
ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ :
  -Липса механичен контакт.
 -Висока степен на защита.
 -Широк диапазон на захранващо напрежение.
 -Защита от пренапрежения при индуктивен товар.

2-Присъединяване - клеми  -  максимално сечение на кабела до 1,5мм  

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ :
   Консумиран ток без товар     
-Максимална честота на превключване   
 -Номинално разстояние на включване      Sn
 -Допуск на номиналното разстояние    
 -Хистерезис       
-Повторяемост на точката на включване   

  < 2mA
25 Hz
 10 mm
 10% Sn
 10% Sn
<5% Sn

ТИП IA52U12KLМx IA52U22KLMx IA52U12KLGx IA52U22KLGx 

размер 40x40x110 

захранващо  
напрежение 

30…90V  AC 90…250V  AC 

изходен ток min 10mA      max 500 mA 

схема 1 2 3 4 

 
ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ
 Позицията ( мястото)  на чувствителния елемент се задава при поръчка 
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ЗА ПРОМЕНЛИВ ТОК

IA52Ux2KLxx

110

145

60

40

4
0

КЛЕМНА 
КУТИЯ ЩУЦЕР LED

Ф5
4места

IA52Ux2KLxF
фронтално

IA52Ux2KLxТ
странично

3
0

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ :
  -Липса механичен контакт.
 -Висока степен на защита.
 -Широк диапазон на захранващо напрежение.
 -Защита от пренапрежения при индуктивен товар.

2-Присъединяване - клеми  -  максимално сечение на кабела до 1,5мм  

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ :
   Консумиран ток без товар     
-Максимална честота на превключване   
 -Номинално разстояние на включване      Sn
 -Допуск на номиналното разстояние    
 -Хистерезис       
-Повторяемост на точката на включване   

  < 2mA
25 Hz
 10 mm
 10% Sn
 10% Sn
<5% Sn

ТИП IA52U12KLМx IA52U22KLMx IA52U12KLGx IA52U22KLGx 

размер 40x40x110 

захранващо  
напрежение 

30…90V  AC 90…250V  AC 

изходен ток min 10mA      max 500 mA 

схема 1 2 3 4 

 
ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ
 Позицията ( мястото)  на чувствителния елемент се задава при поръчка 

ИНДУКТИВНИ ДАТЧИЦИ
ЗА ПРОМЕНЛИВ ТОК

IA52Ux2KLxx

110

145

60

40

4
0

КЛЕМНА 
КУТИЯ ЩУЦЕР LED

Ф5
4места

IA52Ux2KLxF
фронтално

IA52Ux2KLxТ
странично

3
0

phone: (+359) 66 801 536   fax: (+359) 801 547
 info@stselectronics.eu    www.stselectronics.eu

phone: (+359) 66 801 536   fax: (+359) 801 547
 info@stselectronics.eu    www.stselectronics.eu



ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДАННИ :
-Вид на напрежението  
-Минимален ток на комутация
-Максимален ток на комутация
-Температура на експлоатация 
-Степен на защита
-Виброустойчивост   
-Удароустойчивост   

ПРЕПОРЪКИ ПРИ МОНТАЖ :
Mонтажът да изключва прилагането на усилия върху корпуса . 

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ :
 Гаранционен срок  12 месеца от датата на продажба, но не повече от
18 месеца от датата на производство,  отбелязано в съответен документ
за продажба.
 Производителят не носи отговорност при следните случаи:
- неспазване на условията за съхранение
- неспазване на условията за транспорт
- неспазване на условията за експлоатация
- природни бедствия
 Гаранцията е валидна само ако не е нарушена механичната цялост 
на изделието, свързващите кабели и не е правен опит за отстраняване
на повредата от неупълномощени лица.

променливо-   50...50Hz
0,01 A
0,5 A
-10...+ 70 C
IP 67
10...55 Hz амплитуда 0.35 mm 

298m/s  (10g)

ОБЩИ УСЛОВИЯ за експлоатация на индуктивни датчици:
Датчиците са предназначени за експлоатация в нормални климатични
условия, в среда без агресивни към материала на корпуса и кабела 
течности и газове.

Фабричен номер:

NO

~ ~
30...90 V/AC
10...500 mA
IA52U12KLM

1

NC

~ ~
30...90 V/AC
10...500 mA
IA52U22KLM

2

90...250 V/AC
10...500 mA
IA52U12KLG

3

90...250 V/AC
10...500 mA
IA52U22KLG

4

NO

~ ~

NC

~ ~
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