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HG-C Lasérový snímač
Kompaktnosť

Užívateľsky jednoduché

Opakovateľnosť

Rad HG-C sa vyznačuje kompaktným designom.
Vďaka technológii miniaturizácie a celkovým
rozmerom, môže byť inštalovaná do ramien
robotov alebo do iných malých priestorov.

Snímač je vybavený tlačidlami a digitálnym
displejom pre jednoduché nastavenie snímacích
funkcií. Snímač je vybavený externým vstupom,
ktorý možno využiť na nulovanie, učenie a ďaľšie
funkcie.

Snímač sa vyznačuje vysokou opakovateľnosťou,
10 μm pri rozsahu merania 10 mm.
Opakovateľnosť narastá spolu so snímanou
vzdialenosťou, ale i pri maximálnom rozsahu
600 mm dasahuje solídnych 80 μm.

Externý vstup

Výstupy

Ako externý vstup môže byť priradená jedna zo
štyroch možností: nastavenie nuly, funkcia učenia,
zastavenie emisie (vypnutie laseru) a trigger.

Ako výstup môže byť použitý 1 spínaný výstup a
1 analógový výstup, 0 až 5v alebo 4 až 20 mA.

Kontrolovanie výšky dávkovača

Detekcia spoja/prekryvu

Meranie výšky súčiastiek

m

20 m

25

mm

44 mm

Detekcia auto-sedadiel

Detekcia ložiska

Detekcia deformácie dosky plošného spoja

Modely a technické parametre
Typ

Difúzny

PNP

HG-C1030-P

HG-C1050-P

HG-C1100-P

HG-C1200-P

HG-C1400-P

NPN

HG-C1030

HG-C1050

HG-C1100

HG-C1200

HG-C1400

Stred merania

30 mm

50 mm

100 mm

200 mm

400 mm

Rozsah merania

±5 mm

±15 mm

±35 mm

±80 mm

±200 mm

±0,2 % F.S.

±0,2 % F.S./±0,2 % F.S.

200 μm

300 μm (200 až 400 mm)
800 μm (400 až 600 mm)

Linearita

Opakovateľnosť

±0,1 % F.S.

10 μm

Zdroj svetla
Priemer lúča

2

30 μm

70 μm

Červený lasér triedy 2 [IEC / JIS / GB / FDA] Max. výkon: 1 mW, vlnová dĺžka: 655 nm
ø50 μm

ø70 μm

ø120 μm

ø300 μm

Napájanie

12 až 24 V DC ±10 %, zvlnenie alebo P-P 10 % alebo menej

Spotreba

40 mA alebo menej (pri 24 V DC), 65 mA alebo menej (pri 12 V DC)

Digitálny výstup

Prepínateľné medzi Light-ON a Dark-ON

Analógový výstup

0 až 5 V alebo 4 až 20 mA

Doba odozvy

1,5 ms / 5 ms / 10 ms

Trieda krytia

IP67 (IEC)

Kábel

5-pin, 2 m

Materiál

Púzdro: hliník, predný kryt: akryl

Hmostnosť

cca 85 g
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HL-G1 Lasérový snímač
Rýchlosť

Komunikácia

Vysoké rozlíšenie

Doba odozvy u rady HL-G1 dosahuje úctihodných
200 μs, vďaka čomu sa tieto snímače používajú i
v najnáročnejších aplikáciach s požiadavkou na
veľmi rýchlu odozvu.

Vysoko funkčné typy zo série HL-G1 používajú
RS-422 alebo RS-485. Vďaka tomu je možné do
nadradených systémov pripojiť iné zariadenia 1:1
alebo až 16 senzorov rady HL-G1.

Vďak vysoko presnému meraniu, dokáže tento
snímač na výstupe zaznamenať zmenu po 0,5 μm,
čo dáva snímaču stabilitu pri detekovaní a veľké
využitie nielen v rýchlych a presných aplikáciach.

Externý výstup

Výstupy

Okrem časového vstupu, si môžete vybrať
požadovanú funkciu podľa vašej aplikácie:
nastavenie nuly, prepínanie pamäti, učenie,
resetovanie, ovládanie laseru a ukladanie.

Snímač má 3 spínané výstupy a 1 analógový
výstup, 0 až 10,5 V alebo 3,2 až 20,8 mA.

