Max. rychlost snímání
Min. fázov  ̆interval
V˘straÏn  ̆indikátor

Popis

Volitelné: 0,5 / 1 / 2 / 5 / 10 µm

1 m/s

200 ns

pfii pfiekroãení max.rychlosti snímání nebo pfietrÏení kabelu

Detektor-box  (125 mm x 28 mm x 8 mm) je umístûn na konci kabelu.
V˘stupní konektor “Connector Set 7” dodáváme separátnû

DG-M/E Modely s v˘stupním signálem TTL (RS422)

Dal‰í specifikace viz Celkov  ̆katalog
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LT20 Série
Multifunkãní zobrazovací jednotka pro mûfiící sondy DG 

Multifunkãní zobrazovací jednotka urãená pro pfiipojení jedné
nebo dvou mûfiících sond DG. Na základû jejich funkãnosti a
kompaktní konstrukce jsou ideální pro práci v automatizovan˘ch
v r̆obních linkách.

■ Kompaktní design : DIN Standard 72 mm x 72 mm

■ Volitelné rozli‰ení : 0,5 / 1 / 5 / 10 µm

■ Funkce komparátor pro vyhodnocení Dobr̆  / ·patn  ̆

■ Ukládání max/min ·piãkov˘ch hodnot 

■ Funkce ADD/SUB (sãítání/odeãítání) 
(pouze u 2kanálového zobrazovac jednotky)

■ Opce rozhraní RS232C
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Rozli‰ení, poãítací smûr impulzÛ, komparátor-Referenãní body, Pfiedvolené hodnoty, Pracovní reÏim

— BCD-Logik Komunikaãní — BCD-Logik Komunikaãní
(positivní/negativní) parametry (positivní/negativní) parametry

Ukládání dat

0 °C aÏ do +40 °CProvozní teplota
–10 °C aÏ do +50 °CSkladovací teplota

svorky : 12 V CD aÏ do 24 V CD ±10%Zdroj napûtí
4 W 5 W 4 W 6 W 8 W 6 WPfiíkon

DG-B, DL-B, DL-BR a DT12N/PKompatibilní mûfiící jednotky
72 x 72 x 93 mm (· x V x H)Rozmûry

270 g 300 g 290 g 280 g 340 g 300 gHmotnost

osvûtlené 6ti místné LCD zobrazení vãetnû zobrazení pracovního reÏimuâíslicové zobrazení
Pfiipojitelné modely DG-BP/BSKompatibilita

LT20-101 LT20-101B LT20-101C LT20-201 LT20-201B LT20-201C

0,5 / 1 / 5 nebo 10 µm

— volitelné A+B, A-B, B-A

voliteln˘

1 kanál 2 kanály
•

— • — — • —
— • — •

— • — •
Znovunastavení tlaãítkem Reset nebo externím signálem (pfies svorky)

— — RS232C-povel — • RS232C-povel
Tlaãítkové nastavení i vyvolání Pfiedvolen˘ch hodnot a jejich zadání pfies svorky

— — Nastavení a vyvolání — — Nastavení a vyvolání
pfies RS232C pfies RS232C

3-rozsahov  ̆komparátor, nastavení hodnoty komparátoru tlaãítkov˘m spínaãem,
Vyhodnocení Dobr̆ /·patn  ̆pomocí LED zobrazení a v˘stupem pfies svorky (otevfien  ̆kolektor NPN)

4 srovnávací Nastavení 4 srovnávací Nastavení
— hodnoty nastavitelné pfies RS232C — hodnoty nastavitelné pfies RS232C

pfies BCD pfies BCD
hodnoty Min/Max/·piãková; zaãátek mûfiení tlaãítkem Znovunastavení a zadání Start pfies svorky

— Start je moÏn  ̆ Nastavení — Start je moÏn  ̆ Nastavení
pfies svorky BCD pfies RS232C pfies svorky BCD pfies RS232C

nstavíte tlaãítkem Pracovní reÏim

— Nastavení Nastavení — Nastavení Nastavení
BCD svorkami pfies RS232C BCD svorkami pfies RS232C

Pfiekroãení max.rychlosti snímání nebo odpojení mûfiící jednotky. 
Zobrazení na LED, v‰echny komparátor-v˘stupy na svorkách “H”

