
Czujniki produkowane przez Omron,
w†zaleønoúci od materia³u, jaki musi byÊ
wykryty, moøna podzieliÊ na dwie pod-
stawowe grupy:

✓  Magnetyczne, ktÛre moøna stoso-
waÊ tylko do wykrywania obiektÛw wy-

konanych z†metali ferromagnetycznych.
Czujniki te, wyposaøone w kabel i z³¹cze

M8 lub M12, mog¹ wystÍpowaÊ w
wersji z zasilaniem 10-60 VDC
lub 20-260 VAC. Zbliøaj¹cy siÍ
obiekt jest wykrywany przez ob-

wÛd magnetyczny, ktÛrego pole jest
zaburzane, co stanowi kryterium dla
uk³adu elektronicznego sygnalizuj¹-
cego zbliøenie siÍ úledzonego obiek-

tu. W†ofercie firmy Omron czujnikami
tego typu s¹ modele E2EG (fot. 1), bardzo
podobne do nich zewnÍtrznie E2E/E2E2
oraz czujniki E2S z rodziny miniaturo-
wych, ktÛrych obudowy nie s¹ przysto-
sowane do pracy w†warunkach udaro-
wych, ale za to ich wymiary s¹ rekordowo
ma³e (fot. 2). Interesuj¹c¹ cechÍ posiadaj¹
inne czujniki indukcyjne oznaczone sym-
bolem E2Q4 (fot. 3). G³owica czujnika
moøe byÊ obracana, dziÍki czemu ³atwo
jest dostosowaÊ jej po³oøenie do mecha-
nicznych wymagaÒ montaøu. Podobne
moøliwoúci oferuj¹ czujniki E2Q3 (fot. 4)
oraz E2Q2, ktÛre posiadaj¹ moøliwoúÊ
ustawienia g³owicy w kilku pozycjach, co
pozwala na w pe³ni wszechstronne ich
wykorzystanie.

Specyficzn¹ grup¹ czujnikÛw induk-
cyjnych s¹ F2LP, w†ktÛrych pÍtla induk-
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Fot. 1.

Fot. 2.

cyjna jest okrÍgiem, przez ktÛrego úrodek
przechodz¹ úledzone elementy. årednica
otworu moøe wynosiÊ od 10 do 100mm.
Czujniki tego typu nadaj¹ siÍ doskonale
do zliczania elementÛw przelatuj¹cych
przez oczko czujnika.

✓  Pojemnoúciowe, ktÛre s¹ bardziej
uniwersalne, poniewaø wykrywaj¹ prak-
tycznie kaødy rodzaj materia³u. Kryterium
detekcji oparto na zmianie pojemnoúci
kondensatora (stanowi¹cego czujnik) przez
zbliøaj¹cy siÍ do koÒcÛwki pomiarowej
czujnika materia³. Czujniki pojemnoúcio-
we z†oferty firmy Omron nosz¹ oznacze-
nia E2K-C (fot. 5), E2K-F (fot. 6), E2K-
X. Czujniki rodziny E2K-C s¹ wyposaøone
w†regulator czu³oúci (zasiÍgu), pozwalaj¹-
cy dostosowaÊ parametry wykrywania do
wymagaÒ aplikacji.

✓  Istnieje rÛwnieø grupa specjalnych
czujnikÛw kombinowanych, ktÛre pozwa-
laj¹ wykrywaÊ metale takie jak miedü,
aluminium oraz inne tworzywa. Wypiera-
ne s¹ one jednak stopniowo przez niektÛre
wersje czujnikÛw pojemnoúciowych i in-
dukcyjnych  produkowanych przez Om-
ron, doskonale spisuj¹cych siÍ rÛwnieø w
tego rodzaju zastosowaniach.
Tomasz Paszkiewicz

Artyku³ powsta³ w†oparciu o†mate-
ria³y firmy Omron, tel. (0-22) 645-78-60.
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Historia czujnikÛw zbliøeniowych ma juø 40 lat. Pierwszy na
úwiecie zbliøeniowy czujnik indukcyjny opracowali inøyniero-

wie japoÒskiej firmy Omron w†1960 roku.
RozwÛj technologii produkcji, i†w†zwi¹zku z†tym malej¹ca

cena czujnikÛw, ci¹g³e udoskonalanie ich konstrukcji
elektrycznej i†mechanicznej, a†takøe rosn¹ce wymagania
przemys³owych aplikacji spowodowa³y, øe w†ofercie firmy
Omron znajduje siÍ obecnie kilkadziesi¹t typÛw czujnikÛw

zbliøeniowych. Ich w³aúciwoúci, zasada dzia³ania i†parametry
s¹ bardzo zrÛønicowane, dziÍki temu úciúle dostosowane do

specyficznych potrzeb nawet najbardziej wymagaj¹cych
aplikacji.
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Elektronika Praktyczna 1/2000

Czujniki zbliżeniowe
firmy Omron, część 1


