
Precyzyjne czujniki zbliżeniowe / Proximity sensors

Magnetyczne czujniki zbliżeniowe / Magnetic proximity sensors - AC M18

DH18

Strefa działania: 0 mm*

Funkcja wyjściowa: N.O. i N.C.

Obudowa: mosiądz niklowany, M18x1

Operating distance: 0   mm*

Output function: N.O. and N.C.

Housing: nickel-plated brass, M18x1

wyjście kablowe / cable output

30 mm*
Nominalna strefa działania / Rated operating distance 30 mm*

Maks. moc łączona / Max connecting power 10W

Maks. prąd łączony / Max switched current 0,5A DC

Maks. napięcie łączone / Max switched voltage 175VDC/VAC

Maks. czas zamykania / Max bounce time 0,7ms

Maks. czas otwierania / Max release time 1,5ms

Maks. pojemność międzystykowa / Max capacitance between contacts NO/NC 1pF

Min. rezystancja izolacji / Min insulation resistance NO/NC 1 GΩ

Stopień ochrony / Protection standard IP67

Rezystancja przejścia / Contact resistance 150 mΩ

Wytrzymałość napięciowa / Breakdown voltage 200 V DC

Temperatura pracy / Ambient temperature range  -50C ÷ +80C

Wibracje / Vibration 10 < t < 2000 Hz, amax  20g

Udary / Shock bmax  50g, t = 0,011 sek

Materiał obudowy czujnika / Housing mosiądz niklowany / nickel-plated brass

Wyjście / Connection kabel / cable  3x0,34mm
2
, 2 mb

Masa / Weight 95g

Typ / Type
NO+NC DH18ZR-1

Na zamówienie w wykonaniu specjalnym: Available upon request: wymaga zastosowania magnesu

   - długość przewodu wyjściowego inna niż 2 mb    - various cable length

*  strefa 15mm - z magnesem neodymowym MN8438 

(dostępne magnesy o innych wymiarach)

   / operating distance 15mm - with neodymium magnet MN8438 

(available magnets in different dimensions)

   strefa 30mm - z magnesem neodymowym M0205F4,238 schemat podłączenia czujnika /

   / operating distance 30mm - with neodymium magnet M0205F4,238 sensor connection diagram
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