A U T O M A T Y K A

Sensofix – miniaturowa
głowica do montażu czujników
Zapewne wielu konstruktorów
układów automatyki stało przed
p r o ble me m z e br a n ia da nyc h
pomia row ych ze sterowa nego
obiek tu. O fer ta pr oducentów
cz ujn i ków jest ba rd zo du ża
i dobra nie odpowiedniego
u r ząd zen ia pom ia r owego n ie
stanowi obecnie problemu.
Pewnym wyzwaniem dla automatyka
może stanowić stabilne zamocowanie czujnika na urządzeniu lub stanowisku prób,
szczególnie w przypadku gdy nie ma on
dostępu do warsztatu ślusarskiego, który
mógłby wykonać odpowiednio uformowane uchwyty. Dodatkowy problem może się
pojawić, jeśli w czasie projektowania urządzenia nie możemy przewidzieć kierunku,
w którym czujnik będzie zwrócony.
Firma Baumer Electric, która jest producentem czujników przemysłowych oferuje
do tego celu specjalne uchwyty montażowe.
Nowością w ofercie są uchwyty kulowe typu
Sensofix (fot. 1). Uchwyt tego typu pozwala na montaż czujników firmy Baumer prawie wszystkich serii. Uchwyt tego typu składa się z następujących elementów: regulowanych szczęk ze stali nierdzewnej, śruby mocującej zakończonej głowicą kulową (ze stali
galwanizowanej), kompletu śrub do mocowania i regulacji oraz opcjonalnego uchwytu do
konkretnego czujnika. Wśród opcjonalnych
uchwytów znajdują się również elementy
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mocujące do czujników w obudowach cylindrycznych o średnicy 8, 12 i 18 mm. Z tego
powodu mogą je stosować również użytkownicy czujników cylindrycznych innych firm.
Użytkownicy, którzy potrafią we własnym zakresie przygotować prosty uchwyt
(blacha lub kątownik z odpowiednio rozstawionymi otworami) mogą wykorzystać głowicę Sensofix Basic, czyli najtańszą wersję (pierwszy z prawej na (fot.) bez
uchwytu czujnikowego.
Odpowiednio wyprofilowane szczęki pozwalają na pochylanie głowicy o 245
stopni na boki, skłon o 150 stopni oraz obrót o 360 stopni wokół osi. Szczęki pozwa-

lają również na montaż na pręcie o średnicy
8 mm. Niewielkie wymiary (44x27x10mm)
to także oszczędność miejsca.
Opisywane uchwyty mają szerokie zastosowanie w pracach laboratoryjnych, przy budowie stanowisk montażowych i urządzeń
kontroli jakości. Duże możliwości mocowania i regulacji dają użytkownikowi pełną
swobodę w ustawieniu czujników.
Tomasz Śliwakowski

Dodatkowe informacje
Dystrybutorem jest Amtek spol. s r.o., tel.
(22) 866 41 40, http://www.amtek.pl, e-mail:
amtek@amtek.pl
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