
Inclinometru
cu două puncte de comutaţie programabile
B1N360V-Q20L60-2UP6X3-H1151
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Descriere tip B1N360V-Q20L60-2UP6X3-H1151
Număr identificare 1534051

Domeniu de măsură [A…B] 0…360 °
Domeniu de măsură axa z 0…360°
Condi�ie de montare vertical
Repetabilitate ð 0.2 % din capătul de scală
Precizie absolută (la 25°C) +/- 0.5  °
Coeficient de temperatură caracteristic 0.03 °/K
Rezolu�ie ð 0.14  °
Temperatura mediului -30…+70°C

Tensiune de alimentare 10…30Vcc
Riplu rezidual ð 10 % Uss

Curent fără sarcină I0 ð 35 mA
Curent rezidual ð 0.1 mA
Tensiune nominală de izolare ð 0.5 kV
Curent de ieşire ð 500 mA
Întârzierea răspunsului 500 ms
Întârziere la cădere 350 ms
Protecţie la scurtcircuit da/ termic
Cădere de tensiune laIe ð  1 V
Protecţie la întrerupere fir / alimentare inversă da/ completă
Ieşire 4-fire, normal deschis / normal închis, 2 x PNP

Protecţie la la supratensiune de la +Ub la (Ub - 40V)

Design Dreptunghiular, Q20L60
Dimensiuni 60 x 30 x 20mm
Materialul carcasei plastic, PC
Conectare Conector, M12 x 1
Rezistenţă la vibraţii 55 Hz (1 mm)
Rezistenţă la şoc 30 g (11 ms)
Grad de protecţie IP68 / IP69K
MTTF 399ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C

Indicator al tensiunii de lucru LED verde
Indicare stare 2 x LED-uri galben

■ Dreptunghiular, înălţime 20 mm

■ Plastic, PBT-GF20-V0

■ Indicarea tensiunii de alimentare şi a
stării de comutaţie.

■ Două ieşiri digitale programabile

■ Puncte de comutaţie selectabile între 0°
şi 360°

■ 4-fire c.c., 10…30 Vcc

■ Conector tată M12 x 1

Diagramă de conexiuni

Principiu de funcţionare
Înclinarea este determinată cu un senzor
semiconductor fără uzură.
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Instrucţiuni de montare / Descriere

Programarea punctelor de comutaţie prin intermediul
adaptorului de programare TX1-Q20L60

Se pot selecta la alegere punctele de comutaţie ON şi
OFF pe întreaga gamă de înclinare de 360°

Puteţi programa punctele de comutaţie în sens orar sau
antiorar.

Poziţionaţi inclinometrul în poziţia de start dorită înainte
de programarea punctelor de comutaţie ON şi OFF. Mai
multe detalii pot fi găsite pe pagina următoare. Dacă
doriţi să setaţi punctul de comutaţie OFF, senzorul
trebuie plasat deasemenea în acest punct. Senzorul
trebuie instalat cu orientare verticală.

Prin programare se poate preseta un domeniu
de operare de 180°. În acest caz doar punctul de
comutaţie ON poate fi setat.
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Accesorii

Tip Număr
identificare

Desen cu dimensiuni

TX1-Q20L60 6967114 Adaptor de programare pentru encodere inductive, de poziţie
liniară şi de poziţie unghiulară şi senzori ultrasonici

SG-Q20L60 6901100 Carcasă de protecţie pentru inclinometre în carcasă Q20L60;
protecţie la şocuri mecanice; material: Oţel inoxidabil
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Manual de instruc�iuni

Utilizare

Punct de comutaţie ajustabil ca şi contact NO în sens antiorar sau ca şi contact NC în sens orar
Apăsaţi T1 (T2) pentru 5 sec.
Ledul de alimentare clipeşte
Poziţionaţi senzorul în poziţia de start dorită
Apăsaţi T1 (T2) pentru 1 sec. pentru a seta punctul de pornire
Ledul de alimentare şi ledul Ieşire 1 (2) clipesc
Poziţionaţi senzorul în poziţia finală dorită
Apăsaţi T1 (T2) pentru 3 sec. pentru a seta punctul de oprire
Ledul de alimentare şi ledul Ieşire 1 clipesc 3 sec. şi apoi rămân aprinse
Procesul de învăţare s-a încheiat, senzorul este gata de utilizare.
Punct de comutaţie ajustabil ca şi contact NO în sens orar sau ca şi contact NC în sens antiorar
Apăsaţi T1 (T2) pentru 5 sec.
Ledul de alimentare clipeşte
Poziţionaţi senzorul în poziţia de start dorită
Apăsaţi T1 (T2) pentru 3 sec. pentru a seta punctul de pornire
Ledul de alimentare şi ledul Ieşire 1 (2) clipesc rapid
Poziţionaţi senzorul în poziţia finală dorită
Apăsaţi T1 (T2) pentru 1 sec. pentru a seta punctul de oprire
Ledul de alimentare şi ledul Ieşire 1 clipesc 3 sec. şi apoi rămân aprinse
Procesul de învăţare s-a încheiat, senzorul este gata de utilizare.
Punct de comutaţie ajustabil ca şi contact NO în sens antiorar sau ca şi contact NC în sens orar (180° stare din fabrică)
Apăsaţi T1 (T2) pentru 5 sec.
Ledul de alimentare clipeşte
Poziţionaţi senzorul în poziţia de start dorită
Apăsaţi T1 (T2) pentru 1 sec. pentru a seta punctul de pornire
Ledul de alimentare şi ledul Ieşire 1 (2) clipesc
Apăsaţi T1 (T2) pentru 1 sec. pentru a seta cursa la 180° şi histerezisul 1°
Ledul de alimentare şi ledul Ieşire 1 clipesc 3 sec. şi apoi rămân aprinse
Procesul de învăţare s-a încheiat, senzorul este gata de utilizare.
Punct de comutaţie ajustabil ca şi contact NO în sens orar sau ca şi contact NC în sens antiorar (180° stare din fabrică)
Apăsaţi T1 (T2) pentru 5 sec.
Ledul de alimentare clipeşte
Poziţionaţi senzorul în poziţia de start dorită
Apăsaţi T1 (T2) pentru 3 sec. pentru a seta punctul de pornire
Ledul de alimentare şi ledul Ieşire 1 (2) clipesc rapid
Apăsaţi T1 (T2) pentru 3 sec. pentru a seta cursa la 180° şi histerezisul 1°
Ledul de alimentare şi ledul Ieşire 1 clipesc 3 sec. şi apoi rămân aprinse
Procesul de învăţare s-a încheiat, senzorul este gata de utilizare.
Setare din fabrică:
Cursa 180°
Histerezis 1°


