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Wykrywa obiekty laminowane i po³yskliwe
w sposób stabilny, bez wp³ywu odbijanego
oœwietlenia

Podwójny wyœwietlacz poziomu detekcji i progu
dzia³ania u³atwia nastawê i dostrojenie
czujnika

Automatyczne ustawianie optymalnego progu
zadzia³ania w przypadku obiektów przemiesz-
czaj¹cych siê.

Funkcja AUTO-TEACHING umo¿liwia rozpoz-
nanie ró¿nicy miêdzy znacznikiem i t³em.

Wodoszczelna obudowa IP67 z obrotowym
konektorem M12.
Krótki czas odpowiedzi (50 µs)
Ma³e wymiary 

S p e c y f i k a c j a
 Œwiat³o zielone

Wygl¹d Sposób Zasiêg dzia³ania Œrednica plamki Oznaczenie
pod³¹czenia Wyjœcie NPN Wyjœcie PNP 

Z konektorem
(patrz Uwaga) 10±3 mm

1 x 4 mm E3M-VG11 E3M-VG16

4 x 1 mm E3M-VG21 E3M-VG26

Uwaga: Mo¿liwe prze³¹czanie miêdzy pionowym a poziomym sposobem pod³¹czania przy u¿yciu obrotowego konektora M12.

 Akcesoria (zamawiane osobno)
Uchwyty mocuj¹ce

Wygl¹d Oznaczenie Iloœæ Uwagi
E39-L131 1

E39-L132 1 Do monta¿u od ty³u

Konektory
Kszta³t Typ Rodzaj kabla Oznaczenie

Konektor prosty 2 m 4-¿y³owy XS2F-D421-D80-A

5 m XS2F-D421-G80-A

Konektor k¹towy 2 m XS2F-D422-D80-A

5 m XS2F-D422-G80-A

E3M-V         FOTOWY£¥CZNIK
Czujnik do kolorowych znaczników
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Dane techniczne
 Parametry znamionowe

Parametr E3M-VG11 E3M-VG21 E3M-VG16 E3M-VG26

Zasiêg dzia³ania 10±3 mm

Rozmiar plamki (W x H) 1 x 4 mm 4 x 1 mm 1 x 4 mm 4 x 1 mm

¯ród³o œwiat³a
(d³ugoœæ fali)

Zielony LED (525 nm)

Napiêcie zasilania 10 do 30 VDC, z 10% wspó³czynnikiem têtnieñ

Pobór pr¹du 100 mA max.

Wyjœcie Napiêcie na obci¹¿eniu: 30 VDC max.
Pr¹d obci¹¿enia:                100 mA max.
(Napiêcie szcz¹tkowe:       1.2 V max.)
Wyjœcie otwarty kolektor NPN

Napiêcie na obci¹¿eniu: 30 VDC max.
Pr¹d obci¹¿enia:                100 mA max.
(Napiêcie szcz¹tkowe:        2 V max.)
Wyjœcie otwarty kolektor PNP

Wejœcie zdalnego ucze-
nia (p. Uwaga 1)

ON: Zwarte do 0 lub 1,5V max.
(z pr¹dem up³ywu 1 mA max.)
OFF: Otwarte lub V CC –1.5 V do VCC 
(z pr¹dem up³ywu 0.1 mA max.)

ON: VCC –1.5 V do VCC 
(z pr¹dem up³ywu 3 mA max.)
OFF: Otwarte lub 1.5 V max. 
(z pr¹dem up³ywu 0.1 mA max.)

Wyjœcie kontrolne
(p. Uwaga 1)

Napiêcie na obci¹¿eniu:     30 VDC max.
Pr¹d obci¹¿enia:                100 mA max.
(Napiêcie szcz¹tkowe: 1.2 V max.)
Wyjœcie otwarty kolektor NPN

Napiêcie na obci¹¿eniu:     30 VDC max.
Pr¹d obci¹¿enia:                100 mA max.
(Napiêcie szcz¹tkowe: 2 V max.)
Wyjœcie otwarty kolektor PNP

Wybór banku Do wyboru s¹ 2 banki, dostêpne tylko przy zdalnym sterowaniu (patrz - Funkcja zdalnego sterowania)

Zabezpieczenie obwodów Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji zasilania i zwarciem obci¹¿enia

Czas odpowiedzi ON: 50 µs max.
OFF: 70 µs max.

