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j¹ siÍ rÛøn¹ czu³oúci¹ dla rÛønych
metali, czego przyk³ady pokazano
na rys. 1 i†2.

DoúÊ interesu j¹c¹ rodzin¹
czujnikÛw w†ofercie Omrona s¹
czujniki z†rodziny E2A, ktÛre -
dziÍki wykorzystaniu wielolet-
nich doúwiadczeÒ i†nowoczes-
nych technologii - maj¹ mniejsze
wymiary od wiÍkszoúci czujni-
kÛw produkowanych dotychczas,
charakteryzuj¹c siÍ przy tym
dwukrotnie wiÍkszym zasiÍgiem
nominalnym.

W†takich w³aúnie aplikacjach
s¹ stosowane zbliøeniowe czujniki
indukcyjne, ktÛre doskonale nada-
j¹ siÍ do wykrywania elementÛw
(np. fragmentÛw maszyn) wykona-
nych z†materia³Ûw ferromagnetycz-
nych. Jednym z†producentÛw czuj-
nikÛw tego typu jest japoÒska fir-
ma Omron, w†ofercie ktÛrej znaj-
duje siÍ wiele ich wariantÛw
o†charakterystykach przystosowa-
nych do aplikacji rÛønego typu.
Ze wzglÍdu na zasadÍ dzia³ania
czujniki indukcyjne charakteryzu-

Typowym zadaniem

stawianym wielu systemom

automatyki jest nadzÛr pracy

maszyn i†urz¹dzeÒ,

w†ktÛrych z†natury rzeczy

jest wiele elementÛw

ruchomych, ktÛrych po³oøenie

trzeba kontrolowaÊ.
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Czujniki E2A s¹ produkowane
w†szerokiej gamie obudÛw (o
standardowych úrednicach gwin-
tu: M8, M12, M18 oraz M30),
w†wersjach z†wyprowadzonym
kablem lub ze specjalnym, 3- lub
4-stykowym z³¹czem. Przy wypro-
wadzeniu kabla (lub przy z³¹czu)
znajduje siÍ optyczny wskaünik
zadzia³ania czujnika wykonany
na diodzie LED (øÛ³tej). W†zaleø-
noúci od zastosowania, czujniki
mog¹ mieÊ ekranowane lub nieco
wysuniÍte z†metalowej obudowy
g³owice pomiarowe , co ma
wp³yw na zasiÍg ich dzia³ania
i†stromoúÊ charakterystyki czu³oú-
ci (rys. 3 i†4).

Rys. 1. Charakterystyka czułości
czujnika E2A o średnicy 8 mm
dla różnych metali

Rys. 2. Charakterystyka czułości
czujnika E2A o średnicy 30 mm
dla różnych metali



130

A  U  T  O  M  A  T  Y  K  A

Elektronika Praktyczna 6/2003

Artyku³ powsta³ na podstawie materia³ów
udostêpnionych przez firmê Omron, tel. (22)
645-78-60, www.omron.com.pl.

Dodatkowe informacje

W†zaleønoúci od wymagaÒ do-
celowej aplikacji moøna stosowaÊ
czujniki z†wyjúciami typu NC
(Normal Close) lub NO (Normal
Open) z†tranzystorami NPN lub
PNP (rys. 5). Niezaleønie od typu
wyjúcia, czujnik jest do³¹czany do
systemu za pomoc¹ trzech prze-
wodÛw, z†ktÛrych dwa s³uø¹ do
doprowadzenia zasilania (10...32
VDC/10 mA), natomiast trzeci
przekazuje sygna³ z†wyjúcia czuj-
nika. Maksymalne natÍøenie pr¹du
wp³ywaj¹cego/wyp³ywaj¹cego
z†wyjúcia czujnika nie moøe prze-
kraczaÊ 200 mA. Naleøy pamiÍtaÊ,
øe w†obwodach wyjúciowych czuj-

Rys. 4. Charakterystyki czułości
czujników o różnych średnicach
z głowicą nieekranowaną

Rys. 3. Charakterystyki czułości
czujników o różnych średnicach
z głowicą ekranowaną

nikÛw znajduj¹ siÍ zabezpieczenia
antyprzepiÍciowe oraz diody za-
bezpieczaj¹ce przed odwrÛcon¹
polaryzacj¹ napiÍcia (za wyj¹tkiem
czujnikÛw o†úrednicy obudowy
8†mm), a rolÍ bezpiecznika
przetÍøeniowego spe³nia szerego-
wo po³¹czone: wyjúciowa rezys-
tancja tranzystora oraz dioda za-
bezpieczaj¹ca. Przed nieprawid³o-
w¹ polaryzacj¹ napiÍcia zasilania
chroni wewnÍtrzne obwody czuj-
nika specjalne zabezpieczenie,
dziÍki czemu zminimalizowano
ryzyko jego elektrycznego uszko-
dzenia.

Wszystkie czujniki z†rodziny
E2A spe³niaj¹ rozszerzone (za-
miast 30-minutowego testu w†tem-
peraturze 30oC†jest przeprowadza-

ny test w†20 cyklach: 1†godzina
w†temperaturze 80oC/1 godzina
w†temperaturze 0oC, przy czasie
zmiany cyklu zaledwie 2†minuty)
wymagania szczelnoúciowe IP67
(opisane w†EP12/2002). Dodatko-
wo producent przeprowadza szo-
kowy test termiczny, ktÛrym pod-
dawane s¹ wszystkie produkowa-
ne czujniki.
Andrzej Gawryluk, AVT

Rys. 5. Budowa obwodów
wyjściowych i zasilania czujni−
ków z wyjściem z tranzystorem
pnp (a) i npn (b)
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