
МАГНИТЕН ДАТЧИK С ХОЛОТРОН
MD04P , MD04P12CL/M8

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ:

 - Датчикът реагира на магнитно поле
- Безконтактен транзисторен изход тип PNP
- Чувствителен елемент - холотрон 
- Светлинна индикация на работното състояние
- Дълъг живот на работа, над десет милиона цикъла

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:

- Захранващо напрежение 
- Тип на изхода
- Максимален ток на комутация
- mAОстатъчно напрежение при 100
- Максимална честота на превключване
-  Защита от обратно включване
-   Тригерна зашита по ток
- Светлинна индикация за изхода
 - Температура на експлоатация  
- Съпротивление на изолацията  
- Степен на защита   
- Материал на корпуса
- Присъединяване      

- Изолация на кабела
- Виброустойчивост   
- Удароустойчивост   

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.

 
10 ... 30Vdc (24Vdc)
PNP   ключов
100mA
<0,3V
1000 Hz
да
да
жълт светодиод
-10...+ 60 ºC
>10 МOm/ 500V
IP 67
пластмасов -  ABS
кабел 2m (4m)
куплунг М8 (3pin)
полиуретан
10...55 Hz амплитуда 0.35 mm

298m/s  (10g)

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ:

Датчиците са предназначени за експлоатация в нормални климатични условия,
в среда с нормална пожарна опасност, без агресивни към материала на 
корпуса и кабела течности и газове.
Mонтажът да изключва прилагането на усилия върху корпуса или кабела.
Датчиците да се закрепват чрез приложените в комплекта принадлежности.
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