Oœwietlenie otoczenia
(na soczewki odbiornika)

Oœwietlenie sztuczne: 3,000 lx max.
Œwiat³o s³oneczne: 10,000 lx max.

Temperatura otoczenia Praca: –20°C do 55°C/magazynowanie: –30°C do 70°C 
(bez oblodzenia)

Wilgotnoœæ otoczenia Praca: 35% do 85%/magazynowanie: 35% do 95%
(bez kondensacji)

Rezystancja izolacji 20 MΩ min. (przy 500 VDC)

Odpornoœæ dielektrycz. 1,000 VAC, 50/60Hz, 1 min.

Odpornoœæ na wibracje
(p. Uwaga 2)

Zniszczenie: 10 do 55 Hz, 1-mm podwójnej amplitudy lub 150 m/s2 przez 2 godz. w kierunkach X, Y, Z

Odpornoœæ na wstrz¹sy
(p. Uwaga 3)

Zniszczenie: 500 m/s2 3 razy w kierunkach X, Y, Z

Stopieñ ochrony IEC60529 IP67 (z os³on¹ ochronn¹)

Sposób pod³¹czenia Konektor

Waga (z opakowaniem) Oko³o 100 g

Materia³ Obudowa: Polibutylen
Soczewki: akryl (PMMA)

Akcesoria Instrukcja

Uwagi: 1. Wejœcie zdalnego uczenia i wyjœcie kontrolne wykorzystuj¹ ten sam przewód sygna³owy.
2. Czujnik wytrzymuje wibracje 0.75-mm podwójnej amplitudy lub 100 m/s2, jeœli jest przytwierdzony do uchwytów mocuj¹cych.
3. Czujnik wytrzymuje wstrz¹sy 300 m/s2, jeœli jest przytwierdzony do uchwytów mocuj¹cych.

Charakterystyki
Charakterystyka czu³oœci
w funkcji odleg³oœci
E3M-VG1�

Zale¿noœæ czu³oœci od k¹ta pa-
dania promienia (kierunek X)
E3M-VG1�/VG2�

Zale¿noœæ czu³oœci od k¹ta pa-
dania promienia (kierunek Y)
E3M-VG1�/VG2�
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Standardowy wykrywany obiekt (kolor wg Munsell)
(japoñski Standard Color Card 230)

Wykrywalnoœæ kolorów
E3M-VG��

Kolor Munsell11 standard. kolorów

Bia³y

Czerwony

¯ó³to-czerwony

¯ó³to-zielony

¯ó³ty

Zielony

Niebiesko-zielony

Niebieski

Purpurowy

Czerwono-purpurowy

N9.5

4R, 4.5/12.0

4YR, 6.0/11.5

5Y, 8.5/11.0

3GY, 6.5/10.0

3G, 6.5/9.0

5BG, 4.5/10.0

3PB, 5.0/10.0

7P, 5.0/10.0

6RP, 4.5/12.5

Bia³y zielon.Czerw. ¯ó³to-               ¯ó³to-              Nieb.-                          Czerw.- 
czerw. ¯ó³ty                Zielonyzielony Nieb.  Purpur. purpur. Czarny
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¯ólto-
czerw.

¯ó³ty

Zielono-
¿ó³ty

Zielony

Czarny
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�: Wykrywalny �: Wykrywalny niestabilnie X: Niewykrywalny

Czarny                             N2.0

Ró¿nice w czu³oœci dla wybranych kolorów
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Uwaga:
Wykrywanie obiektów po³yskliwych
Aby wykrywaæ obiekty po³yskliwe nale¿y czujnik przechyliæ w ten spo-
sób aby na jego stabiln¹ pracê nie mia³o wp³ywu œwiat³o, odbite od 
lustrzanej powierzchni (patrz - poni¿szy rysunek).

Wykrywany obiekt                                 Wykrywany obiekt

5 do 15° 5 do 15°
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Panel czo³owy

WskaŸnik dzia³ania (pomarañczowy)
Œwieci, gdy wejœcie jest za³¹czone.

