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- Programowanie za pomocą portu IRDA
- Nie wymaga dodatkowych instalacji
- Element pośredniczący między czujnikiem 

 a kablem
- Obciążalność wyjścia do 400mA
- Częstotliwość sygnału wejściowego do 8kHz
- TIMER
- LICZNIK/dzielnik impulsów
- CZUJNIK RUCHU

Inteligentna złączka MFU jest dostępna w 2 wersjach: 
- wyjście PNP: MFU 12 P4 
- wyjście NPN: MFU 12 N4

Inteligentna złączka MFU 12 - do bezpośrednich adaptacji z 
czujnikiem zakończonym konektorem M12

 

H = wejście lub wyjście aktywne; L = wejście lub wyjście nieaktywne 

D55-00128

Inteligentna Złączka jest bardzo łatwa w montażu: należy ją z jednej strony 
dokręcić do wyjścia konektorowego M12 czujnika, a z drugiej do gnia-
zda kabla. Poniższy rysunek przedstawia połączenie elektryczne, które 
są zgodne z ogólnym standardem połączeń dla czujników (pin 1 +Ub 
(brązowy); pin 3 -Ub (niebieski); pin 4 wyjście (czarny)).

D55-00129

D55-00130
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NIK impulsów. Przykład: MFU zaprogramowana jako dzielnik/licznik  
                                           do 3, wyzwalanie  zboczem opadającym.

NIK impulsów. Przykład:MFU zaprogramowana jako dzielnik/licznik  
                                          do 3, wyzwalanie zboczem narastającym.
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ji wyjścia NO lub NC.

tawień fabrycznych

Moment realizacji odwrócenia  
funkcji wyjścia

Moment powrotu do funkcji 
nieodwracającej sygnał wyjściowy
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Programowanie i praca złączki jako CZUJNIK RUCHU
Przechodząc do programowania i pracy złączki w trybie CZUJNIK 
RUCHU należy dokonać wyboru tej funkcji, zaznaczając pole “check 
period”.  Następnie, w polach “min period” i “max period” należy 
wpisać minimalną i maksymalną wartość okresu kontrolowanego 
sygnału wejściowego złączki. Ustawienia te należy przesłać z PC do 
MFU. (Rys. 1). Podczas pracy, gdy okres kontrolowanego sygnału 
wejściowego przekroczy zaprogramowany zakres, na wyjściu złączki 
pojawi się sygnał aktywny.
Z praktycznego punktu widzenia, użytkownika interesują wartości nie 
okresu, ale prędkości obrotowej (w obr/min). Wartości te można w 
prosty sposób przeliczyć.
UWAGA! Po zaprogramowaniu i włączeniu zasilania, aktywacja 
zaprogramowanej funkcji jest realizowana dopiero po przekroczeniu 
wartości zaprogamowanego progu/progów przełączania.  
Jest to istotna zaleta układu.  
Przykład:  
Zaprogramowano złączkę jako czujnik wykrywania spadku obrotów. 
Podczas rozpędzania układu, złączka nie sygnalizuje istniejących 
niskich obrotów. Zasygnalizuje je dopiero, gdy układ osiągnie obroty 
znamionowe i nastąpi ich spadek obrotów o 5% od wartości zapro-
gramowanej. 

T2

T1

Wymiary MFU

TIMER

Funkcja: CZUJNIK RUCHU
Funkcja ta identyfikuje: 
- spadek częstotliwości impulsów wejściowych w stosunku do zapro- 
  gramowanej wartości
- utrzymywanie się częstotliwości impulsów wejściowych w zadanym  
  przedziale
Wykorzystując tą funkcję (oraz dzięki inwencji użytkownika) można w 
bardzo prosty sposób kontrolować szereg procesów (w ruchu 
obrotowym lub liniowym) jak: spadek obrotów znamionowych obiek-
tu wirującego, kontrola nominalnej prędkości obrotowej obiektu 
wirującego z zadaną tolerancją, zatrzymanie się przesuwu liniowego 
lub ustanie ruchu obrotowego, powstanie zatoru lub przepełnienie
oraz szereg innych.

Złączka typu MFU 12 P4 jest wielofunkcyjnym elementem automatyki 
przemysłowej, współpracującym z dowolnym czujnikiem dwustano-
wym o zasilaniu 10-30 V DC. 
Umożliwia poszerzenie możliwości czujnika przez wprowadzenie 
różnych funkcji.
Generalnie, Złączka realizuje trzy funkcje podstawowe:
- TIMER i/lub LICZNIK albo
- CZUJNIK RUCHU

Funkcje podstawowe
Programowanie i praca złączki jako TIMER i/lub LICZNIK
Funkcje TIMER i LICZNIK można połączyć, np. zliczanie do “n” + 
zwłoka czasowa T1 + przedłużenie sygnału o czas T2. 
W polach “turnon delay” i “turnoff delay” należy wpisać minimalną i 
maksymalną wartość opóźnienia i/lub przedłużenia czasu. W polu 
“couter val” należy wpisać wartość ilości zliczanych impulsów. Usta-
wienia te należy przesłać z PC do MFU. Poniższe przebiegi oraz Rys. 
1 wyjaśniają zasadę działania i sposób programo-wania złączki.

