Instrukcja monta u

MSK320
MB320 Ta ma magnet.
MRI01 Pier cie magnet
MR320
MRF320
Czujnik magnet.

MSK320 Design F:

MSK320 Design A:

MR320
MRI01

Uwaga ! Dla zagwarantowania optymalnego
przylegania olej, smar, kurz itp. musz by usunte przy u yciu rodków czyszcz cych nie
pozostawiaj cych resztek. Odpowiednie s na
przyk ad. ketony (aceton), alkohole; Loctite lub
3M. Sprawd czy powierzchnia klejona jest sucha
i doci nij ta
maksymalnie
Klejenie powinno by wykonywane przy temperaturze otoczenia 20 do 300 i suchej atmosferze.
Kolejno monta u (zob. rys.1)
oczy ci powierzchni monta ow (1)
usun foli zabezpieczaj
(2) klej na
ta mie magnetycznej (3)
przyklej ta
magnetyczn (4)
oczy ci delikatnie powierzchni ta my
magnetycznej
usun foli zabezpieczaj
na ta mie
ochronnej (5)
przymocowa ta
ochronn (obydwa
ko ce powinny zachodzi na siebie)
zabezpieczy ko ce ta my ochronnej przed
oderwaniem

MRF320

W celu prawid owego wykonania monta u
prosimy o dok adne zapoznanie si z niniejsz
instrukcj . Pozwoli to unikn
dów i uzyska
niezawodn prac urz dzenia.
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Dostarczone elementy zosta y poddane kontroli
jako ci, przetestowane i pracuj poprawnie.
1. Instalacja
Jednostka pomiarowa powinna by
yta zgodnie
z wymaganym poziomem ochrony. Je li to
konieczne nale y zabezpieczy system przed
wp ywem otoczenia takim jak: woda, kurz, udary,
ekstremalne temperatury, rozpuszczalniki.
1.1 Monta ta my magnetycznej.
Powierzchnia monta owa ( cie ka pomiarowa)
musi by
aska. Nierówno ci powierzchni
prowadz do niedok adno ci pomiarowych.
W przypadku trudno ci z uzyskaniem w ciwej
powierzchni ta ma magnetyczna powinna by
zamontowana w szynie profilowej. Ze wzgl dów
technicznych ta ma magnetyczna powinna by
oko o 100mm d sza od d ugo ci pomiarowej.

Linia y magnetyczne
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Uwaga ! Nale y chroni system przed polami
magnetycznymi (magnes sta y).
Ruch czujnika przy wy czonym napi ciu nie jest
rejestrowany przez uk ad elektroniczny.

Przyk ady monta u
Monta ze sfazowanymi ko cami (rys.2) nie jest
polecany chyba e ta ma jest zamocowana w
miejscu zabezpieczonym przed wp ywem otoczenia. Przy s abym zabezpieczeniu ta ma mo e
si odrywa .

Polecany jest sposób monta u pokazany na rysunku
3 i 4.
Montowanie w rowku (rys.5) najlepiej zabezpiecza
ta
magnetyczn . Rowek powinien by tak g boki
aby ca kowicie pomie ci ta
magnetyczn .

M4

Rys.7
Sposób rozbudowy szyny profilowej
Usun
ytk ko cow
Ustawi nowy kawa ek szyny na powierzchni
monta owej
Przygotowa otwory w powierzchni monta owej
do przykr cenia szyny. Rysunek 6 pokazuje
odleg ci mi dzy otworami.
Lekko wepchn ko ki po czeniowe do zamontowanej wcze niej szyny i po czy obydwa
kawa ki szyn razem (Rys.6).
Reszt wykona jak w punkcie 1.2
1.3 Monta czujnika magnetycznego MSK320
Czujnik magnetyczny MSK500 mo e by zamocowany dwoma rubami M3 poprzez otwory w czujniku o
rednicy 3,5mm.
Kabel nale y poprowadzi tak aby nie by nara ony
na uszkodzenia.

1.2 Monta szyny profilowej
Ustawi profil na powierzchni monta owej.
Przygotowa powierzchni do monta u profilu.
rednice owiertów s podane na rys.6.
Zamocowa profil (rys.6 i 7) u ywaj c dostarczonych rub.
Wsun ta
magnetyczn do rowka w profilu
(rys.7).
Przygotowa ta
zabezpieczaj
SB20.
ta
zabezpieczaj
do szyny
(zfazowany koniec najpierw); Je li konieczne
kombinerek.
Po zamontowaniu doci ta
zabezpieczaj
na d ugo profilu.
Zamontowa
ytki ko cowe do szyny przy
pomoicy rub.

