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Wykrywanie obiektu

T oughSonic®/PC   Czujniki odległości 

programowanie z Windows PC lub przyciskiem, obudowa stal nierdzewna IP68
Czujniki ultradźwiękowe serii TPSC-15S1 są dedykowane do pracy 
w trudnych warunkach środowiskowych. Mają szczelną obudowę o 
średnicy 1,5 cala wykonaną ze stali nierdzewnej o stopniu ochrony IP68 
oraz wyprowadzenie kablem. Pięć wyjść sygnałowych czujnika można 
skonfigurować jako:
- 3 wyjścia analogowe (dwa prądowe oraz napięciowe)
- 2 wyjścia cyfrowe (progowe) 
W zależności od aktualnych potrzeb za pomocą jednego przycisku na  
czujniku szybko zaprogramujesz jego zasięg i inne podstawowe parametry!
Dzięki temu, jeden uniwersalny typ czujnika pokryje wszystkie twoje  
potrzeby aplikcyjne w zasięgu nawet do 9 m!  
Jeśli jest to dla ciebie za mało - oferujemy program umożliwiający 
wizualizację SenixVIEW i wtedy samodzielnie wykorzystasz szereg bardziej  
zaawansowanych możliwości programowych jak: 
- zmiana formatu wyjść czujnika 
- zmiana polaryzacji (PNP, NPN) 
- synchroniczna praca w jednym obszarze wielu czujników 
- wprowadzenie funkcji uzależnień czasowych 
- przeprowadzenie archiwizacji pomiarów oraz ich statystykę 
- kompensacja wpływu temperatury otoczenia 
- wizualizacja procesu
- filtrację sygnałów 
- aktywacja innych parametrów 

WyjścieZalety Program pod PC!
Pomiar odległości 
• duży zasięg działania czujnika  

z możliwością regulacji,  
niewielka strefa martwa

• detekcja nie zależy od koloru,  
rodzaju powierzchni czy 
przeźroczystości obiektu

• regulacja z komputera PC lub  
przyciskiem "Teach in"

• wąska wiązka
• kompensacja wpływu temperatury

Właściwości
• szybki i łatwy montaż
• odporna i dobrze uszczelniona 

obudowa pozwala na pracę w          
warunkach o dużej wilgotności  
i wysokim zapyleniu

• zabezpieczenie przed 
krótkotrwałym przeciążeniem

• synchronizacja do 32 czujników
• regulacja czułości
• 3 diody sygnalizacyjne 

Tworzenie "Mini" Systemu 
Możliwość zmiany standardowych
parametrów np. histerezy, czasu 
opóźnienia przez interfejs pozwala 
na tworzenie mini systemu 
np. regulacja pracy pomp - proces 
staje się prosty i tani.

Praktyczne oprogramowanie 
SenixVIEW umożliwia wizualizację, 
programowanie oraz analizę szeregu 
parametrów i ich optymalizację dla 
twojej aplikacji.
 

 

Przycisk "teach-in" umożliwia 
zaprogramowanie podstawowych     
parametrów bez potrzeby PCta.

Magazyn, DUR, OEMs...

Jeden uniwersalny typ czujnika w 
magazynie pokryje wszystkie twoje 
potrzeby aplikcyjne! 

Mając do dyspozycji pięć wyjść  
czujnika dzięki oprogramowaniu 
SenoxVIEW możesz im 
przyporządkować format progowy. 
Wszelkie dokonane pomiary można 
archiwizować. 
 
Sygnał napięciowy lub prądowy

Możliwość wyboru rodzaju i formatu 
sygnału analogowego napięciowego, 
dwóch prądowych lub oba równolegle 
w standardach (0-10 VDC, 4-20mA), 
kształtowanie charakterystyki 
przetwarzania (funkcja narastająca/
opadająca) oraz jej zakres.
 
Progowe

Możliwość wyboru jednej lub dwóch 
funkcji progowych, ich polaryzacji 
(PNP lub NPN), funkcji przełączania 
(NO lub NC lub tzw. "okno"),  
histerezy przełączania, wersji okno 
oraz czasu opóźnienia  
zadziałnia.

