ŘADA ZS
R o z š i ř i t e l n ý m ě ř i c í s e n z o r p r o v š e c h n y p o v r c h y

» S u b m i k r o n o v é l a s e r o v é m ě ř e n í

»

Vy n i ka j í c í ro z š i ř i te l n o s t
»

S n a d n é p o u ž i t í , z a č l e n ěn í a č i n n o s t
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Zvýšená flexibilita 						
prostřednictvím
		 inteligentního rozšíření
Laserové senzory posunutí ZS tvoří inteligentní,

Hlavní funkce
• Přesnost a rychlost – 0,25 μm při

modulární a rozšiřitelnou řadu, která nabízí platformu

době vzorkování kratší než 110 μs

řešení nejnáročnějších procesů měření. Senzory ZS-L

• Jeden senzor je vhodný pro vše –
stabilní měření prakticky jakéhokoliv

měří s technologií CMOS společnosti Omron ve zlomku

povrchu materiálu, například skla,
fólie nebo gumy

milisekundy se submikronovou přesností prakticky

• Výkon – přesné měření tloušťky,

jakýkoliv povrch. Řada ZS-L přichází s řídicí jednotkou,

deformace a rovinnosti díky
multifunkční řídící jednotce

datovou paměťovou jednotkou a multifunkční řídicí

• Inteligence – datová paměťová

jednotkou pro koordinaci až 9 jednotek.

jednotka je určena ke zpětnému
sledování a protokolování dat

Umožňuje přesné měření tloušťky materiálu,

• Snadné použití – integrované
uživatelské rozhraní a výkonný,

rovinnosti a deformace.

uživatelsky příjemný konfigurační
nástroj pro PC

Střední vzdálenost
měření

Difúzní modely

350

Reflexní modely

ZS-LD350S
(velký rozsah)

Snímací
hlava

Snímací hlavy ZS-LD
Technologie CMOS umístěná do
200

vysoce kompaktní snímací hlavy.

ZS-LD200

• Široký výběr snímacích

130

hlav pro snímací dosah

ZS-LD130

od 20 mm do 350 mm

80

• Digitální technologie vede

50
40

k vysoké odolnosti proti rušení

ZS-LD80

20

šumem a umožňuje připojit

ZS-LD50

prodlužovací kabel dlouhý
až 22 m
ZS-LD40T

Průměr 240 μm
900 x 100 µm

• Krytí až IP67
ZS-LD20T

600 x 70 µm
900 x 60 µm

Snímací hlava založená
na technologii CMOS

900 x 60 µm
2000 x 35 μm
900 x 25 µm

Velikost laserového bodu/paprsku

• Laser třídy 2

Technologie CMOS umožňuje jedinečnou detekci, která je nezávislá na povrchu
Různé typy měření různých objektů, nabízí velkou přesnost na všech površích

Kontrola typu profilu

Kontrola tloušťky a zvlnění destiček

Kontrola rovinnosti tabulí skla

Kontrola výšky počítačových desek

Velikost vizitky

Až 9 řídicích jednotek

Vysokorychlostní sběrnice

Sledování

Záznam

Nástroj SmartMonitor

Řízení

Provoz

Datová paměťová jednotka
ZS-DSU

Řídící jednotka pro více senzorů
ZS-MDC

Řídicí jednotka ZS-LDC

Profesionální nástroj pro
konfiguraci, nastavení

Rychlé ukládání dat umožňuje

Koordinuje přenos dat mezi

měření.

a sledování.

snadné odstranění chyb

řídícími jednotkami a provádí

a nastavení systému.

velmi rychlý výpočet složitých

• Umožňuje současný záznam
několika vysokorychlostních

úloh měření.
• Velká vzorkovací rychlost:
150 μs

kanálů
• Obsahuje makra pro aplikaci

• Výkonná podpora pro

Excel určené pro jednoduché

záznam dat pomocí různých

analýzy

spouštěcích funkcí

• Podporuje dokumentování
a úlohy pro zajištění kvality

• Rozšíření paměti pomocí

Vždy zajistí nejlépe provedené

• Podpora široké řady snímacích
hlav od malého rozsahu
(20 mm) až po velký rozsah

• Koordinuje datový přenos
maximálně mezi devíti řídícími
jednotkami.

(350 mm)
• Velká přesnost – 0,4 μm
• Rychlá doba odezvy – 110 μs

• Rychlý výpočet měření:

• Port USB a RS-232

- tloušťky,

• Intuitivní nastavení

podporovaných karet

- rovinnosti,

pomocí integrované

Compact Flash

- deformace.

klávesnice a LCD displeje

- 4 různé úlohy
- libovolné matematické operace
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Inteligentní nastavení
pro různé povrchy

Přímé měření struktury profilu povrchu plošného spoje

Stačí vybrat typ povrchu
a koncepce inteligentního
senzoru ZS nastaví pro
aplikaci všechny konkrétní
parametry.
Přímé nastavení funkčními
tlačítky

Během měření je sledována kvalita
signálu odrazu. Spolehlivá a bezpečná
činnost je zajištěna snadným
nastavením a ovládáním.

ZS-LD50/LD80
Stabilní měření plošných spojů, černé pryskyřice a kovů
a dalších předmětů pohlcujících světlo stačí nastavit

Pro pokročilé funkce je určen software
inteligentního nastavení

vhodný typ povrchu.