WskaŸniki poziomu detekcji (zielony)
Wyœwietlanie poziomu detekcji

Przycisk SET
U¿ywany do uczenia i ustawiania
progów dzia³ania

WskaŸnik progu dzia³ania (czerwony)
Wyœwietlanie poziomu progu dzia³ania

Prze³¹cznik trybu pracy
Do wybory trybu pracy

Prze³¹cznik GÓRA/DÓ£
Do zwiêkszania (UP) lub 
zmniejszania (DOWN) wartoœci
progu dzia³ania.

Kolor znacznika

K
ol

or
 t³

a
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Dzia³anie
 Obwody wyjœciowe

WskaŸniki
poziomu
detekcji
(zielony, 8 poziomów)
poziomów)

WskaŸniki
progu dzia-
³ania (czer-
wony, 13 

Uk³ad
kontrolny

WskaŸnik
dzia³ania
(pomarañ.)

Wejœcie zdalnego uczenia/
wyjœcie odpowiedzi zwrotnej

Obci¹¿.                            Obci¹¿.

Wyjœcie

Br¹zowy

Bia³y

Czarny

Niebieski

WskaŸniki
poziomu
detekcji
(zielony, 8 poziomów)
poziomów)

WskaŸniki
progu dzia-
³ania (czer-
wony, 13 

Uk³ad
kontrolny

WskaŸnik
dzia³ania
(pomarañ.)

10 do 30 VDC

Wyjœcie

Br¹zowy

Bia³y

Czarny

Niebieski

(p. Uwaga)

Obci¹¿.   (p. Uwaga)  Obci¹¿. 

Wejœcie zdalnego uczenia/
wyjœcie odpowiedzi zwrotnej

NPN (E3M-VG11, E3M-VG21)

PNP (E3M-VG16, E3M-VG26)

10 do 30 VDC

Koñcówki wtyku

1

2

4

3

1

4

2

3

100 mA max.

Uwaga: Wejœcie zdalnego uczenia i wyjœcie kontrolne wykorzystuj¹ te same koñówki. Do koñcówki tej nale¿y pod³¹czaæ obci¹¿enie
zgodnie ze schematem powy¿ej.

 Ustawienia
Etapy nastawy
1. Zamontuj, pod³¹cz i w³¹cz czujnik.
2. Wykonaj operacjê uczenia (rejestracja znacznika) - patrz

Rejestracja znacznika (uczenie).

3. Dokonaj nastaw poziomu progu dzia³ania, jeœli to konieczne -
patrz Ustawianie poziomu progu dzia³ania

4. SprawdŸ, czy prze³¹cznik trybu pracy jest ustawiony na RUN.

Rejestracja znacznika (uczenie)
Aby proces uczenia przebiega³ prawid³owo, nale¿y postêpowaæ 

Aplikacja
T³o jest wielokoloro-
we. Znacznik i t³o
wyraŸnie ró¿ni¹ siê
kolorami.

T³o jest jednobarw-
ne. Znacznik i t³o
nieznacznie ró¿ni¹
siê kolorami.

T³o jest jednokoloro-
we.
Wykorzystywane
jest wejœcie zdalne-
go uczenia.

Uczenie
1-punktowe

Uczenie
2-punktowe

Auto-teaching

Wyjœcie zostanie
za³¹czone, gdy
zostanie wykryty
znacznik.

Poziom progu dzia-
³ania zostanie usta-
wiony pomiêdzy ko-
lorem znacznika a
kolorem t³a. Wyjœcie
zostanie za³¹czone,
gdy zostanie wykry-

Poziom progu dzia³a-
nia zostanie ustawiony
pomiêdzy kolorem zna-
cznika a kolorem t³a.
Wyjœcie zostanie za³¹-
czone, gdy zostanie
wykryty znacznik (tj.

ty znacznik.                kolor, który pojawi siê
przez najkrótszy czas).

Postêpuj zgodnie z poni¿sz¹ instrukcj¹ w zale¿noœci od metody
uczenia. Mo¿liwe jest zdalne uczenie 1-punktowe - patrz Funkcja

Uczenie 1-punktowe

1 Ustaw prze³¹cznik trybu pracy na TEACH

2 Ustaw znacznik na wykrywanym miejscu i naciœnij przycisk SET. 
W³¹cz¹ siê wszystkie czerwone wskaŸniki progu dzia³ania.