— BCD-Alarm- RS232C — BCD-Alarm- RS232C
svorka “H” (zobrazení v̆ stupu “E”) svorka “H” (zobrazení v̆ stupu “E”)

Model

Rozli‰ení
Funkce sãítání/odãítání
Smûr impÛlzÛ

Vstupy pro mûfiení
Vstup/ Svorky
V˘stup BCD

RS232C
Externí vstupy

Znovunastavení

Pfiedvolení

Porovnávací mûfiení

Aretace ‰piãkov˘ch hodnot

Nastavení pracovního 
reÏimu

V˘straÏn  ̆indikátor
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DT Série
1 µm / 5 µm

■ Magnetická technologie

■ Spolehlivé i v nedrsnûj‰ích pracovních podmínkách

■ Odolnost proti oleji, vodû a prachu

■ Kompaktní rozmûry

■ Pfiesnost : ±3 µm / ±5 µm

■ Rozli‰ení : 1 µm / 5 µm

■ Mûfiící rozsah : 12 mm / 32 mm

■ Vzduchov  ̆zvedáãek : 

– DT12/512 : Vzduchov  ̆zvedáãek DZ176 - 
(dodáváme zvlá‰È)

– DT32 : dodáváme s integrovan˘m vzduchov˘m zvedáãkem
(DT32NV/PV)

■ Hlavní aplikace : automatizované postupy mûfiení / tfiídûní ve
v r̆obních linkách

■ Opce : kabelov  ̆adaptér MT11 pro DT12/32 pro v˘stup
mûfiícího signálu s TTL-line driver (RS422)
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DT512N DT512P DT12N DT12P DT32N DT32NV DT32P DT32PV
12 mm 32 mm

1 µm 5 µm

± 3 µm ±5 µm

0,9±0,5 N v‰emi smûry 0,9±0,5 N v‰emi smûry 1,5±0,8 N v‰emi smûry

0,8±0,5 N 1,7 N 0,8±0,5 N 1,7 N 1,3±0,8 N 2,9 N

0,7±0,5 N nebo ménû 0,7±0,5 N nebo ménû 1,1±0,8 N nebo ménû

– ekvivalent k — ekvivalent k — ekvivalent k
IP64 IP64 IP64

ø 8  0-0,015 mm

0 °C aÏ do +50 °C

–10 °C aÏ do +60 °C

2 m; ProdluÏovací kabel CE08-1 / 3 / 5 / 10 / 15 objednat zvlá‰È

Mûfiící hrot s ocelovou kuliãkou o Ø 3 mm (M2,5 x 0,45)

75 g 80 g 75 g 80 g 120 g 140 g 120 g 140 g

Model
Rozsah mûfiení
Rozli‰ení
Pfiesnost (pfii 20 °C)

dolÛ 
Mûfiící tlak po stranû

nahoru

Ochranná tfiída 

PrÛmûr montáÏních
otvorÛ
Provozní teplota
Skladovací teplota
Délka kabelu
âidlo
Hmotnost (bez kabelu)

5 mil.zdvihÛMin. Ïivotnost
pneumatick  ̆rozjezd mûfiícího hrotu, pruÏinové

zdvihy (platí pouze pro D32NV + DT32PV)Pohon dotykového hrotu

2 v˘vrty 2 v˘vrty

délka kabelu : 2000délka kabelu : 2000

montáÏní drÏák

Rozmûry a montáÏní tolerance montáÏních drÏákÛ

Utahovací moment : 0,18 aÏ 0,23 Nm
Materiál : ISO 686-C45

2 ‰rouby M4  
+ podloÏky

2 samofiezné
‰rouby M4

ManÏety
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2 v˘vrty

délka kabelu : 2000 délka kabelu : 2000

montáÏní drÏák

2 v˘vrty

Rozmûry a montáÏní tolerance montáÏních drÏákÛ

Utahovací moment : 0,18 aÏ 0,23 Nm
Materiál : ISO 686-C45

2 ‰rouby M4  
+ podloÏky

2 samofiezné
‰rouby M4

2 v˘vrty 2 v˘vrty 

2 ‰rouby M4  
+ podloÏky

2 samofiezné 
‰rouby M4

montáÏní drÏák

Rozmûry a montáÏní tolerance montáÏních drÏákÛ

Utahovací moment : 0,18 aÏ 0,23 Nm
Materiál : ISO 686-C45

2 v˘vrty 

ManÏety
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MT11
Kabelov  ̆detektor pro DT12/32

