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Wiele procesÛw przemys³owych prze-
biega w†chemicznie aktywnym otoczeniu,
w†warunkach duøej wilgotnoúci i†wyso-
kiej temperatury. Specjalnie do takich za-
stosowaÒ produkowane s¹ czujniki w†obu-
dowach wykonanych ze stali nierdzewnej
lub pokrywane teflonem (np. seria E2EQ
- fot. 6). Materia³em czÍsto stosowanym
na obudowy jest stal niemagnetyczna,
dziÍki czemu czujniki nie ulegaj¹ szyb-
kiemu zabrudzeniu wiÛrami lub py³em
metalowym (np. w obrabiarkch).

Z kolei w†aplikacjach wysokociúnie-
niowych s¹ wykorzystywane czujniki
w†obudowie ze specjalnie przygotowanym
gwintem, ktÛry zapewnia bardzo duø¹
szczelnoúÊ w†miejscu wkrÍcenia czujnika.
W†przypadku, kiedy wymagania odporno-
úciowe obudowy na udary mechaniczne
nie s¹ zbyt duøe, moøna stosowaÊ inne
czujniki zbliøeniowe - montowane w†obu-
dowach wykonanych z†tworzywa sztucz-
nego (seria E2F, E2K-X).

Produkowane przez firmÍ Omron czuj-
niki zbliøeniowe, niezaleønie od zasady
dzia³ania, maj¹ wbudowany wzmacniacz
oraz wyjúciowy uk³ad steruj¹cy, dziÍki
czemu moøna je stosowaÊ autonomicznie,
bez koniecznoúci uøywania dodatkowego
sterownika. Mog¹ byÊ zasilane zarÛwno
napiÍciem sta³ym (10..30VDC, 60VDC,
220VDC itd.) jak i zmiennym. W†zaleø-
noúci od wersji, czujniki posiadaj¹ wyj-
úcia sygna³owe napiÍciowe lub pr¹dowe,
przy czym w†tej drugiej wersji s¹ to naj-
czÍúciej czujniki dwuprzewodowe. De-
tekcja zbliøenia siÍ úledzonego przed-
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W†drugiej czÍúci artyku³u przedstawimy parametry oraz
w³aúciwoúci úrodowiskowe i†elektryczne czujnikÛw
produkowanych przez firmÍ Omron. RÛønorodnoúÊ

oferowanych rozwi¹zaÒ powoduje, øe do kaødej praktycznie
aplikacji moøna dobraÊ odpowiedni czujnik, ktÛry moøe

wspÛ³pracowaÊ zarÛwno ze sterownikiem,
jak i dzia³aÊ autonomicznie.
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miotu do czujnika polega na pomiarze
pr¹du pobieranego przez czujnik, ktÛry
zmienia siÍ dziÍki rÛwnoleg³emu w³¹-
czeniu tranzystora do linii zasilaj¹cej
(rys. 1). W†prezentowanym przypadku ele-
mentem wyjúciowym moøe byÊ np. prze-
kaünik, ktÛrego cewka jest po³¹czona sze-
regowo z†czujnikiem.

Na rys. 2 przedstawiono inny dwu-
przewodowy czujnik, ktÛry jest przysto-
sowany do bezpoúredniego zasilania z†sie-
ci energetycznej lub zasilacza dostarcza-
j¹cego napiÍcie przemienne. W†tym przy-
padku rolÍ wyjúciowego elementu steru-
j¹cego spe³nia tyrystor w³¹czony w†prze-
k¹tn¹ mostka prostowniczego Graetza.

Pomimo niew¹tpliwych zalet wszyst-
kich przedstawionych rozwi¹zaÒ, w†prak-
tyce najczÍúciej s¹ stosowane czujniki trÛj-
przewodowe z†wyjúciami tranzystorowy-
mi. Na rys. 3 przedstawiono schemat wyj-
úciowego obwodu czujnika typu PNP, a†na
rys. 4 - NPN. Nazwy rodzajÛw wyjúÊ po-
chodz¹ od typu tranzystorÛw stosowanych
w†obwodzie wyjúciowym. Ogromn¹ prak-
tyczn¹ zalet¹ czujnikÛw z†wyjúciami tran-
zystorowymi jest ³atwoúÊ realizowania
z†ich pomoc¹ logicznych funkcji AND
i†OR, bez koniecznoúci stosowania jakich-
kolwiek dodatkowych elementÛw zewnÍt-
rznych.
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