Znacznik

Czujnik

T³o                  Popchnij

WskaŸniki progu dzia³ania s¹ w³¹czone.

3 Ustaw prze³¹cznik trybu pracy na RUN. Wyjœcie zostanie
za³¹czone, gdy znacznik zostanie wykryty.

Uwaga: W przypadku uczenia koloru t³a, wyjœcie kontrolne zosta-
nie odwrócone (za³¹czone, gdy zostanie wykryte t³o i wy-

zdalnego uczenia.

zgodnie z informacjami, przedstawionymi poni¿ej.

³¹czone, gdy zostanie wykryty znacznik).
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Uczenie 2-punktowe 

1 Ustaw prze³¹cznik trybu pracy na TEACH.

2 Ustaw znacznik na wykrywanym miejscu i naciœnij przyciak SET.
W³¹cz¹ siê wszystkie czerwone wskaŸniki progu dzia³ania.

Znacznik

Czujnik

Popchnij

WskaŸniki progu dzia³ania s¹ w³¹czone.

T³o

3

Znacznik

Czujnik

Popchnij

Jeœli proces uczenia zakoñczy³ siê pomyœlnie, przesuñ 
znacznik i naciœnij przycisk SET na tle.

• Jeœli proces uczenia przebieg³ pomyœlnie, w³¹cz¹ siê 
wszystkie zielone wskaŸniki poziomu detekcji.

• Jeœli proces uczenia nie zakoñczy³ siê pomyœlnie, wszyst-
kie czerwone wskaŸniki progu dzia³ania bêd¹ pulsowaæ.

Uczenie

OK

Zielone wskaŸniki poziomu
detekcji s¹ w³¹czone.

Jeœli czerwone wskaŸniki progu dzia³¹-
nia bêd¹ pulsowaæ - czujnik nie wykrywa
ró¿nicy miêdzy znacznikiem a t³em.

T³o

4 Jeœli uczenie przebieg³o w sposób prawid³owy, ustaw prze-
³¹cznik trybu pracy na RUN, aby zakoñczyæ operacjê ucze-
nia. Jeœli nie - powtórz dzia³ania od punktu 2.

 Ustawienia
Etapy nastawy
Funkcja Auto-teaching
1. SprawdŸ, czy prze³¹cznik trybu pracy jest ustawiony na RUN lub ADJUST.
2. Podaj impuls d³ugoœci 0,9 s na wejœcie zdalnego uczenia (p. Uwaga).
3. Funkcja Auto-Teaching rozpocznie siê, gdy znacznik siê przesunie. Gdy znacznik pojawi siê 6 razy przed g³owic¹ czujnika - funkcja 

• Jeœli uczenie przebiega³o pomyœlnie, na wyjœciu odpowiedzi zwrotnej pojawi siê impuls d³ugoœci 0,3 s.
• Jeœli uczenie zakoñczy siê niepomyœlnie, na wyjœciu odpowiedzi zwrotnej nie pojawi siê ¿aden impuls. Nale¿y zastosowaæ uczenie

2-punktowe.
4. Jeœli na wyjœciu odpowiedzi zwrotnej pojawi siê sygna³ - operacja uczenia zosta³a przeprowadzona prawid³owo. Wyjœcie kontrolne

zostanie za³¹czone, gdy zostanie wykryty znacznik (tj. kolor, który pojawi siê przez najkrótszy czas).
Uwaga: Upewnij siê, ¿e tolerancja czasu zadawania ka¿dego impulsu wynosi ±0.1 s.

Auto-teaching

Wejœcie zdalnego uczenia/
wyjœcie odpowiedzi zwrotnej

Czu³oœæ

Auto-teaching

Pocz¹tek procesu uczenia                                                                Koniec procesu uczenia/pocz¹tek detekcji

OdpowiedŸ zwrotna

Czas

Znacznik (który pojawia siê przez
najkrótszy czas; wyjœcie ON

Optym. poziom progu dzia³ania

T³o: wyjœcie OFF

Impuls pomijalny                   Cykl piêciu kolejnych impulsów                                                                     Czas

Uczenie nie zakoñczy³o siê pomyœlnie

Auto-Teaching zostanie zakoñczona.
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Przyk³ad pod³¹czenia czujnika do sterownika programowalnego

Czujnik

We/wy zdalnego uczenia

Modu³

Sterownik programowalny

Wyjœcie
Wejœcie

Uwaga: Upewnij siê, ¿e czujnik jest pod³¹czony do sterownika
w sposób pokazany powy¿ej.