Software SmartMonitor Zero Professional disponuje funkcí,

Ke stabilní detekci plošných spojů, pryskyřic, černé pryže

která mění úrovně měření (prahové hodnoty) za účelem
omezení chyb způsobených průnikem světla, což umožňuje
manipulaci s mnoha typy plošných spojů. Úroveň měření lze
zvýšit pro přizpůsobení špičkovým hodnotám vstupujícího
světla. Tato funkce umožňuje stabilní detekci povrchu plošných
spojů. Při nedostatečném světle ve vysokorychlostním režimu
lze ke kompenzaci nastavení použít zesílení (0 až 5).

Nový režim Sklo
Pomocí technologie CMOS lze měřit různé odrazy

Sklo

Tloušťka skla

Mezera mezi skly

ZS-LD20T/ZS-LD40T
Inteligentní způsob měření skleněných a zrcadlových povrchů
Detekování průhledných předmětů

Nastavte snímání přímo

Narazí-li světelný paprsek na povrch předmětu, určité
množství světla se odrazí, část prochází předmětem a zbytek
je absorbován.  U průhledných materiálů, například skla,

FUN (režim nastavení)

získá jednotka ZS-L světlo odražené od povrchu, střední
i spodní části skla.
• Prvotřídní funkce pro polovodičové destičky,
sklo i jiná měření vyžadující extrémní přesnost.
• Bezprecedentní přesnost stacionárního měření
0,01 μm je nejvyšší v této třídě výrobků.
• Umožňuje stabilní měření výšky a nerovností v průhledném
a pokoveném sklu na pracovních stolech. Nabídky umožňují
snadno nastavit podmínky měření pro širokou řadu skel,
a tím dosáhnout stabilního měření.
• Vynikající stabilita měření a vysoká rychlost odezvy při
submikronovém rozlišení umožňuje měření tloušťky
plochého skla během výroby.
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Přímé nastavení
funkčními tlačítky

Nastavte snímání
přímo

Připojte přímo
k rozhraní USB
počítače

FUN (režim nastavení)
Zřetelný šestimístný
dvouřádkový displej měří
skutečnou hodnotu vůči
vypočítané.
Funkční tlačítka a
konfigurace pomocí
nabídek slouží ke
snadnému nastavení.
K dispozici je také funkce
učení měření.

ZS-LDC – nejkompaktnější, plně digitální řídící jednotka
s nejvyšší funkčností ovládání.
Malá a kompaktní

Připojení přímo k počítači

Řídící jednotka ZS-LCD má velikost vizitky a je vybavená

Standardně je k dispozici připojení pomocí rozhraní USB 2.0

špičkovou digitální technologií společnosti Omron.

a RS-232C. Mezi snímací hlavou a řídicí jednotkou se používá
vysokorychlostní komunikační rozhraní nové generace LVDS,
což je v oboru novinkou. Je-li k propojení s počítačem použito

Sledujte, co dělá senzor

rozhraní USB, je možný vysokorychlostní přenos všech

Naměřené hodnoty a informace se v režimu RUN (měření)

naměřených digitálních dat.

zobrazují na dvouřádkovém displeji s 8 segmentovými LED
diodami. Velký displej z LED diod zvyšuje viditelnost.
Informace o měření, které zahrnují prahovou hodnotu, proud,
rozlišení a přijaté množství světla, jsou dostupné prostým

60 mm

řídicí
Malá a kompaktliníkosti
ve
jednotka o
vizitky

stisknutím tlačítka. Zobrazení na LCD displeji lze přizpůsobit
zobrazováním požadovaných informací pomocí terminologie,
která je snáze pochopitelná.

Snadné použití (bez programování)
V režimu FUN (nastavení) se na dvouřádkovém LCD displeji
zobrazují nabídky nastavení. Četné možnosti zobrazení
na LCD displeji poskytují jasný návod k provedení nastavení.
Funkční tlačítka odpovídají položkám zobrazené nabídky,
podmínkám měření a další nastavení lze provést intuitivně.
Velmi snadno lze také přepínat jazyk zobrazení.
Komunikace s obsluhou je lepší než kdy před tím.

90 mm

Snímací hlavy

Multifunkční řídicí jednotky

SmartMonitor
Uživatelský software pro PC,
určený pro snadné nastavení,
sledování a záznam dat

Rozhraní
USB

Vícebodové měření (rovinnnost
pryskyřic nebo kovů)

ZS-MDC

Zpracování výsledků

Podpůrný software usnadňuje
nastavení

ZS-MDC – připojte a počítejte: Cenově dostupné vícebodové
snímání nebylo nikdy snadnější
Jednotka ZS-MDC je ideální odpovědí na složité aplikace jako
je měření a kontrola roviny povrchu, tloušťky, kroků, atd.
S přesností na zlomky milisekund může koordinovat až
devět řídicích jednotek.

Měřicí nástroje
• Měření výšky
• Měření kroku a mezery ve směru X-Y
• Měření tloušťky K-(A+B)
• Měření maximální a minimální rovinnosti
• Měření průměru
• Měření výstřednosti
• Zakřivení a rovnoměrnost K+mX+nY
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ZS-H – nejvyšší přesnost kombinovaná
s možností multitaskingu
60 mm

Pro optimální kvalitu vyrobeného zboží a nulovou zmetkovitost
potřebujete nejvyšší přesnost a inteligentní měřicí nástroje.
ZS-HL nový prvek řady ZS, umožňuje řešit nejvýkonnější měřící
kontrolní aplikace.