■ Kabelov  ̆detektor pro mûfiící sondy DT12/32 - 
v˘stupní signál TTL (RS422)k

■ Pro pfiímé pfiipojení mûfiících sond DT12/32 k IPC nebo SPS

■ Rozli‰ení : 5 µm

MT11
DT12N/ P  DT32N/NV/P/PV

5 µm

60 m/min

2400 m/s2

A/B fázov  ̆signál pfies komiunikaãní fiídící  program (RS422)

5 VDC ±4%

1 W

0 °C aÏ +50 °C

–10 °C aÏ +60 °C

Kabel s otevfien˘m koncem

Model
Kompatibilní mûfiící jednotka 
Rozli‰ení
Max. rychlost snímání
Max. zrychlení
V˘stupní signál
Zdroj napûtí
Pfiíkon
Provozní teplota
Skladovací teplota
Pfiipojení

Délka kabelu : 300/11.81
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LT10/11
Multifunkãní zobrazovací jednotka pro mûfiící sondy DT

Multifunkãní zobrazovací jednotka urãená pro pfiipojení jedné
nebo dvou mûfiících sond série DT. Na základû jejich funkãnosti a
kompaktní konstrukce jsou ideální pro práci v automatizovan˘ch
v r̆obních linkách.

■ Kompaktní design: DIN standard 72 mm x 72 mm

■ Kompatibilita :

– LT10 pro pfiipojení mûfiících sond DT12/32

– LT11 pro pfiipojení mûfiících sond DT512

■ Volitelní rozli‰ení : 

– LT11 : 1 / 5 / 10 µm

– LT10 : 5 / 10 µm

■ Funkce : komparátor pro vyhodnocení Dobr̆  / ·patn˘

■ Ukládání Min/Max/PP- ·piãkov˘ch hodnot  

■ Funkce ADD/SUB (sãítání/odeãítání) 

■ Opce : Rozhraní RS232C nebo BCD

Rozmûry dráÏky pro montáÏ

upínací drÏáky

*Mezi LT10 a montáÏní plochou
musí b˘t odstup min. 30 mm

4 R1 nebo ménû

tlou‰Èka plechu max. 4

pfiední strana

upínací drÏáky
(dodáváno souãasnû)
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Rozli‰ení, poãítací smûr impulzÛ, komparátor.-Referenãní body, Pfiedvolené hodnoty,druh provozu

— BCD-Logik Komunikaãní — BCD-Logik Komunikaãní
(positivní/negativní) parametry (positivní/negativní) parametry

Ukládání dat

0 °C aÏ +40 °CProvozní teplota
–10 °C aÏ +50 °CSkladovací teplota

svorky :12 VCD-24VCD ±10% DC IN-pouzdro:9 V DC, síÈov  ̆adaptérZdroj napûtí
1,8 W 2,9 W 2,0 W 2,9 W 5,2 W 3,1 WPfiíkon

LT10: DT12N/P, DT32N/NV/P/PV;   LT11: DT512N/PKompatibilní mûfiící jednotky
72 x 72 x 79,5 mm (· x V x H)Rozmûry

185 g 215 g 205 g 190 g 250 g 210 gHmotnost

osvûtlené 5timístné LCD-zobrazení ãíslic vãetnû zobrazení pracovního reÏimuZobrazované ãíslice

LT10-105 LT10-105B LT10-105C LT10-205 LT10-205B LT10-205C
LT11-101 LT11-101B LT11-101C LT11-201 LT11-201B LT11-201C

Volitelné : 1,5 nebo 10 µm

— Volitelné  A+B, A-B, B-A

Voliteln˘

1 kanál 2 kanály

•

— • — — • —

— • — •

— • — •
Znovunastavení  tlaãítkem Reset nebo externím signálem (pfies svorky)