Uwagi dot. funkcji AUTO-TEACHING
Niew³aœciwe rozpoznanie znacznika w przypadku wykorzystania
funkcji AUTO-TEACHING mo¿e byæ spowodowane poni¿szymi przy-

• T³o jest wielokolorowe

• Wykrywane obiekty zmieniaj¹ swoj¹ pozycjê

• Powierzchnia wykrywanych obiektów posiada wypuk³oœci lub

Ustawianie poziomu progu dzia³ania
Mo¿liwe jest dok³adne dostrojenie poziomu progu dzia³ania po
wykonaniu uczenia. Takie dostrojenie mo¿e byæ równie¿ wykonane
zdalnie - patrz Funkcja zdalnego uczenia.

1 Ustaw prze³¹cznik trybu pracy na ADJUST.

2 Wybierz prze³¹cznikiem obni¿anie lub podwy¿szanie progu dzia³a-
nia. Za ka¿dym razem, gdy przyciœniêty zostanie przyisk SET, pro-
gi dzia³ania przesun¹ siê w górê lub w dó³. Gdy poziom progu dzia-
³ania bêdzie w pozycji poœredniej - zaœwiec¹ siê 2 wskaŸniki progu.

Podwy¿szanie progu dzia³ania

Obni¿anie progu dzia³ania

Dolna
granica
progu

Naciœnij

Górna
granica
progu

WskaŸniki
progu

Poziom
progu

3 Po nastawieniu poziomu, ustaw prze³. trybu pracy na RUN.

 Dostrajanie
WskaŸnik poziomu detekcji
Wyjœcie czujnika za³¹czy siê gdy poziom detekcji przekroczy
poziom progu dzia³ania. Wskazania poziomu detekcji bêd¹
ró¿ne w zale¿noœci od metody uczenia.

Uczenie 1-punktowe 
Górna i dolna wartoœæ progu s¹ ustawione w zale¿noœci od                  

nikiem a t³em.

koloru znacznika. WskaŸniki poziomu detekcji pokazuj¹ po-
ziom zgodnoœci wykrywanego koloru z kolorem znacznika.

Poziom detekcji

Wyjœcie OFF

Wyjœcie ON

Wartoœæ
progu

Znacznik

Wyjœcie OFF

WskaŸniki
poziomu
detekcji

WskaŸnik
dzia³ania

Wartoœæ progu

Wartoœæ
progu

Uczenie 2-punktowe lub Auto-teaching
Pojedyncza wartoœæ progu jest ustawiona pomiêdzy znacznikiem
zarejestrowanym wczeœniej) a t³em (zarejestrowanym póŸniej).
WskaŸniki poziomu detekcji pokazuj¹ tolerancje pomiêdzy znacz-

Poziom detekcji

Wyjœcie OFF

Wyjœcie ON

Wartoœæ
progu

Znacznik

WskaŸniki
poziomu
detekcji

WskaŸnik
wyjœcia

Wartoœæ progu

T³o

we/wy

dzia³ania

czynami.
W takich przypadkach nale¿y zastosowaæ uczenie 1- lub 2-punktowe.

zmienia siê jej odleg³oœæ od g³owicy czujnika.
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Sygna³y steruj¹ce

Nr Sygna³ steruj¹cy Funkcja
1 Wybrany zosta³ bank 1

(wskaŸnik dzia³ania wy³¹czo-
ny w trybie TEACH)

2 Wybrany zosta³ bank 2
(wskaŸnik dzia³ania w³¹czo-
ny w trybie TEACH)

3 Auto-teaching

4 2-punktowe uczenie
(1st and 2nd)

5 1-punktowe uczenie
(or input for 1.5 s min.)

6 Zosta³ wybrany poziom 1
progu dzia³ania

7 Zosta³ wybrany poziom 3
progu dzia³ania

8

9

10

11

12

Uwaga: Tolerancja ka¿dego sygna³u wynosi ±0.1 s.

