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Descriere tip K30APTGXDQ
Număr identificare 3085128

Carcasă Cilindric/filetat
Materialul carcasei plastic, PC
Conectare Conector tată, M12 , M12 x 1, 4-fire
Grad de protecţie IP67
Temperatura mediului -40…+70°C

Tensiune de alimentare 12…30Vcc
Curent nominal de alimentare în c.c. ð 150 mA

Tipul de lumină Galben

■ Grad de protecţie IP67

■ Tată M12 x 1, 4-pini

■ Lumină de funcţionare: verde

■ Apucare greşită: nu e semnalată

■ Acţionare: nu e semnalată

■ Tensiune de alimentare 12…30 Vcc

■ Comutaţie PNP

■ Contact NO

Diagramă de conexiuni

Principiu de funcţionare
Senzorul de poziţionare K30 e adecvat pentru
multe secvenţe de asamblare şi amplasare.
Întreaga semisferă iluminează şi este foarte
vizibilă indicând culoarea verde pentru job sau
un alt semnal (în funcţie de versiune). Ieşirea
pe tranzistor poate fi conectată la un sistem
de control programat pentru o secvenţă
de instrucţiuni specială. Lumina senzorului
este plasată în sau lângă fiecare container
al staţiei de amplasare a componentelor
şi semnalele: Detecţie 1. containerele cu
componentele ce trebuie prelevate pentru
sarcină şi 2. secvenţa în care trebuie scoase.
Dacă operatorul scoate o componentă din
container, K30 detectează mâna în container
şi trimite un semnal de control. Sistemul
verifică apoi dacă s-a scos componenta
corectă şi stinge - în funcţie de configuraţie
- lumina acelui container şi aprinde lumina
de pe următorul container din secvenţa de
asamblare. Controlul procedurii de lucru
determină creşterea eficienţei, îmbunătăţirea
controlului de calitate şi reduce cheltuielile de
rectificare şi testare.
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Accesorii

Tip Număr
identificare

Desen cu dimensiuni

SMB22A 3079414 Suport de montare, oţel inoxidabil, pentru seriile K30L

Accesorii conectare

Tip Număr
identificare

Desen cu dimensiuni

RKC4.4T-2/TEL 6625013 Cablu de conectare, mamă M12, drept, 4-pini, lungime cablu:
2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus; sunt
disponibile alte lungimi şi calităţi de cablu, pe www.turck.com

WKC4.4T-2/TEL 6625025 Cablu de conectare, mamă M12, cu cot, 4-pini, lungime
cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare
cULus; sunt disponibile alte lungimi şi calităţi de cablu, pe
www.turck.com