• Široký rozsah snímacích hlav,
jedinečný pracovní dosah 1 500 mm
90 mm

• Nejvyšší přesnost a linearita, 0,25 μm s linearitou 0,05 %
• Řada snímacích hlav zahrnuje senzor pro štěrbiny trysek
pro kontrolu pohybujících se objektů
• Výkonný nástroj pro 4 multitaskingová měření
v jedné řídící jednotce

Současné měření a výstup až 4 funkcí

Spínací úroveň
Zvětšeno

Zpoždění 1
Zpoždění 2

Měření skla vyžadující

Současné měření vychýlení

Detekci malých prohlubní

Měření kroků v různých

současné měření vzdálenosti

povrchu pevného disku

a výstupků v místě měření.

místech u pohybujícího se

ke sklu, tloušťky skla,

a vzdálenosti od povrchu

mezery, atd.

pevného disku.

Příklad nastavení
1. úloha:
Průměr
2. úloha:
Tloušťka

Příklad nastavení
1. úloha:
Průměr, zachování
průměru
2. úloha:
Průměr, zachování
vzdálenosti mezi body

senzoru nebo součásti.

Příklad nastavení
1. úloha:
Krok

Příklad nastavení
1. úloha:
Průměr
Samočinné spuštění
Zachování průměru
Se zpožděním
2. úloha:
Průměr
Zachování průměru
Se zpožděním
3. úloha:
Výpočet
(2. úloha – 1. úloha)

ZS-HLDC

ZS-LDC
Top Operation Menu
Single Task Mode (Standard Mode)

Multitask Mode
Sensing
Measurement
point

TASK1

TASK2

Filter

Output

TASK3

TASK4

I/O Settings

Sensing

TASK1

Filter

I/O Settings

Output

Od nejsnazší
aplikace s jediným

Inteligentní přizpůsobení funkcí zajistí optimální řešení

senzorem…

Využijte výhody výborného přizpůsobení řady ZS a sestavte
aplikaci volbou řídicí jednotky ZS a nejvhodnější snímací hlavy.
Jednotky ZS-L a ZS-H jsou plně kompatibilní a mohou být
v rámci systému použity současně.

...až po nejvýkonnější aplikace s hlavami řady ZS, řídicími jednotkami,
multifunkčními řídicími jednotkami a datovými paměťovými jednotkami.

Senzory

Řídicí jednotky

Řada ZS-HLD

Řídicí jednotky

Periferní zařízení
Paralelní I/O
Rozšiřovací I/O
jednotky

Multifunkční řídicí
jednotky

Datové paměťové
jednotky

Vysokorychlostní vstupní desky (PC)

Rozhraní
USB

ZS-HLDC

1

ZS-RPD

Řada ZS-LD
SmartMonitor (PC)
ZS-SW_ _E V3
Rozhraní RS-

ZS-MDC

ZS-LDC

ZS-DSU

232C

NS SmartMonitor
ZS-PSW_ _E

2

Analogový

1 Jednotku ZX-HLDC je možné připojit ke 2 řadám snímacích hlav ZS-HLD/LD.
2 Jednotku ZX-LDC je možné připojit k řadě snímacích hlav ZS-LD.

Dlouhý prodlužovací kabel řady ZS

Propojovací kabel
ZS-XC02D

Digitální zobrazovače
Flexibilní prodlužovací kabel
SNÍMACÍ HLAVA

Digitální ekvalizér

ZS-HLDS

ZS-XEQ

ZS-XC15CR/XC25CR

Digitální ekvalizér

Řídicí jednotka

ZS-XEQ

ZS-HLDC

Řada ZS: Nejvýkonnější inteligentní měřicí systém v oboru.
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PLC atd.

ZS-SW11E
Nástroj SmartMonitor používaný v počítači
umožňuje úplnou kontrolu
SmartMonitor, nejlepší nástroj pro snadné nastavení systému,
konfiguraci parametrů a záznam dat, nabízí:
• Současný záznam a zobrazení dat až 9 kanálů
• Intervaly záznamu dat do 2 ms pro přesné sledování
v kritických přechodech
• Export do excelovských souborů
• Komplexní makra používají filtry, kompenzace sklonu,
střední přechody filtru, derivování, integrování,
matematické funkce a mnoho dalších.

Připojte přímo k
rozhraní USB počítače

Snímání (Jas světla)

Zobrazení časového průběhu více kanálů

Záznam

Analýza

Doporučená specifikace
• Software SmartMonitor Zero Professional
Operační systém: Windows 2000 nebo XP
Procesor: Pentium III, 850 MHz a vyšší
(doporučeno: 2 GHz a vyšší)
Paměť: 128 MB a více
(doporučeno: 256 MB a více)
Volné místo na pevném disku: 50 MB a více
Displej: 800 x 600, barv High-Color (16bitů) nebo vyšší
(doporučeno: 1024 x 768, True Color (32bitů) nebo vyšší)
Nepoužijete-li doporučené specifikace, data mohou být
přerušena uprostřed záznamu nebo časové průběhy signálu,
vysokorychlostní grafy a mnonohokanálové časové průběhy
signálu nemusí být zobrazeny správně.
• SmartAnalyzer Macro Edition
Makro aplikace Microsoft Excel
Vyžaduje Microsoft Excel 2000 nebo vyšší.
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ěada senzorĤ ZS