— BCD-zadání RS232C-pokyn — BCD-zadání RS232C-pokyn

Tlaãítkové nastavení i vyvolání Pfiedvolen˘ch hodnot a jejich zadání pfies svorky

— Vyvolání pfies Nastavení a vyvolání — Vyvolání pfies Nastavení a vyvolání
BCD-Znovunastavení pfies RS232C BCD-Znovunastavení pfies RS232C

3-rozsahov  ̆komparátor,nastavení hodnoty komparátoru tlaãítkov˘m spínaãem, 
vyhodnocení Dobr̆ /·patn  ̆pomocí LED-zobrazení a v˘stupem pfies svorky

4 porovnávací Nastavení pfies 4 porovnávací Nastavení pfies 
— hodnoty nastavitelné RS232C — hodnoty nastavitelné RS232C

pfies BCD pfies BCD
hodnoty Max/Min/·piãková ; Zaãátek mûfiení tlaãítkem Znovunastavení a Start-Zadání pfies svorky

— Start je moÏn˘ Nastavení a Start — Start je moÏn˘ Nastavení a Start
pfies BCD pfies RS232C pfies BCD pfies RS232C

Pfiekroãení max.rychlosti snímání nebo odpojení mûfiící jednotky se zobrazí na LED, 
v‰echny komparátor-v˘stupy na svorkách “H”

— BCD-Alarm- RS232C — BCD-Alarm- RS232C
svorka “H” (symbol v˘stupu “E”) svorka “H” (symbol v˘stupu “E”)

Model

Rozli‰ení

Funkce sãítání/odãítání
Smûr

Vstupy pro mûfiení
Svorky

•Vstup/ DC IN-pouzdro
V˘stup BCD

RS232C
Externí vstupy

Znovunastavení

Pfiedvolení

Porovnávací mûfiení

Aretace ‰piãkov˘ch hodnot

V˘straÏn  ̆indikátor

2400 m/s2 1500 m/s2Max.zrychlení snímání 
60 m/minMax.rychlost snímání
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MG Série
Vícekanálov  ̆interface

Struktura systému Uspofiádání modulového systémy

Rozměry

Vícekanálov  ̆interface pro pfiipojení aÏ 64 mûfiících sond

■ V˘stup pfies RS232C nebo BCD

■ Jednoduchá montáÏ na DIN-montáÏní li‰tu (35 mm)

■ Ukládání max/min/P-P ·piãkov˘ch hodnot

■ Funkce komparátoru pro vyhodnocení Dobr̆ /·patn  ̆

■ Identifikace Referenãního bodu 

■ Rozli‰ení : 0,1 / 0,5 / 1 / 5 / 10 µm

■ Kompatibilní se v‰emy mûfiícími sondami Sony

■ Aplikace : evidence a pfienos namûfien˘ch hodnot do
nadfiazen˘ch IPC nebo SPS

Jednotka: mm/inch

Poãítadlov˘ modul (MG20)
  Vstup pro digitální sondu
  Nastavení rozli‰ení

Hlavní modul (MG10)
  Zdroj energie
  Pfiipojení RS232C
  Spojení s poãítadlov˘m modulem, 
  I/F modulem

v˘stup
moduly umoÏÀující roz‰ífiení
(sekvenãní fiazení)

Provozní sbûrnice / BUS (brzy k dispozici)

Max.16 os

Propojovací modul

Propojovací modul

M
ax

.1
6 

pr
op

oj
ov

ac
íc

h 
ãl

án
kÛ

Propojovací 
modul

MG Série

DK Série

Série

Rozli‰ení

Rozli‰ení

Rozli‰ení

Rozli‰ení



19

*1:  Gesamtleistung der an MG10 angeschlossenen Module sollte  54 W (12 VDC Eingabe) oder 108 W (24 VDC Eingabe) nicht übersteigen

Modell

Elektr.
pfiipojení

Pfienos dat

Spojení

Vstup/V˘stup

Pfiipojitelné
moduly

Zdroj napûtí
Pfiíkon
Zapínací proud
Pojistka proudového zdroje
Rozhraní pfienosu
Rychlost pfienosu
Délka dat
Závûrn  ̆bit
Ekvivalence
Omezovaã
Max.poãet ãítacích 
modulÛ I/F
Max.délka 
spojovacích kabelÛ