Przyk³ad programu drabinkowego
Sygna³y steruj¹ce nale¿y wprowadziæ do programu sterownika

Wejœcie: 00000
Wyjœcie: 00100
Inne: bity IR

TIM000, TIM001, TIM002
wartoœci zadane

Wymiary
Uwaga: Jeœli nie podano inaczej, wszystkie wymiary s¹ w mm.

 Czujnik

8 wskaŸników poziomu detekcji
7 wskaŸników poziomu progu dzia³ania

WskaŸnik dzia³ania

Nakrêtka, M2.6 

Konektor M12

M2.6

Soczewki, 10-dia. Osie optyczne
Dwa otwory
monta¿owe, 4.5-dia.

Otwory monta¿owe
Dwa, M4

Zosta³ wybrany poziom 5
progu dzia³ania

Zosta³ wybrany poziom 7
progu dzia³ania

Zosta³ wybrany poziom 9
progu dzia³ania

Zosta³ wybrany poziom 11
progu dzia³ania

Zosta³ wybrany poziom 13
progu dzia³ania

Funkcja zdalnego uczenia (wybór banku, rejes-

Tryb pracy RUN lub ADJUST
Sygna³y wejœciowe, wyszczególnione w tabeli obok, podawane na
we/wy zdalnego uczenia umo¿liwiaj¹ zdalne uczenie czujnika
E3M-V. Gdy sygna³ wyjœciowy zostanie zaakceptowany, wyjœcie
odpowiedzi zwrotnej zostanie za³¹czone na 0,3 s. Tylko w przypad-
ku uczenia 1-punktowego sygna³ wejœciowy mo¿e byæ podawany
manualnie przez 1,5 s lub d³u¿ej.

tracja znacznika i nastawa progu dzia³ania)

Schemat czasowy

We/wy zdal-
nego uczenia

Dzia³anie
czujnika

Sygn. wejœc.

Sygna³ odpowiedzi zwrotnej: za³¹czony, gdy
proces zostanie przeprowadzony prawid³owo

Ponowna detekcjaZmiana
nastaw

Rozpoznawanie sygna³u (1,8 s)

2.5 s min.

Nastêp-
ny sygn.
wejœc.

2.0 s 0.3 s

Uwaga: Jeœli sygna³y s¹ wysy³ane w sposób ci¹g³y, upewnij siê,
¿e miêdzy sygna³ami wejœciowymi istnieje przerwa 2,5 s,

wg poni¿szego schematu drabinkowego.

jak pokazano powy¿ej.
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 Akcesoria (zamawiane osobno)
Uchwyty mocuj¹ce

E39-L131

E39-L132

Dwa,
4.2 dia.

4.2 dia.

Materia³: stal nierdzewna (SUS304)

Materia³: stal nierdzewna (SUS304)

90°±1°

90°±1°

Konektory
Konektor z pojedyncz¹ koñcówk¹ (prosty)

5 dia.

14.9 dia.

6 dia.

XS2F-D421-D80-A (L=2 m)
XS2F-D421-G80-A (L=5 m)

Konektor z pojedyncz¹ koñcówk¹ (k¹towy)
XS2F-D422-D80-A (L=2 m)
XS2F-D422-G80-A (L=5 m)

5 dia.

6 dia.
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Instalacja
 Konektor

XS2F-D421-D80-A
XS2F-D421-G80-A
XS2F-D422-D80-A
XS2F-D422-G80-A

Nr koñcówki                                                              Kolor przewodu

DC/AC

Br¹zowy
Bia³y
Niebieski
Czarny

Klasyfikacja Kolor Nr koñcówki
przewodu

Zastosowanie

DC Br¹zowy 1 Zasilanie
(+V)

Bia³y 2 Remote control
input/
Answer-back
output

Niebieski 3 Zasilanie
(0V)

Czarny 4 Wyjœcie

U w a g i
Aby u¿ywanie czujnika by³o bezpieczne, nale¿y stosowaæ siê do podanych ni¿ej uwag.

• Nie wolno u¿ywaæ czujnika w miejscach nara¿onych na
dzia³anie gazów ³atwopalnych lub wybuchowych.