Senzory posunutí / mČĜicí senzory
PĜizpĤsobitelný mČĜicí senzor pro
vechny povrchy
ěada inteligentních senzorĤ ZS poskytuje vynikající dynamický
snímací rozsah pro vechny povrchy od þerné prye a po sklenČné a
zrcadlové plochy, který lze jednodue pĜizpĤsobit vaim potĜebám.
 Snímací rozsah s velkou dynamikou pro vechny povrchy
 Vysoké rozliení 0,25 µm
 Koncepce modulární platformy pĜizpĤsobitelné pro pouití a
9 senzorĤ
 Snadné pouití, instalace a údrba pro uivatele na vech úrovních
 Rychlá doba odezvy 110 µs

Vlastnosti
PĜizpĤsobitelná platforma poskytující vČtí míru flexibility

MČĜicí nástroje:

 Monost rozíĜení a o 9 pĜipojených Ĝídicích jednotek
 Monost pĜipojení Ĝídicí jednotky s funkcí paralelních výpoþtĤ pro
pokroþilé výpoþty, napĜíklad výpoþty stejnomČrnosti a rovinnosti
 Monost pĜipojení datového pamČt'ového modulu pro protokolování
dat procesĤ
 Monost pĜipojení k poþítaþi, software pro snadné nastavení
systému a sledování signálĤ
 Snímací hlava s technologií 2D-CMOS umoĖující dosaení
snímacího rozsahu s vysokou dynamikou pĜi mČĜení þerné prye,
plastĤ a lesklých, sklenČných i zrcadlových povrchĤ
 Pokroþilá aplikaþní nastavení
 Snadná zmČna konfigurace a funkce uþení









MČĜení výky
MČĜení odstupĖování
MČĜení tlout'ky
MČĜení rovinnosti
MČĜení prĤmČru
VýstĜednost
ZakĜivení / rovnomČrnost

ZSH:
 Pouití a 4 mČĜících nástrojĤ s jednou Ĝídící jednotkou pĜi
soubČném zpracování.

Informace pro objednání
Snímací hlavy
Snímací hlavy Ĝady ZS-L
Optický systém

Snímací dosah

Tvar paprsku

PrĤmČr paprsku

Rozliení *1

Model

Retroreflektivní modely

20±1 mm

ýárový paprsek

900 x 25 µm

0,25 µm

ZS-LD20T

Bodový paprsek

prĤmČr 25 µm

40±2,5 mm

ýárový paprsek

2000 x 35 µm

50±5 mm

ýárový paprsek

900 x 60 µm

Bodový paprsek

prĤmČr 50 µm

80±15 mm

ýárový paprsek

900 x 60 µm

2 µm

ZS-LD80

130±15 mm

ýárový paprsek

600 x 70 µm

3 µm

ZS-LD130

200±50 mm

ýárový paprsek

900 x 100 µm

5 µm

ZS-LD200

350±135 mm

Bodový paprsek

prĤmČr 240 µm

20 µm

ZS-LD350S

Difúzní modely

*1

ZS-LD20ST
ZS-LD40T
0,8 µm

ZS-LD50
ZS-LD50S

Poþet vzorkĤ pro výpoþet prĤmČrné hodnoty: 128 pĜi nastavení reimu vysoké pĜesnosti.

Snímací hlavy Ĝady ZS-HL
Optický systém

Snímací dosah

Tvar paprsku

PrĤmČr paprsku

Rozliení *1

Model

Retroreflektivní modely

20±1 mm

ýárový paprsek

1,0 mm x 20 µm

0,25 µm

ZS-HLDS2T

Difúzní modely

50±5 mm

1,0 mm x 30 µm

0,25 µm

ZS-HLDS5T

100±20 mm

3,5 mm x 60 µm

1 µm

ZS-HLDS10

600±350 mm

16 mm x 0,3 mm

8 µm

ZS-HLDS60

1500±500 mm

40 mm x 1,5 mm

500 µm

ZS-HLDS150

Snímací hlavy Ĝady ZS-HL (pro tČrbiny), které jsou také kompatibilní s Ĝídicí jednotkou ZS-L
Optický systém

Snímací dosah

Tvar paprsku

PrĤmČr paprsku

Rozliení *1

Model

Retroreflektivní modely

10±0,5 mm

ýárový paprsek

900 x 25 µm

0,25 µm

ZS-LD10GT

15±0,75 mm
*1

ZS-LD15GT

Podrobné údaje najdete v tabulce jmenovitých hodnot a technických parametrĤ
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ěada senzorĤ ZS
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ěídicí jednotky senzorĤ Ĝady ZS-HL
Tvar

Napájecí napČtí

ěídicí výstupy

Model

24 VDC

Výstupy NPN

ZS-HLDC11

Výstupy PNP

ZS-HLDC41

Napájecí napČtí

ěídicí výstupy

Model

24 VDC

Výstupy NPN

ZS-LDC11

Výstupy PNP

ZS-LDC41

Napájecí napČtí

ěídicí výstupy

Model

24 VDC

Výstupy NPN

ZS-MDC11

Výstupy PNP

ZS-MDC41

Napájecí napČtí

ěídicí výstupy

Model

24 VDC

Výstupy NPN

ZS-DSU11

Výstupy PNP

ZS-DSU41

ěídicí jednotky senzorĤ Ĝady ZS-L
Tvar

Víceúlohové Ĝídící jednotky
Tvar

Jednotky pro ukládání dat do pamČti
Tvar

Technické parametry
Snímací hlavy Ĝady ZS-L
Poloka

Model

ZS-LD20T

ZS-LD20ST

ZS-LD40T

ZS-LD10GT

ZS-LD15GT

Pouitelné Ĝídicí jednotky

ěada ZS-HLDC/LDC

Optický systém

Retroreflektivní

Difúzní

Retroreflektivní

Difúzní

Retroreflektivní

Difúzní

Retroreflektivní

StĜední vzdálenost mČĜení

20 mm

6,3 mm

20 mm

6,3 mm

40 mm

30 mm

10 mm

15 mm

Rozsah mČĜení

±1 mm

±1 mm

±1 mm

±1 mm

±2,5 mm

±2 mm

±0,5mm

±0,75 mm

Zdroj svČtla

Polovodiþový laser s viditelným paprskem (vlnová délka: 650 nm, max. 1 mW, tĜída 2 dle JIS)