Dla powyższych funkcji podstawowych jest możliwość ich 
uzupełnienia w funkcje dodatkowe jak:
- wyzwalanie zboczem narastającym lub opadającym
- wybór polaryzacji wejścia PNP lub NPN  
- wybór funkcji wyjścia NO lub NC
  z możliwością jednoczesnego wykorzystania powyższych trzech  
  funkcji  
- konwerter polaryzacji z NPN na PNP (złączka MFU 12 P4)
- konwerter polaryzacji z PNP na NPN (złączka MFU 12 N4)

Dokonując wyboru żądanej funkcji (“input npn” ,“invert input” ,“invert 
output”) i przesłaniu ustawień z PC do MFU złączka jest gotowa do 
pracy.

MFU 12 P4 MFU 12 N4

Funkcje dodatkowe
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Parametry techniczne:
Napiecie zasilania:          10 ... 30 V DC max. tętnienia 10% 
Pobór prądu:                  < 10 mA
Rezystancja wejściowa:                                                                              > 10 kOhm
Max. częstotliwość sygnału wejściowego:  8 kHz
Pobór prądu bez obciążenia: < 200 mA
Polaryzacja wejścia: PNP / NPN (w zależności od typu)
Min. czas odpowiedzi: 0,1 ms
Max. prąd wyjściowy: 400 mA zabezp.przeciążeniowe
Min.programowalny czas 1ms
Max.programowalny czas 65535 ms
Min. liczba zliczanych impulsów 1 
Max. liczba zliczanych impulsów 65535 
Min. programowana częstotliwość 15 Hz
Max. programowana częstotliwość 1 kHz

Parametry optyczne:
Natężenie światła 5.000 Lux

Parametry mechaniczne:
Materiał obudowy: plastikowy PBTP / PA
Stopień ochrony: IP 67
Temperatura pracy: 0 ... +60 °C
Temperatura przechowywania: -20 ... +60 °C
Wymiary: ø20 x 60
Konektor wejściowy: żeński M12/4 pol.
Konektor wyjściowy:  męski M12/4 pol.
Waga: 15 g 

MFU 12 P4 / MFU 12 N4

C USB-IR Konwerter USB - port podczerwieni

-  Standard USB 2.0 
- Max odległość konwertera od obiektu 500mm 
- Kompaktowa obudowa
-  Zgodność z Plug nad Play
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                                                               Schemat podłączeń

1
2
3
4

+5V
Data -
Data +
Masa

Parametry mechaniczne

Materiał obudowy: ABS 
Klasa ochrony: IP67 
Temperatura pracy: -20 ... +60 °C 
Temperatura przechowywania: -20 ... +80 °C 
Kabel: 4 x 0,14 mm2

Długość kabla: 2 m
Przyłącze: konektor typu A 
Masa: ca. 40 g

1 2 3 4

Parametry optyczne
Zasięg konwertera: 500 mm

Parametry elektryczne

Standard USB 2.0
Zasilanie nominalne: 5,25 V DC  
 z wew. zabezp. przed podaniem odwrotnej polaryzacji
Pobór prądu: <15 mA
Sygnalizacja gotowości: żółta dioda LED,
Klasa bezpieczeństwa: 1)

1) Uimp = 500 V

Zasięg (mm)  500       
  
 

Schemat podłączeń        

według rys.  3

Oznaczenie     C USB-IR-2m  
Nr katalogowy  901-05098     

Wyprowadzenie elektryczne z konwertera   Kabel 2m     

komunikacja z MFU
Rys.1.

Nr fabr. 
złączki

aktywacja 
programowania 
MFU

 wybór funkcji podstawowej MFU (tryb pracy MFU:      
TIMER i/lub LICZNIK albo CZUJNIK RUCHU

wybór funkcji dodatkowych MFU: polaryzacja wejściowa, aktywacja złączki      
zboczem narastającym lub opadającym, wybór funkcji wyjścia NO lub NC
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Wskazówki dotyczące programowania Inteligentnej Złączki 
przez port podczerwieni.

UWAGA! Komputery wyposażone we własne porty podczerwieni z reguły nie zapewniają 
właściwej komunikacji z Inteligentną Złączką.
Dlatego też producent oferuje port podczerwieni C USB-IR-2m dedykowany do współpracy 
ze złączką MFU (patrz poniższe informacje).

Po zainstalowaniu programu PROG SENSOR w otwartym menu należy wybrać programo-
wanie dotyczące Inteligentnej Złączki (są tam również inne oprogramowania – w tym przy-
padku nieistotne).  
Inteligentną złączkę należy dołączyć do zasilania 10-30 VDC.
Do komputera podłączyć port podczerwieni C USB-IR-2m.
Zbliżyć port do Inteligentnej Złączki na ok. kilka cm celem zapewnienia właściwej transmisji.
Połączyć się z Inteligentną Złączką. W tym celu należy wcisnąć ikonę z „lornetką” (rys. nr 1). 
Po pomyślnym połączeniu się z Inteligentną Złączką pojawi się numer fabryczny złączki oraz 
obok kropka. Należy aktywować połaczenie wciskając ją  i pojawi się nowy ekran (rys. nr 1).

Programowanie Inteligentnej Złączki 
jest realizowane z komputera za 
pośrednictwem portu podczerwieni.  
Oprogramowanie można ściągnąć ze  
strony producenta - firmy Sensopart: 
http://www.sensopart.net/downloads/soft-
ware/PROGSENSOR_2_13_0_d.exe

                                                               

transmisja zaprogramowanych  
paramertów PC <-> MFU
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