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ОСОБЕНОСТИ:
 - Микропроцесорен контрол.
 - Универсален изход:
 - чрез превключване изводите за захранване - NO/NC;
 - чрез пресвързване изводите на изхода - PNP/NPN.
 - Увеличено настройваемо разстояние на сработване.
 - Висока степен на защита:
 - оптически изолирана изходна верига;
 - тригерна защита на изхода от претоварване;
 - защита на изхода от обратно включване;
 - защита от химико-механични въздействия  - възможност за напълно метален 
корпус /агресивни среди, повишено налягане и др./.
 - Липса на механичен контакт.
 - Широк диапазон на захранващото напрежение.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:
 - Захранващо напрежение    10 - 30V dc;
 - Собствена консумация     < 20 mA;
 - Максимално приложено напрежение на изхода  +35V dc;
 - Максимална честота на првключване    100 Hz;
 - Максимално остатъчно напрежение   < 1,5V;
 - Максимален изходен ток    200 mA;
 - Разстояние на включване Sn / настройваемо/: 
        2 .. 20 mm - IDT30I4ED1L;
        2 .. 30 mm - IDT30I41L;
 - Хистерезис /настройваем/    min 10%Sn;
 - Повторяемост на точката на включване  < 5%Sn;
 - Степен на защита     IP67;
 - Механично присъединяване     отвор Ф30;
 - Електрическо присъединяване    кабел 2m - 5х0,14mm2;
 - Изолация на кабела      полиуретан /PUR/;
 - Температура на експлоатация   -20 - +70 °C;
 - Температура на съхранение    -30 - +75 °C;

НАСТРОЙКА:
 Настройката се извършва при вече монтиран датчик /адаптира се към околната 
среда - допълнителни метални обекти, крепежи и др./.
 Подава се сигнал за настройка - извода за настройка /сив/ се свързва на ‘маса’ /0V/. 
Включва се захранването. Светодиода светва постоянно. Прекъсва се сигнала за 
настройка. Светодиода започва да мига. Обекта се поставя на положение за включване 
/на разстояние не по-голямо от максималното за датчика/. Подава се сигнал за настройка. 
Светодиода спира да мига /светва постоянно/. Прекъсва се сигнала за настройка. Датчика 
запомня границата - светодиода променя /намаля/ честотата на мигане. Обекта се 
поставя на положение за изключване /на разстояние не по-голямо от максималното за 
датчика/. Подава се сигнал за настройка. Светодиода спира да мига /светва постоянно/. 
Прекъсва се сигнала за настройка. Датчика запомня границата - светодиода изгасва . 
Разликата от двете граници /хистерезиса/ трябва да е по-голама от 10%Sn.
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 По време на настройката, НЕ ТРЯБВА да се променя положението на датчика и 
обекта. Некоректната настройка /малък хистерезис, големи разстояния и смущаващи 
въздействия/ води до нестабилна работа на датчика. 
 Забележка: Разстоянието на сработване Sn е посочено за материал Ст35 с 
размери 100х100х3мм, без допълнителни метални обекти в зоната на чувствителност.

ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ:
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ПРЕПОРЪКИ ПРИ МОНТАЖ :
       Mонтажът да изключва прилагането на усилия върху корпуса или кабела. 
       Датчиците да се закрепват чрез приложените в комплекта гайки .

Внимание:      В зоната на главата на датчика допустимият момент  за
 затягане на гайките се намалява наполовина!
       Допустим затягащ момент за метални корпуси :
 M12x1 - 15 Nm, M18x1 - 40Nm, M30x1.5 - 40Nm .

        
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.

 ФАБРИЧЕН НОМЕР:_______________________________________
 _________________________________________________________
 _________________________________________________________
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