Tvar paprsku

ýárový paprsek

Bodový paprsek

ýárový paprsek

900 x 25 µm

prĤmČr 25 µm

2 000 x 35 µm

pĜiblinČ 25 x 900 µm

0,25 µm

0,25 µm

0,4 µm

0,25 µm

0,04 % plného rozsahu/
°C

0,04 % plného rozsahu/
°C

0,02 % plného rozsahu/
°C

0,04 % plného rozsahu/°C

PrĤmČr paprsku *1
Linearita *2

±0,1 % plného rozsahu

Rozliení *3

Teplotní charakteristika *4
Vzorkovací doba
LED
indikátory

0,25 µm

110 µs (vysokorychlostní reim), 500 µs (standardní reim), 2,2 ms (reim vysoké pĜesnosti), 4,4 ms (reim vysoké citlivosti)

Indikátor
Svítí v blízkosti vzdálenosti stĜedu mČĜení a blíe, ne je vzdálenost stĜedu mČĜení uvnitĜ rozsahu mČĜení.
NEAR (blízko) Bliká, kdy je cíl mČĜení mimo rozsah mČĜení nebo kdy je pĜijatý svČtelný tok nedostateþný.
Indikátor FAR Svítí v blízkosti vzdálenosti stĜedu mČĜení a dále, ne je vzdálenost stĜedu mČĜení uvnitĜ rozsahu mČĜení.
(daleko)
Bliká, kdy je cíl mČĜení mimo rozsah mČĜení nebo kdy je pĜijatý svČtelný tok nedostateþný.

Okolní provozní osvČtlení

OsvČtlení na pĜijímacím povrchu: 3000 lx nebo ménČ (svČtlo árovky)

Okolní teplota

Provozní: 0 a 50°C, skladovací: 15 a 60°C (bez namrzání a kondenzace)

Okolní vlhkost

Provozní a skladovací: 35 % a 85 % (bez kondenzace)

Krytí

Délka kabelu 0,5 m: IP66, délka kabelu 2 m: IP67

Materiály

Pouzdro: slitina hliníku, pĜední kryt: sklo

Délka kabelu

0,5 m, 2 m

Hmotnost

pĜiblinČ 350 g

pĜiblinČ 400 g

PĜísluenství

títky s informacemi o laseru (vdy 1 pro JIS/EN, 3 pro FDA),
feritová jádra (2), pojistné pásky (2), list s pokyny

títky s bezpeþnostními informacemi o laseru
(vdy 1 pro JIS/EN),
feritová jádra (2), pojistné pásky (2)

*1
*2
*3
*4

IP40

Definován jako 1/e2 (13,5 %) stĜední optické intenzity ve skuteþné vzdálenosti stĜedu mČĜení (efektivní hodnota). PrĤmČr paprsku je nČkdy ovlivnČn okolními
podmínkami obrobku, napĜ. unikajícím svČtlem z hlavního paprsku.
Chyba namČĜené hodnoty vzhledem k ideální pĜímce. Standardní materiál obrobku je bílá hliníková keramika a sklo v retroreflektivním reimu. Linearita se mĤe
mČnit v závislosti na obrobku.
Hodnota konverze odchylky mezi vrcholy na výstupu s odchylkou pĜi vzdálenosti stĜedu mČĜení v reimu vysoké pĜesnosti, kdy je poþet vzorkĤ do prĤmČru
nastaven na 128 a reim mČĜení nastaven na vysokou pĜesnost. Standardní materiál obrobku je bílá hliníková keramika a sklo v retroreflektivním reimu.
Hodnota získaná ve vzdálenosti stĜedu mČĜení, kdy jsou senzor a obrobek upevnČny hliníkovým pĜípravkem.
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Senzory posunutí / mČĜicí senzory

