
Senzor inductiv de poziţie unghiulară
Cu ieşire analogică
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Descriere tip Ri360P1-QR14-ELiU5X2
Număr identificare 1590853

Resolution 12 bit
Domeniu de măsură [A…B] 0…360 °
Repetabilitate ð 0.025 % din capătul de scală
Deviaţie de liniaritate ð 0.3 %
Derivă de temperatură ð ± 0.01 % / K
Temperatura mediului -25…+70°C

Tensiune de alimentare 15…30Vcc
Riplu rezidual ð 10 % Uss

Tensiune nominală de izolare ð 0.5 kV
Protecţie la scurtcircuit da
Protecţie la întrerupere fir / alimentare inversă da/ da (tensiune de alimentare)
Ieşire 4-fire, ieşire analogică
ieşire în tensiune 0…10V
Ieşire în curent 4…20mA
Rezisten�a de sarcină pentru ieşirea în tensiune ï 4.7 kò
Rezisten�a de sarcină pentru ieşirea în curent ð 0.4 kò
viteză de transmisie 800 Hz
Curent consumat < 100 mA

Design Dreptunghiular, QR14
Dimensiuni 53.5 x 49 x 14mm
Materialul carcasei plastic, PBT
Conectare Cablu
Tip cablu 5.2mm, Lif9YH-11YH, PUR, 2m

ignifug conform VDE 0472, partea 804B
Secţiune cablu 5 x 0.34 mm2

Rezistenţă la vibraţii 55 Hz (1 mm)
Rezisten�ă la şoc (EN 60068-2-27) 30 g
Grad de protecţie IP67
MTTF 138ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C

Indicator al tensiunii de lucru LED verde
Indicare domeniu de măsură LED multifunc�ional, Verde
Accesorii incluse Element de poziţionare P1-Ri-QR14

■ Dreptunghiular, plastic

■ Multiple posibilităţi de montare

■ Element de poziţionare P1-Li-QR14
inclus la livrare

■ Ledul indică domeniul de măsură

■ Imun la interferenţe electromagnetice

■ Rezoluţie 12 bit

■ 4-fire, 15…30 Vcc

■ Ieşire analogică

■ Domeniu de măsură programabil

■ 0…10 V şi 4…20 mA

■ Conexiune cu cablu

Diagramă de conexiuni

Principiu de funcţionare
Principiul de măsurare a senzorilor inductivi
de poziţie unghiulară se bazează pe cuplarea
circuitelor oscilante între traductor şi senzor,
iar semnalul de ieşire este proporţional
cu unghiul elementului de poziţionare.
Senzorii robuşti nu necesită întreţinere şi
nu se uzează, datorită principiului non-
contact. Sunt deosebit de performanţi în
privinţa repetabilităţii, rezoluţiei şi liniarităţii
optime într-un domeniu larg de temperatură.
Datorită tehnologiei inovatoare, interferenţele
electromagnetice ale câmpurilor CA şi CC nu
au niciun efect asupra semnalului măsurat.
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Pinii adaptorului oferă mai multă flexibilitate.
Gamă extinsă de accesorii de montare pentru
adaptarea uşoară la diametre de ax de diverse
dimensiuni.

Funcţii led
Tensiune de alimentare
Verde constant: Prezenţă alimentare
Domeniul de măsură
Verde constant: Elementul de poziţionare este în
domeniul de măsură
Verde intermitent: Elementul de poziţionare a ajuns
la capătul domeniului de măsură. .Acest lucru este
semnalat de o calitate slabă a semnalului.
Stins: Elementul de poziţionare este în afara acoperirii.

Siguranţă funcţională prin intermediul principiului
de măsură inductiv
Pe baza principiului cuplării RLC, senzorul funcţionează
fără uzură şi este imun la componente metalice
magnetizate şi alte interferenţe.
În urma diferitelor analize s-a constatat că semnalul
de ieşire rămâne aproape neschimbat, chiar dacă
poziţia elementului de poziţionare deviază de la axa
ideală de rotaţie. Distanţa dintre senzor şi elementul de
poziţionare poate fi de până la 5 mm din care distanţa
nominală este de 1 mm.
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Instrucţiuni programare

Individual (învăţare cu element de poziţionare)
Jumper între intrarea
învăţare Pin 5 (gri)

Gnd
Pin 3 (Albastru)

Ub
Pin 1 (Maro)

LED

2 secunde valoare iniţială valoare finală LED de stare intermitent, după 2
sec, continuu

10 secunde Rotaţie sens antiorar, apoi
revine la ultima valoare
prestabilită

Rotaţie sens orar, apoi revine la
ultima valoare prestabilită

După 10 sec., ledul de stare
clipeşte rapid pt. 2 sec.

15 secunde - Setare fabrică (360°, sens orar) după 15 sec., ledul de alimentare
şi ledul de stare clipesc alternativ

Mod presetare (învăţare fără element de poziţionare)
Jumper între intrarea
învăţare Pin 5 (gri)

Gnd
Pin 3 (Albastru)

Ub
Pin 1 (Maro)

LED

2 secunde Activare mod presetare Activare mod presetare LED de stare continuu, după 2
sec, intermitent

10 secunde Rotaţie sens antiorar, apoi
revine la ultima valoare
prestabilită

Rotaţie sens orar, apoi revine la
ultima valoare prestabilită

După 10 sec., ledul de stare
clipeşte rapid pt. 2 sec.

15 secunde - Setare fabrică (360°, sens orar) după 15 sec., ledul de alimentare
şi ledul de stare clipesc alternativ

Domeniu unghiular Gnd
Pin 3 (Albastru)

Ub
Pin 1 (Maro)

Led stare

30° Apăsaţi o dată - clipeşte 1 x dată
45° Apăsaţi de 2 ori - clipeşte 2 x dată
60° Apăsaţi de 3 ori - clipeşte 3 x dată
90° - Apăsaţi o dată clipeşte 1 x dată
180° - Apăsaţi de 2 ori clipeşte 2 x dată
270° - Apăsaţi de 3 ori clipeşte 3 x dată
360° - Apăsaţi de 4 ori clipeşte 4 x dată
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Accesorii

Tip Număr
identificare

Desen cu dimensiuni

P1-Ri-QR14 1590812 Element de poziţionare pentru senzori inductivi de poziţie
rotativă

P2-Ri-QR14 1590819 Element de poziţionare pentru senzor inductiv de poziţie
unghiulară

P3-Ri-QR14 1590865 Element de poziţionare pentru senzor inductiv de poziţie
unghiulară, design plat

HSA-M6-QR14 6901051 Adaptor pentru elemente specifice de poziţionare ale Ri-
QR14, alezaj în ax solid, Ø 6 mm

HSA-M8-QR14 6901052 Adaptor pentru elemente specifice de poziţionare ale Ri-
QR14, alezaj în ax solid, Ø 8 mm
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Accesorii

Tip Număr
identificare

Desen cu dimensiuni

DS-Ri-QR14 1590814 Spacer sleeves for rear mounting of Ri-QR14, 2 pcs. per bag

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