Detekcia hliníkovej drážky

Kontrola polohy dutého valca

Odmeriavanie pozície dielov
20,4

mm

m
7m

Detekcia pozície materiálu

Detekcia napnutia materiálu

Meranie hrúbky ocelového plátu

60 mm

5

Modely a technické parametre
Typ

Difúzny typ
Štandardný typ

HL-G103-A-C5

HL-G105-A-C5

HL-G108-A-C5

HL-G112-A-C5

HL-G125-A-C5

Vysoko funkčný typ

HL-G103-S-J

HL-G105-S-J

HL-G108-S-J

HL-G112-S-J

HL-G125-S-J

Stred merania

30 mm

50 mm

85 mm

120 mm

250 mm

Rozsah merania

±4 mm

±10 mm

±20 mm

±60 mm

±150 mm

Rozlíšenie

0,5 μm

1,5 μm

2,5 μm

8 μm

Model

Linearita
Zdroj svetla
Priemer lúčov

20 μm

±0,1 % F.S.

±0,3% F.S.

Červený laser, trieda 2 (trieda 1 u snímača s odrazkou) (IEC / JIS / FDA)
0,1×0,1 mm

0,5×1,0 mm

Napájanie

0,75×1,25 mm

1,0×1,5 mm

1,75×3,5 mm

24 V DC ± 10% 10% spolu so zvlnením 0,5 V (P-P)
100 mA max.

Spotreba
Doba odozvy

200 μs, 500 μs, 1 ms, 2 ms

Digitálny výstup

Otvorí sa, keď je výstup zopnutý

Analogový výstup

0 až 10,5 V alebo 3,2 až 20,8 mA

Komunikácia

RS-422 alebo RS-485 (voliteľné)

Trieda krytia

IP67 (IEC)

Kábel

Štandardný typ: 10-pin, 5 m, vysoko funkčný typ: 14-pin, 0,5 m

Materiál

Púzdro: PBT, predný kryt: akryl, kábel: PVC

Hmostnosť

cca 320 g

Typ

Popis

Model
HL-G1CCJ2

Dĺžka: 2 m, hmotnosť: cca 130 g

Predlžovací kábel
(pre vysoko funkčný typ)

Dĺžka: 5 m, hmotnosť: cca 320 g
Dĺžka: 10 m, hmotnosť: cca 630 g

14-pin s konektorom
na obidvoch koncoch

Dĺžka: 20 m, hmotnosť: cca 1300 g
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HG-S Snímač pre kontaktné meranie
Najvyššia presnosť

Extrémna životnosť

LCD displej a duálne zobrazovanie

HG-S je snímač s rozlíšením 0,1 μm a
s presnosťou snímania 1 μm a menej.
Technológia čítania nameraných hodnôt
eliminuje “preskakovanie” zistených hodnôt.

Posuvná meracia časť vydrží viac ako 200
milionov operácií a 2 posuvné ložiská zvyšujú
odolnosť hriadele voči bočnému zaťaženiu.

Vyhodnocovacia jednotka zobrazuje súčasne nameranú
aj nastavenú hodnotu. LCD displej s vysokým
kontrastom, poskytuje ostré a jasné indikácie i široký
pozorovací uhol.

Vymeniteľná hlavica

Vyhodnocovacia jednotka

Vďaka vymeniteľným hlaviciam, je možné
snímač použiť na rôzne druhy aplikácií. Druhy
hlavíc: štandardná, extra tvrdá, extra tvdrá
ihlová, plochá a valčeková.

K hlavnej jednotke je možné pripojiť až 15 prídavných
jednotiek, čo Vám umožní jednoduché viacbodové
výpočty. Naviac je taktiež možné ich rozšíriť
o komunikačnú jednotku pre CC-Link alebo RS-485.

Meranie rovnosti displeja

Meranie excentricity valca

21,1 m

Meranie veľkosti automobilových súčiastok

m

m
0m

43,1 mm

8

Meranie pozície v osi X a Y

8 mm (27 mm)

Meranie výšky hlavy skrutky

84,5 mm (133,5 mm)
46 mm (78 mm)

Modely a technické parametre
Vyhodnocovacia jednotka

Snímač
Štandardný typ
Typ
Model

Vysoko presný typ

Štandard

Nízkotlakový

HG-S1010

HG-S1010R

Kompatibilná riadiaca jednotka

Štandardný typ
Typ

Štandard

Nízkotlakový

Štandard

HG-S1110

HG-S1110R

HG-S1032

Rozsah merania

10 mm

32 mm

Hranice merania

10,5 mm a viac

32,5 mm a viac

Rozlíšenie

0,5 μm

Detekčná metóda polohy
Presnosť zobrazovania

Meraná
sila

0,1 μm

0,5 μm

Celý rozsah do: 1,0 μm

Montáž nadol

1,65 N

1,65 N

Montáž nahor

1,35 N

Montáž z boku

1,50 N

0,35 N

1,35 N
0,25 N

1,50 N

Doba odozvy

Hmotnosť

2-farebná LED (Oranžová / Zelená)
IP67

-

IP67

-

Púzdro: zinok, hriadeľ: nerezová ocel
sonda: keramika
gumený vlnovec: NBR (čierna)

cca 80 g

cca 150 g
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HG-SC112

HG-SC111-P

HG-SC112-P

HG-S1010(R), HG-S1110(R), HG-S1032
K hlavnej jednotke možno pripojiť
až 15 prídavných jednotiek
± 0,25% F.S.