Snímací hlavy Ĝady ZS-L
Poloka
Model
Pouitelné Ĝídicí jednotky
Optický systém

ZS-LD50
ZS-LD50S
ZS-LD80
ZS-LD130
ZS-LD200
ZS-LD350S
ěada ZS-HLDC/LDC
Difúzní
RetroDifúzní
RetroDifúzní
RetroDifúzní
RetroDifúzní
RetroDifúzní
reflektivní
reflektivní
reflektivní
reflektivní
reflektivní
StĜední vzdálenost mČĜení
50 mm
47 mm
50 mm
47 mm
80 mm
78 mm
130 mm 130 mm 200 mm 200 mm 350 mm
Rozsah mČĜení
±5 mm
±4 mm
±5 mm
±4 mm
±15 mm ±14 mm ±15 mm ±12 mm ±50 mm ±48 mm ±135 mm
Zdroj svČtla
Polovodiþový laser s viditelným paprskem(vlnová délka: 650 nm, max. 1 mW, tĜída 2 dle JIS)
Tvar paprsku
ýárový paprsek
Bodový paprsek
ýárový paprsek
ýárový paprsek
ýárový paprsek
Bodový paprsek
PrĤmČr paprsku *1
900 x 60 µm
prĤmČr 50 µm
900 x 60 µm
600 x 70 µm
900 x 100 µm
prĤmČr 240 µm
Linearita *2
±0,1 % plného rozsahu
±0,25 % ±0,1 %
±0,25 % ±0,1 % plného
plného
plného
plného
rozsahu
rozsahu rozsahu rozsahu
*3
Rozliení
0,8 µm
0,8 µm
2 µm
3 µm
5 µm
20 µm
Teplotní charakteristika *4
0,02 % plného
0,02 % plného
0,01 % plného
0,02 % plného
0,02 % plného
0,04 % plného
rozsahu/°C
rozsahu /°C
rozsahu /°C
rozsahu /°C
rozsahu /°C
rozsahu /°C
Vzorkovací doba *5
110 µs (vysokorychlostní reim), 500 µs (standardní reim), 2,2 ms (reim vysoké pĜesnosti), 4,4 ms (reim vysoké citlivosti)
LED
Indikátor
Svítí v blízkosti vzdálenosti stĜedu mČĜení a blíe, ne je vzdálenost stĜedu mČĜení uvnitĜ rozsahu mČĜení.
indikátory
NEAR (blízko) Bliká, kdy je cíl mČĜení mimo rozsah mČĜení nebo kdy je pĜijatý svČtelný tok nedostateþný.
Indikátor FAR Svítí v blízkosti vzdálenosti stĜedu mČĜení a dále, ne je vzdálenost stĜedu mČĜení uvnitĜ rozsahu mČĜení.
(daleko)
Bliká, kdy je cíl mČĜení mimo rozsah mČĜení nebo kdy je pĜijatý svČtelný tok nedostateþný.
Okolní provozní osvČtlení
OsvČtlení na pĜijímacím povrchu: 3000 lx nebo ménČ
OsvČtlení na
OsvČtlení na pĜijímacím povrchu:
(svČtlo árovky)
pĜijímacím povrchu: 3000 lx nebo ménČ (svČtlo árovky).
2000 lx nebo ménČ
(svČtlo árovky)
Okolní teplota
Provozní: 0 a 50°C, skladovací: 15 a 60°C (bez namrzání a kondenzace)
Okolní vlhkost
Provozní a skladovací: 35 % a 85 % (bez kondenzace)
Krytí
Délka kabelu 0,5 m: IP66, délka kabelu 2 m: IP67
Materiály
Pouzdro: slitina hliníku, pĜední kryt: sklo
Délka kabelu
0,5 m, 2 m
Hmotnost
pĜiblinČ 350 g
PĜísluenství
títky s informacemi o laseru (vdy 1 pro JIS/EN, 3 pro FDA), feritová jádra (2), pojistné pásky (2), list s pokyny
*1
*2
*3

*4
*5

Definován jako 1/e2 (13,5 %) stĜední optické intenzity ve skuteþné vzdálenosti stĜedu mČĜení (efektivní hodnota). PrĤmČr paprsku je nČkdy ovlivnČn okolními
podmínkami obrobku, napĜ. unikajícím svČtlem z hlavního paprsku.
Chyba namČĜené hodnoty vzhledem k ideální pĜímce. Standardní materiál obrobku je bílá hliníková keramika a sklo v retroreflektivním reimu jednotek Ĝady ZSLD50/LD50S. Linearita se mĤe mČnit v závislosti na obrobku.
Hodnota konverze odchylky mezi vrcholy na výstupu s odchylkou pĜi vzdálenosti stĜedu mČĜení v reimu vysoké pĜesnosti, kdy je poþet vzorkĤ do prĤmČru
nastaven na 128 a reim mČĜení nastaven na vysokou pĜesnost. Standardní materiál obrobku je bílá hliníková keramika a sklo v retroreflektivním reimu jednotek
Ĝady ZS-LD50/LD50S.
Hodnota získaná ve vzdálenosti stĜedu mČĜení, kdy jsou senzor a obrobek upevnČny hliníkovým pĜípravkem.
Tato hodnota bude získána, pokud je nastaven vysokorychlostní reim mČĜení.

Snímací hlavy Ĝady ZS-HL
Poloka
Model
Pouitelné Ĝídicí jednotky
Optický systém
StĜední vzdálenost mČĜení
Rozsah mČĜení
Zdroj svČtla