Wyprowadzenie kabla
Kierunek ruchu
Sygna
A przed B

strona aktywna

Szczelina g owiczka/ta ma 0,1-2mm
< 3°
< 1°

Maksymalny b d ustawienia

Rys. 8 Sposób mocowania czujnika
i dopuszczalne tolerancje
1

2

Dopuszczalne przesuni cie pomi dzy rodkiem
sensora i ta my
bez pkt. ref.±2mm
z pkt. ref.±0.5mm

3
1) ruby
2) szyna profilowa
3) elementy cz ce
4) p ytka ko cowa
5) ruby

Rys.6 Szyna profilowa
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Pozycja punktu ref. w odniesieniu
do znacznika na ta mie magnet.

Periodyczny punkt. ref.
Pozycja punktu referencyjn. R =as

3,2

okre lona w dokumentacji

A
Magneticpolesschema

Pojedynczy pkt. ref.
Pozycja punktu referencjnego E=as
okre lona w dokumentacji
min. 0,032m

B
0

MSK320 obudowa F z ta
Sygna
A przed B

MB320

3,2mm

3,2mm

3,2mm

Kierunek ruchu

strza ka

czerwony
znacznik

Rys.9 : Definicja kierunku liczenia ( ta ma
magnetyczna i sensor) , szczelina
pomiarowa i tolerancje.
4. Po czenia elektryczne
2. Sygna y wyj ciowe
Czujnik magnetyczny MSK320 przetwarza
informacj o d ugo ci na przyrostowe sygna y
wyj ciowe.
Kolejno sygna ów
Sygna referencyjny 0 jest wysy any co 3,2mm
niezale nie od rozdzielczo ci.

Uwaga ! ugo kabla po czeniowego
pomi dzy czujnikiem a elektronik nie mo e
przekracza 20m.
Nale y zwróci uwag aby przewody po czeniowe
oraz czujnik nie znajdowa y si w pobli u elementów wytwarzaj cych pola zak ócaj ce (silniki,
styczniki, kable zasilaj ce ). W razie potrzeby
stosowa ekrany metalowe.
Napi cie zasilania jest zale ne od wykonania i
jest oznaczone na tabliczce znamionowej na
przyk ad 24VDC+/-20%.
4.1 Opis przewodów

Rys. 10 Sygna y wyj ciowe A, B oraz
sygna referencyjny
3. Referencja
System periodyczny.
Czujnik pomiarowy MSK320 jest elementem
inkrementalnego systemu pomiarowego, który
musi posiada referencj w okre lonej pozycji
dla uzyskania pomiaru absolutnego (punkt
referencyjny).W tym celu sygna referencyjny
musi by po czony z sygna em odniesienia z
prze cznika REF (prze cznik stykowy lub
zbli eniowy). Sygna referencyjny mo e zosta
wybrany z dok adno cia do +/-1 inkrement.

Linia y magnetyczne

Sygna y dla z cza DB-9 bez referencji
PIN
Sygna
kolor
1
ekran
2
NC
3
B/
zielony
4
A/
ty
5
+V
br zowy
6
NC
B
pomara czowy
7
8
A
czerwony
9
GND
czarny

Sygna y dla z cza DB-9 z referencj
PIN
Sygna
kolor
1
2
3
4
5
6

7
8
9

ekran

I/
B/
A/
+V
I
B
A
GND

Parametr
Napi cie zasilania

fioletowy
zielony
ty
br zowy
niebieski
pomara czowy
czerwony
czarny

1
6

Rys.12 Z cze DB-9

Dane techniczne
24 V DC +/- 20-%
5 V DC +/- 20%
A
F

Dodatkowe informacje
standard (zabezp. polaryzacji)
zabezpieczenie polaryzacji
prostok tna
okr a

Po czenie

2m kabel, bez z cza
DB-9 ,p aska wtyczka

standard (max d ugo

Typ wyj cia

PP (push pull)
LD (interfejs linii)

standard
RS422

Sygna referencyjny

0 (brak)
I (indeks periodyczny)
R (indeks pojedynczy)

standard

Rozdzielczo

0,1mm

standard (opcje 0,05/0,2/0,8)

Pobór mocy
Sygna y wyj ciowe
Szczelina ta ma/czujnik

max. 70mA
A, B, I, A/, B/, I/
0,1 - 2,0mm

Dok adno
Pr dko przesuwu
Klasa ochrony przed
zak óceniami
Zakres temperaturowy
Klasa ochrony
Obudowa
Kabel

+/-(0,1+0,03xL)mm
max. 25m/s
3, zgodnie z IEC801

dla zasilania 24V
fala prostok tna
odchylenie boczne +/-1mm
0
odchylenie k towe +/-3
L wyra one w m

Obudowa

Linia y magnetyczne

pracy: -10 do +700C
IP67 zgodnie z DIN 40050
czarny plastik
PUR

wilgotno

20m)

100%

przechowywania: -30 do +800C
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