Vstupní signál
V˘stupní signál
âítaãové moduly
Moduly - Rozhraní

MG10-P1 MG10-P2
DC12-24 V(11 aÏ 26,4 V);min.doba rozbûhu - 100 ms nebo ménû
2.0 W + celková spotfieba energie pro pfiipojené moduly (*1)

10 A nebo ménû (pfii pfiipojení max.poãtu modulÛ)
Pojistka (5 A-pojistka je zabudovaná)
RS232C (EIA232C nebo ekvivalent)
2400 / 9600 / 3840 bps (DIP-vypínaã)

7 / 8 bit (DIP-vypínaã)
1/ 2 (DIP-vypínaã)

Ïádná / OCD/EVEN (DIP-vypínaã)
CR/CR+LF (DIP-vypínaã)

lze pfiipojit aÏ 16 rÛzn˘ch modulÛ

10 m

izolace fotoelektr.vazebního ãlenu :externû-DC5-24 VVstupní formát                        
+COM –COM

izolace fotoelektr.vazebního ãlenu :externí pfiipojení -DC5-24 VV˘stupní formát
–COM +COM

vrácení/pauza/start/doãasné uloÏení/data Out Trigger (v˘stup v‰ech namûfien˘ch hodnot)
integrovaná funkce- hlá‰ení alarmu

MG20-DK, MG20-DK a MG-20DT (pro rÛzné úãely je k dispozici aÏ 16 modulÛ) (*1)
MG30-B1, MG30-B2

Model

Vstupní
mûfiící
jednotka

Ostatní

Pfiíkon

Kompatibilní mûfiící sonda

Volitelné rozli‰ení (*2)

Max. rychlost snímání

Alarm

MG20-DK MG20-DG MG20-DT
1 W + pfiíkon pfiipojen˘ch 1,4 W (spojené s DG-B) 0,8 W

mûfiících sond 0,5 W (spojené s DL-B)

DK-Série DG**B-Série, DT-Série
A/B kvadraturní v˘stupní signál DL**B / DL**BR-Série

10 / 5 / 1 / 0,5 / 0.1 µm 10 / 5 / 0,5 µm 5 µm (DT12 / 32), 1 µm (DT512)
Nastavení pfies DIP vypínaã

závislá na specifikaci pfiipojen˘ch mûfiících sond 1 m /s

Referenãní bod (*3) REF-LED se zobrazí po rozeznání Referenãního signálu. –
Zadáním “0” nebo pfiednastavenou hodnotou

S-ALM LED se aktivuje pfii pfiekroãení rychlosti (Zrychlení mûfiící jednotky)
C-ALM LED se aktivuje pfii pfiekroãení rychlosti interního ãítaãe

Zobrazení Alarm zhasne vrácením povelu pro MG10 nebo stisknutím tlaãítka “Reset”

*2 :  v závislosti na max.rozli‰ení mûfiících sond              *3:  MG20-DG : identifikace Referenãního bodu

*1 Max. pfiíkon pfii DC 12 V: 54W,pfii DC 24 V: 108 W

Model

Vstup/
V˘stup

UloÏení V˘stupních hodnot

Pfiíkon

Vstupní formát

V˘stupní formát

MG30-B1 MG30-B2
1 W

+COM –COM
izolace fotoelektr.vazebního ãlenu, externí pfiipojení DC5-24V

–COM +COM
izolace fotoelektr.vazebního ãlenu -externí pfiipojení DC5-24V

Vstupní signál DRQ / adresa Kanálu / nastavení pracovního reÏimu / nastavení komparátoru / vrácení do pÛvodního stavu /
start / nastavení / zavedení Referenãního bodu 

generátor impulzu (1 - 128 ms) / OUT / OR / Polarita (uloÏení pfies interní DIP-vypínaã)

V˘stupní signál BCD-Data (6 rozsahÛ) / pfiipraven / charakteristické ãíslo / vyhodnocení Dobr̆ /·patn  ̆/ Alarm / zavedení
Referenãního bodu

Provozní teplota
Skladovací teplota

0 °C aÏ + 50 °C (Ïádná kondenzace)V‰echny
modely -10 °C   aÏ + 60 °C (20 aÏ 90% RH)
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