• Nie wolno u¿ywaæ czujnika w wodzie lub mediach przewodz¹cych.

• Czujnika nie wolno rozmontowywaæ, naprawiaæ lub modyfikowaæ.

• Nale¿y stosowaæ w³aœciwe zasilanie, zgodnie z podanymi
charakterystykami technicznymi (AC lub DC)

• Napiêcie i pr¹d nie mo¿e przekraczaæ wartoœci znamionowych.

• Zapewnij w³aœciw¹ biegunowoœæ zasilania i prawid³owe pod³¹czenie.

• Obci¹¿enie musi byæ pod³¹czone prawid³owo.

• Nie nale¿y zwieraæ koñcówek obci¹¿enia

 Prawid³owe u¿ytkowanie
Instalacja
Pod³¹czenie zasilania
Czujnik E3M-V jest gotowy do prawid³owej detekcji po up³ywie
100 ms od za³¹czenia zasilania. W przypadku, gdy zasilanie jest
doprowadzone oddzielnie do czujnika i do obci¹¿enia, upewnij
siê, ¿e w pierwszej kolejnoœci zostanie za³¹czony czujnik.

Wy³¹czenie zasilania
Czujnik mo¿e generowaæ pojedyñczy impuls na wyjœciu przy wy-
³¹czeniu zasilania. W przypadku, gdy czujnik jest pod³¹czony do
timera lub licznika, zasilanych z niezale¿nego Ÿród³a, sytuacja
taka mo¿e wyst¹piæ z wiêkszym prawdopodobieñstwem.
Z tego wzglêdu nale¿y zasilaæ czujnik oraz licznik lub timer
z tego samego Ÿród³a.

Okablowanie
Kabel
Kabel mo¿e byæ przed³u¿ony do 100 m a jego minimalna gruboœæ
powinna wynosiæ 0.3 mm2.

Wielokrotne zginanie kabla
Nale¿y unikaæ wielokrotnego zginania kabla.

Linie wysokiego napiêcia
Przewody zasilaj¹ce czujnika nie mog¹ byæ prowadzone wzd³u¿
linii wysokiego napiêcia w tych samych kana³ach kablowych.
W przeciwnym wypadku mo¿e nastpiæ uszkodzenie lub niepra-
wid³owa praca czujnika na skutek zak³óceñ indukcyjnych, gene-
rowanych przez linie wysokiego napiêcia.

Si³a rozci¹gania kabla
Nie nale¿y rozci¹gaæ kabla z si³¹ wiêksz¹ ni¿ 50N.

Monta¿
Si³a docisku
Przy monta¿u czujnika nale¿y zwróciæ uwagê, aby si³a docisku
œrub nie przekracza³a 1.2 N � m.

Kierunek monta¿u
Gdy czujniki s¹ zamontowane wyœwietlaczem do siebie, upewnij siê,
¿e osie optyczne s¹ tak ustawione, ¿e nie nast¹pi interferencja 

Pozosta³e uwagi
B³¹d EEPROM
B³¹d EEPROM mo¿e wyst¹piæ w przypadku uszkodzenia zasilania
lub zak³óceñ. Wówczas wskaŸniki progu dzia³ania bêd¹ œwieciæ
pulsacyjnie. Nale¿y przeprowadziæ operacjê uczenia i ponownie
ustawiæ próg dzia³ania.

Metalowy konektor M12
Metalowy konektor mo¿na pod³¹czaæ lub od³¹czaæ po wy³¹czeniu
czujnika E3M-V.

Przy pod³¹czaniu lub od³¹czaniu konektora nale¿y chwytaæ za je-
go obudowê.
Konektor nale¿y przykrêcaæ rêcznie. U¿ycie w tym celu narzêdzi, takich
jak np. szczypce, mo¿e spowodowaæ uszkodzenie konektora.
Jeœli konektor nie jest zamontowany dok³adnie mo¿e doœæ do jego
roz³¹czenia (np. wskutek wibracji) i nie bêdzie zachowany w³aœci-
wy stopieñ ochrony czujnika E3M-V.

sygna³u.

Cat. No. E280-PL2-01A   Ze wzglňdu na stağe unowoczeŜnianie wyrobu dane techniczne mogŃ byĺ zmieniane bez uprzedzenia