ZS-HLDS2T
ZS-HLDS5T
ZS-HLDS10
ěada ZS-HLDC
Retroreflektivní
Difúzní
Retroreflektivní
Difúzní
Retroreflektivní
Difúzní
20 mm
5,2 mm
44 mm
50 mm
94 mm
100 mm
±1 mm
±1 mm
±4 mm
±5 mm
±16 mm
±20 mm
Polovodiþový laser s viditelným paprskem
(vlnová délka: 650 nm, max. 1 mW, tĜída 2 dle JIS)
Tvar paprsku
ýárový paprsek
PrĤmČr paprsku *1
1,0 mm x 20 µm
1,0 mm x 30 µm
3,5 mm x 60 µm
Linearita *2
±0,05 % plného rozsahu
±0,1 % plného rozsahu
Rozliení *3
0,25 µm (poþet vzorkĤ pro výpoþet
0,25 µm (poþet vzorkĤ pro výpoþet
1 µm (poþet vzorkĤ pro výpoþet prĤmČrné
prĤmČrné hodnoty: 256)
prĤmČrné hodnoty: 512)
hodnoty: 64)
Teplotní charakteristika *4
0,01 % plného rozsahu/°C
Vzorkovací doba
110 µs (vysokorychlostní reim), 500 µs (standardní reim), 2,2 ms (reim vysoké pĜesnosti), 4,4 ms (reim vysoké citlivosti)
LED
Indikátor
Svítí v blízkosti vzdálenosti stĜedu mČĜení a blíe, ne je vzdálenost stĜedu mČĜení uvnitĜ rozsahu mČĜení.
indikátory
NEAR (blízko) Bliká, kdy je cíl mČĜení mimo rozsah mČĜení nebo kdy je pĜijatý svČtelný tok nedostateþný.
Indikátor FAR Svítí v blízkosti vzdálenosti stĜedu mČĜení a dále, ne je vzdálenost stĜedu mČĜení uvnitĜ rozsahu mČĜení.
(daleko)
Bliká, kdy je cíl mČĜení mimo rozsah mČĜení nebo kdy je pĜijatý svČtelný tok nedostateþný.
Okolní provozní osvČtlení
OsvČtlení na pĜijímacím povrchu: 3000 lx nebo ménČ (svČtlo árovky)
Okolní teplota
Provozní: 0 a 50°C, skladovací: 15 a 60°C (bez namrzání a kondenzace)
Okolní vlhkost
Provozní a skladovací: 35 % a 85 % (bez kondenzace)
Krytí
IP64
Délka kabelu 0,5 m: IP66, délka kabelu 2 m: IP67
Materiály
Pouzdro: slitina hliníku, pĜední kryt: sklo
Délka kabelu
0,5 m, 2 m
Hmotnost
pĜiblinČ 350 g
pĜiblinČ 600 g
PĜísluenství
títky s informacemi o laseru (vdy 1 pro JIS/EN), feritová jádra (2), pojistné pásky (2), list s pokyny
*1
*2

Definován jako 1/e2 (13,5 %) stĜední optické intenzity ve skuteþné vzdálenosti stĜedu mČĜení (efektivní hodnota). PrĤmČr paprsku je nČkdy ovlivnČn okolními
podmínkami obrobku, napĜ. unikajícím svČtlem z hlavního paprsku.
Chyba namČĜené hodnoty vzhledem k ideální pĜímce. Linearita se mĤe mČnit v závislosti na obrobku. Dostupné jsou následující monosti.
Model

Difúzní

Retroreflektivní

ZS-HLDS2T

Blok SUS

Sklo

ZS-HLDS5T/HLDS10

Bílá hliníková keramika

Sklo

ZS-HLDS60/HLDS150

Bílá hliníková keramika

---
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*3

*4

Senzory posunutí / mČĜicí senzory

Hodnota konverze odchylky mezi vrcholy na výstupu s odchylkou pĜi vzdálenosti stĜedu mČĜení v reimu vysoké pĜesnosti, kdy je poþet vzorkĤ do prĤmČru
nastaven podle grafu. Maximální rozliení pĜi vzdálenosti 250 mm je uvedeno rovnČ pro model ZS-HLDS60. Dostupné jsou následující monosti.
Model

Difúzní

Retroreflektivní

ZS-HLDS2T

Blok SUS

Sklo

ZS-HLDS5T

Bílá hliníková keramika

ZS-HLDS10/HLDS60/
HLDS150

Bílá hliníková keramika

Hodnota získaná ve vzdálenosti stĜedu mČĜení, kdy jsou senzor a obrobek upevnČny hliníkovým pĜípravkem.

ěídicí jednotky senzorĤ Ĝady ZS-HL/L
Poloka

Model

ZS-HLDC11/LDC11

ZS-HLDC41/LDC41

Poþet vzorkĤ pro prĤmČr

1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1 024, 2 048 nebo 4 096

Poþet namontovaných senzorĤ

1 na Ĝídicí jednotku senzoru

Externí rozhraní

ZpĤsob pĜipojení

Sériový I/O: konektor, jiné: provedení s kabelem (standardní délka: 2 m)

Sériový I/O

USB 2.0

1 port, max. pĜenosová rychlost (max. 12 Mbps), MINI-B

RS-232C

1 port, max. 115 200

Výstup

Rozhodovací výstup HIGH/PASS/LOW: 3 výstupy
HIGH/PASS/LOW: 3 výstupy
OtevĜený kolektor NPN, 30 V DC, max. 50 mA, max. OtevĜený kolektor PNP, max. 50 mA, max. zbytkové
zbytkové napČtí 1,2 V
napČtí 1,2 V
Lineární výstup

Vstupy

Monost volby ze dvou typĤ výstupu: napČt'ový nebo proudový (volba pomocí posuvného pĜepínaþe na
spodní stranČ).
 NapČt'ový výstup: 0,10 a 10 V, výstupní impedance: 40 Ω
 Proudový výstup: 4 a 20 mA, maximální zatČovací odpor: 300 Ω

Laser OFF, ZERO
ON (Zapnuto): zkratování na svorku 0 V nebo 1,5 V
vynulování þasovaþe, a ménČ
RESET
OFF (Vypnuto): otevĜený
(svodový proud: max. 0,1 mA)

Funkce

Zobrazení:
Snímání:
Bod mČĜení *2:
Filtr:
Výstupy:
Nastavení I/O:
Systém:
Úlohy:

