
Pick-to-Light
Osazovací senzor
reflexní snímač s pevným zacloněním pozadí
K50APFF100GREQP
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Typové označení K50APFF100GREQP
Identifikační číslo 3075376

Pouzdro válcové / závitové
Materiál pouzdra plast, PC
Window material akrylát, difuzní
Připojení kabel s konektorem, pouzdro M12 x 1, čtyřdrát
Délka kabelu 0.15 m
Stupeň krytí IP67
Okolní teplota -40… +50°C
MTTF 146Roky dle SN 29500 (Ed. 99) 40°C

Napájecí napětí 12…30VDC
DC jmenovitý provozní proud ð 150 mA
Čas odezvy <  3 ms

Barva světla IR

■ stupeň krytí IP67

■ kabel 150 mm s 4pinovým konektorem
M12x1

■ pracovní světlo zelené

■ chybové světlo červené

■ bez ovládacího světla

■ napájecí napětí 12…30 VDC

■ PNP spínací funkce

■ spínací kontakt

Schéma zapojení

Funkční princip
Osazovací senzor K50 je určen pro montážní
a osazovací aplikace. Pouzdro senzoru
umožňuje dobrou viditelnost zeleného
pracovního světla a ostatních signálů
(dle provedení). Tranzistorový výstup se
jednoduše zapojí do řídicího systému, který
ovládá provádění operací. Pracovní světlo
senzoru signalizuje postup montáže: 1. který
kontejner obsahuje součástky potřebné pro
provedení aktuálního montážního kroku
a 2. v jakém pořadí se mají brát. Pokud
montážní pracovník sáhne do označeného
zásobníku, senzor detekuje jeho ruku a vyšle
signál řídicímu systému. Ten zkontroluje
správnost použitého zásobníku a podle
programu rozsvítí světlo u následujícího
zásobníku. Kontrola pracovního postupu
zvyšuje efektivitu, zlepšuje kontrolu kvaloity a
snižuje náklady na kontrolu a opravy.
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Příslušenství

Typové označení Identifikační
číslo

Rozměrový náčrtek

SMB30A 3032723 Montážní úhelník, nerez, pro závitová pouzdra M30

SMB30SC 3052521 Montážní úchytka, černý PBT, pro závitová pouzdra M30, se
4 šrouby M5 x 0,8

SMB30FA 3074005 Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401

Wiring accessories

Typové označení Identifikační
číslo

Rozměrový náčrtek

RKC4.4T-2/TEL 6625013 Připojovací kabel, zásuvka M12 přímá 4pinová, délka kabelu:
2 m, materiál kabelu: černé PVC; cULus certifikát; k dispozici
i jiné délky kabelu a provedení, viz www.turck.cz

WKC4.4T-2/TEL 6625025 Připojovací kabel, zásuvka M12 úhlová 4pinová, délka
kabelu: 2 m, materiál kabelu: černé PVC; cULus certifikát; k
dispozici i jiné délky kabelu a provedení, viz www.turck.cz


