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PRODUKT: czujnik ultradźwiękowy 
       
    
 

OBUDOWA:    30  M30x1,5                
                        
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• dokładna detekcja pozycji obiektu, wykonanego praktycznie z każdego materiału 

• wysoka intensywność ultradźwięków 

• wyjście analogowe dużych 2 wyjścia przełączalne 

• proste dostrajanie przy pomocy przycisków TEACH-IN 

• wyjścia typu NC/NO 

• zabezpieczenie przeciwko zwarciowe i przeciwko zmianie polaryzacji  

• przyłącze M12. 
 
 
 
 
 
 
Funkcja 
Czujniki ultradźwiękowe pracują jako bezkontakto-
we czujniki zbliżeniowe, ustalając odległość na 
podstawie czasu propagacji echa. Skompensowa-
ny temperaturowo pomiar czasu propagacji echa 
umożliwia bardzo dokładny pomiar pozycji, w sze-
rokim zakresie temperatur, obiektów o dowolnym 
kolorze i dowolnym materiale. 
Wykorzystany w czujniku mikroprocesor sprawia, 
ze czujnik ultradźwiękowy jest niewrażliwy na inter-
ferencje. 
 
 
Zastosowanie 

• pomiar poziomu napełnienia w przypadku więk-
szości materiałów i cieczy 

• pomiar wysokości np. paczek na przenośniku 
taśmowym lub na paletach 

• pomiar odległości np. w przypadku pojazdów 
bezobsługowych 

• detekcja materiałów, których nie da się wydetekto-
wać przy klasycznych czujników optycznych 

• pomiar wysokości stosu na urządzeniu załadowa-
nym  

• kontrola naprężenia materiały na drodze pomiaru 
obwisu  

• detekcja grubości i gabarytów 

• pozycjonowanie elementów w układzie automa-
tycznego magazynowania 

 
 
Uwagi 
Czujniki mają wyjścia analogowe napięciowe lub prą-
dowe oraz dwa dodatkowe wyjścia przełączalne 
(JASNO-ON/CIEMNO-ON, programowalne). 
Wykorzystując tylko jeden klawisz można nastawić 
punkty początkowy oraz końcowy niezależnie od sie-
bie. Punkty końcowe sterują punktami przełączania. 
Trzy diody LED umożliwiają bardzo łatwe programo-
wanie.

 
 
 

dane techniczne                     
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wyjście analogowe 4 … 20mA     UT300024    UT300026    UT300025      

wyjście analogowe 0 … 10V DC UT300027   UT300028    UT300029     

zakres pomiaru    150 – 1500mm  250 – 2000mm  350 – 3500mm  

częstotliwość nośna                     200kHz    180kHz    130kHz 

czas odpowiedzi (prędkość obiektu <1m/s) 60ms     60ms     120ms  

rysunek 1      2      3 

pobór prądu       <25mA 

spadek napięcia       <2,8V 
napięcie robocze   19 – 30 VDC zab. przeciwko zwarciowe oraz przeciwko zmianie polaryzacji 

kąt padania wiązki       8º 
obciążalność          100mA 

wyjście przełączalne       2x PNP,NO/NC 

rozdzielczość       1mm 

nastawa zakresu pracy       klawisz teach-in        
nastawa wyjścia analogowego          klawisz teach-in 

sygnalizacja statusu przełączania       2xLED żółta 
sygnalizacja nastaw          LED zielona 

histereza       ±1% 
dokładność powtórzeń          ±2mm, ±4% 

błąd liniowości       <0,5 % 

kompensacja temepratury       TAK 

temperatura pracy       -15 do +70ºC        
rodzaj obudowy          M30x1,5 / plastikowa 

stopień ochrony (EN 60529)       IP67        
przyłącze elektryczne          złącze M12, 5-pinowe 
 
 
 
 
 
Zakresy detekcji czujników ultradźwiękowych 
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               wyjście analogowe - charakterystyka 

 
 
schemat podpięcia 

 
 
bn= brązowy, wh= biały, bu= niebieski, bk= czarny, gn/ye= zielono-żólty 
 
 
 
       Rys.1             Rys.2            Rys.3 
 
 
 

 
 


