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Smart Sensors
Programmerbara induktiva givare med dubbla utgångar

Givarna stödjer den senaste IO-Link-versionen 1.1 ”Smart Sensors Profi le 3.3” och är fullt 
programmerbara via IO-Link-master. Här är en förenklad beskrivning av de viktigaste funktionerna:

Högupplöst mätning
Lös fl era applikationer med samma givare. Direkt mätning av position/avstånd. 
Indirekt mätning av exempelvis vibration, vinkel, rotation, sidoläge mot vinklat plan, 
detektion mot kugghjul av olika dimensioner. Upptäck förändringar på yta, t ex hål. 
Erhåll utsignal direkt vid detektion eller baserat på ytterligare villkor bestämda av 
användaren.

Programmerbara utgångar
Programmera avstånd och fl era villkor för aktivering av givarens två utgångar.
Utgångarnas funktion kan väljas som single point, fönsterområde eller hysteres och 
NO/NC. Förhindra störande tillslag med pulsfördröjning. Puls på positiv eller negativ 
fl ank. Pulsförlängning för anpassning till PLC.

Direkt enhet till enhet-kommunikation
Givarens andra utgång kan även användas som ingång kopplad till ytterligare givare 
vilken ger villkor för utsignalen. Alternativt för att göra extern teach-in av ett eller två 
detektionsavstånd från lokal eller fjärransluten PLC. Logiska funktioner AND, OR och 
XOR som även kan användas som funktionstest. 

Dubbla utgångar, 2 x PNP + IO-Links livedata
Känselavståndet och hysteresen kan programmeras individuellt för de båda 
utgångarna. Man kan t ex sätta ett larm nära givarens front för att undvika påkörning.
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Positionskontrollösning
för linjärdorn

Applikationen har behov av 
både en höghastighetskontroll 
över de kritiska områdena 
och en långsammare 
slutpositionering med hög 
precision. 

En induktiv Smart Sensor 
från Contrinex utför båda 
uppgifterna på ett mycket 
kostnadseff ektivt sätt.

Förebyggande underhåll minskar stillestånd.
Smart Sensors erbjuder prediktivt underhåll där man analyserar data för att i förväg 
förutsäga underhållsbehovet. Givarna samlar in data för att övervaka utrustningens 
långsiktiga beteende och fl aggar för värden som kräver direkt uppmärksamhet. 
Långtidsmätningar ger ett datamönster där man kan identifera förändringar. Givarens 
konfi guration lagras automatiskt på den lokala IO-Link Master och tillåter plug-and-
play om man behöver byta ut en givare, utan omkalibrering. 

Användardefi nierat minne
Internet of Things har ökat behovet av funktionella enheter och möjligheten att 
identifi era enskilda komponenter. Smart Sensors gör det enkelt att få rätt enhet 
till rätt plats. Varje Smart Sensor har tre läs- och skrivdatataggar reserverade 
för användardefi nierad information.

Temperatur, Räknare & Timer
Givaren har inbyggd temperatursensor och räknare som registrerar och sparar data 
för högsta temperatur och totalt antal detekteringar. Det ger t ex möjlighet att sätta 
larmtrösklar för utrustningens förväntade livslängd. Med den inbyggda timerfunktionen 
kan pulsen förlängas eller fördröjas.  

Applikationer:

  Avståndsmätning          Vinkelgivare              Inklinometer              Kraftmätning              Pulsräkning          Vibrationsmätning