Czujnik 
ultradźwiękowy  

 
Pomiar odległości

Wyłączny dystrybutor: 
SELS sp. z o.o. sp. k.
ul. Malawskiego 5a,  
02-641 Warszawa,
tel. (22) 848-08-42,  
fax. (22) 848-16-48,  
www.sels.pl, sels@sels.pl

IP68



Zasięg optymalny 0,254 m - 6,1 m
Maksymalny 
zasięg  9,1 m

Obudowa 303 stal nierdzewna Regulacja Przycisk "Teach-in" lub SenixView
Temperatura pracy -40 do +70oC Zapis Pamięc nieulotna
Wilgotność 0 - 100% Przetwornik Piezoelektryczny
Kompensacja Kompensacja temperatury
Rozdzielczość Cyfrowa 0,086 mm; Analogowa: 4099 kroków (dla 0-10 V lub 4-20 mA)
Powtarzalność 0,2% nominalnego zakresu przy stałej temp,zależna od obiektu,zasięgu,środowiska
Częst.odświeżania 100ms, progr. SenixVIEW; również wybór filtrów w programie SenixVIEW 
Wyj.napięciowe 0-10 V lub 0-5 V lub ustawiane z PC, max.10 mA
Wyj.prądowe #1 4-20 mA, lub ustawiane z PC, max. rezystancja pętli 500 Ω
Wyj.prądowe #2 20-4 mA, lub ustawiane z PC, max. rezystancja pętli 500 Ω
Wyjścia cyfrowe obciążalność 150 mA, programowane PNP/NPN, NO/NC, sygnalizacja błędu
RS-232, RS-485 protokół Modbus 9600-115000kbps (wybieralne),8 bit,1 bit stop,bez kontroli parzystości
SYNC Synchronizacja pozwala na wzajemną pracę bez zakłóceń do 32 czujników 

Charakterystyka wykrywanego obiektu 

Obiekt Wykrywa płaskie lub pofałdowane obiekty. Wykrywana powierzchnia odbija wiązkę 
ultradźwiękową.

Maksymalny zasięg Zasięg zależy od kształtu, wielkości i pozycji obiektu
Położenie Płaska powierzchnia powinna być prostopadła do wiązki ultradźwiękowej
Optyka Niewrażliwy na kolor obiektu i jego przezroczystość.

Specyfikacja

Wymiary Wymiary mechaniczne
Średnica: 1.5 cala gwint NPT

Kabel: 2 m
Waga: 0.56 kg

Czujnik nie może być stosowany w aplikacjach bepieczeństwa lub podobnych.
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Senix® ToughSonic®/PC Czujnik pomiaru odległości

Połączenia Przewód Opis
Zasilanie +UB brązowy 10-30 VDC, 70 mA max; Czułość spada przy zasilaniu poniżej 15V
Zasilanie -UB niebieski zasilanie i potencjał wspólny dla wyjść analogowych i cyfrowych
Wyj. napięciowe* fioletowy 0-10 VDC, 0-5 VDC lub wartość w zakresie od 0 do 10 VDC
Wyj. prądowe* zielony 4-20 mA (wartość w zakresie od 4 do 20 mA)
Wyj. prądowe* pomarańowy 20-4 mA (wartość w zakresie od 4 do 20 mA)
Wyjście cyfrowe #1 czarny Polaryzacja wyjścia NPN lub PNP, programowalna
Wyjście cyfrowe #2 biały Polaryzacja wyjścia NPN lub PNP, programowalna
RS-232 wyj/RS-485+ Szary Interfejs (w zależności od modelu - patrz oznaczenie czujnika)
RS-232 wej/RS-485- Żółty Interfejs (w zależności od modelu - patrz oznaczenie czujnika)

  

Podłączenia

(*) Wszystkie trzy wyjścia analogowe odwzorowują ten sam zakres pomiaru odległości zaprogramowany 
przyciskiem "Teach-in" lub za pomocą SenixVIEW. Sygnały 0-10 V oraz 4-20 mA mogą być modyfikow-
ane w SenixVIEW (funkcja narastająca/opadająca, redukcja pełnego zakresu analogowego i praca na        
fragmencie charakterystyki).

Oznaczenie
Typ czujnika Opis

TSPC-15S-232  Interfejs RS-232 (kompatybilny z portami COM w PC COM)
TSPC-15S-485 Interfejs RS-485 (możliwość pracy wielu czujników w sieci)

W ofercie również inne wykonania czujników ultradźwiękowych, np.:   
- dłuższe strefy działania 
- odporne na środki chemiczne