Digitálny výstup

Prepínateľné medzi Light-On a Dark-On

Doba odozvy

3 ms, 5 ms, 10 ms, 100 ms, 500 ms, 1000 ms
u spínacieho výstupu

Digitálny displej

204-segmetový LCD

Rozlíšenie displeja

0,1 μm

Rozsah displeja

od -199,9999 do 199,9999 mm

Napájacie napätie

24 V DC ±10%, spolu so zvlnením 0,5V (P-P)

Spotreba

do 70 mA (keď kje senzor pripojený)

IP67
Púzdro: hliník,
hriadeľ: nerezová
ocel, sonda:
keramika
gumený vlnovec:
NBR (čierna)

HG-SC111

HG-SC101-P

4-20 mA / F.S. (výchozí hodnota)

2,97 N

2,53 N

HG-SC101

PNP

Linearita

2,09 N
0,25 N

Vysoko
Štandardný
výkonný typ
typ

Analógový výstup

1 ms

Indikátor prevádzky

Materiál

0,35 N

Celý rozsah do:
3,0 μm

Prídavná jednotka

Vysoko
presný typ
NPN

Kompatibilná
snímacia jednotka
Počet prídavných
jednotiek

Optický absolútny lineárny enkóder
Celý rozsah do: 2,0 μm

Trieda ochrany

Model

HG-SC101(-P), HG-SC111(-P), HG-SC112(-P), HG-SC113

Hlavná jednotka

Tel
+421 33 2400 160

Trieda ochrany

IP40

Materiál

Púzdro: polykarbonát, kryt: polykarbonát,
spínače: polyacetál

Hmotnosť

cca 140 g
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cca 130 g
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HG-S Snímač pre kontaktné meranie
Robustné a štíhle telo prispieva k dlhšej životnosti

Kábel odolný proti ohybu
Kábel, odolný proti ohybu,
zaisťuje hladký proces aj keď
je senzor nainštalovaný na
pohyblivom nástroji.

Žiadné “preskočenie hodnoty” alebo “nulový bod”
Meranie prebieha čítaním bitovej stupnice s odlišným štrbinovým
vzorom v každej pozícií snímača s vysokým rozlíšením.
To eliminuje “preskakovanie hodnoty” pri meraní vo vysokých
rýchlosť a bez potreby “nulového bodu”.
Lineárne ložiská s 2 nosnými bodmi
Nová štruktúra tela s 2 lineárnymi
ložiskami podporuje zvýšenú tuhosť
voči bočnému zaťaženiu.

Duálne zobrazovanie
2-riadkový displej zobrazuje
nameranú a požadovanú hodnotu.
Všestranný LCD displej
LCD s vysokým kontrastom poskytuje
ostrú a jasnú indikáciu so širokým
pozorovacím uhlom. Spolu s viditeľne
popísanými a ľahko stačiteľnými tlačítkami.

Intuitívne kruhové
meradlo

Odolnosť
Posuvná časť vydrží viac ako 200
miliónov vertikálnych posuvných operácií.

Hodnoty medzi povolenou
maximálnou a minimálnou
hodnotou sú označené
zelenou farbou. Hodnoty
mimo povolený rozsah sú
oranžové. To poskytuje
okamžité pochopenie
okrajových hodnôt v rámci
tolerančného pásma.

Kopírovanie funkcie - kedykoľvek
Kopírovanie vybranej funkcie výrazne znižuje
čas nastavenia a údržby.
Sondy a príslušenstvo
Typ

Sonda

Kĺb
Gumený vlnovec

5

Káble

Popis

Model

Štandardný typ (5 ks v balení)

TR-S10-C×5

Extra tvrdý typ

TR-S10-H

Extra tvrdý ihlový typ

TR-S321-H

Plochý typ

TR-S411-K

Valcový typ

TR-S601

Dĺžka15 mm

TR-J102

Dĺžka 25 mm

TR-J104

Gumová krytka (5 ks v balení)

TR-G20×5

OEM Automatic, s.r.o.
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Typ
Priamy konektor

Uhlový konektor
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Dĺžka kábla

Model

3m

CN-HS-C3

7m

CN-HS-C7

20 m

CN-HS-C20

3m

CN-HS-C3L

7m

CN-HS-C7L

20 m

CN-HS-C20L
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