Indikátory stavu
Segmentový displej

NamČĜená hodnota, prahová hodnota, napČtí/proud, mnoství pĜijatého
svČtla a rozliení/výstup svorkovnice *1
Reim, zisk, mČĜený objekt, instalace hlavy
PrĤmČrná hodnota, piþková hodnota, spodní hodnota, tlout'ka, krok a
výpoþty
Hladký, prĤmČr a diferenciace
kálování, rĤzné pĜidrené hodnoty a vynulování
Lineární (ohnisko/korekce), rozhodovací (hystereze a þasovaþ),
nemČĜení a pamČt'ový blok (pĜepínání a vymazání) *2
Ukládání, inicializace, zobrazení informací o mČĜení, komunikaþní
nastavení, zámek kláves, jazyk a zavádČní dat
ZS-HLDC@1: jednoúlohové nebo víceúlohové provedení (do 4 úloh)
ZS-LDC@1: jednoúlohové provedení

HIGH (oranová), PASS (zelená), LOW (oranová), LDON (zelená), ZERO (zelená) a ENABLE (zelená)
Hlavní digitální

8-segmentový þervený LED displej, 6 þíslic

Pomocný digitální

8-segmentový zelený LED displej, 6 þíslic

LCD
Nastavení vstupĤ

ON (Zapnuto): zkratování na napájecí napČtí nebo
do 1,5 V napájecího napČtí.
OFF (Vypnuto): otevĜený
(svodový proud: max. 0,1 mA)

16 þíslic x 2 Ĝádky, barva znakĤ: zelená, rozliení na znak: matice 5 x 8 pixelĤ
Klávesy pro
nastavení

SmČrové klávesy (NAHORU, DOLģ, DOLEVA a DOPRAVA), klávesy SET, ESC a MENU a funkþní
klávesy (1 a 4)

Posuvný pĜepínaþ

PĜepínaþ prahu (2 stavy: horní/dolní), pĜepínaþ reimĤ (3 stavy: FUN, TEACH a RUN)

Napájecí napČtí

21,6 V a 26,4 V DC (vþetnČ kolísání)

SpotĜeba proudu

Max. 0,5 A (s pĜipojenou snímací hlavou).

Okolní teplota

Provozní: 0 a 50°C, skladovací: 15 a +60°C (bez namrzání a kondenzace)

Okolní vlhkost

Provozní a skladovací: 35 % a 85 % (bez kondenzace)

Krytí

IP 20

Hmotnost

pĜiblinČ 280 g (bez obalového materiálu a pĜísluenství)

PĜísluenství

Feritové jádro (1 ks), list s pokyny

*1
*2

Výstup svorkovnice je funkce modelu ZS-HLDC@1.
Mono pouít u modelu ZS-HLDC@1, je-li vybrán reim víceúlohového zpracování.

Cat. No. Q18E-CZ-01

V zájmu zlepování výrobku podléhají technické údaje zmČnám bez oznámení.
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Omron Europe B.V. Wegalaan 67-69, NL-2132 JD, Hoofddorp, Nizozemí. Tel: +31 (0) 23 568 13 00 Fax: +31 (0) 23 568 13 88 www.omron-industrial.com

ČESKÁ REPUBLIKA

Omron Electronics spol. s.r.o.
Jankovcova 53, CZ-170 00, PRAHA 7
Tel: +420 234 602 602
Fax: +420 234 602 607
www.omron.cz

Autorizovaný distributor:

Belgie
Tel: +32 (0) 2 466 24 80
www.omron.be

Nizozemí
Tel: +31 (0) 23 568 11 00
www.omron.nl

Švédsko
Tel: +46 (0) 8 632 35 00
www.omron.se

Dánsko
Tel: +45 43 44 00 11
www.omron.dk

Norsko
Tel: +47 (0) 22 65 75 00
www.omron.no

Švýcarsko
Tel: +41 (0) 41 748 13 13
www.omron.ch

Finsko
Tel: +358 (0) 207 464 200
www.omron.fi

Polsko
Tel: +48 (0) 22 645 78 60
www.omron.pl

Turecko
Tel: +90 (0) 216 474 00 40
www.omron.com.tr

Francie
Tel: +33 (0) 1 56 63 70 00
www.omron.fr

Portugalsko
Tel: +351 21 942 94 00
www.omron.pt

Velká Británie
Tel: +44 (0) 870 752 08 61
www.omron.co.uk  

Itálie
Tel: +39 02 326 81
www.omron.it

Rakousko
Tel: +43 (0) 1 80 19 00
www.omron.at

Maďarsko
Tel: +36 (0) 1 399 30 50
www.omron.hu

Rusko
Tel: +7 495 745 26 64
www.omron.ru

Blízký východ a Afrika
Tel: +31 (0) 23 568 11 00
www.omron-industrial.com

Německo
Tel: +49 (0) 2173 680 00
www.omron.de

Španělsko
Tel: +34 913 777 900
www.omron.es

Další zastoupení
společnosti Omron
www.omron-industrial.com

Řídicí systémy
• Programovatelné automaty • Programovatelné terminály • Vzdálené vstupy a výstupy
Pohony a řízení pohybu
• Jednotky pro řízení pohybu • Servosystémy • Měniče
Průmyslové komponenty
• Regulátory teploty • Napájecí zdroje • Časovače • Čítače • Programovatelná relé
• Indikátory s digitálními panely • Elektromechanická relé • Monitorovací prvky
• Polovodičová relé • Koncové spínače • Spínací tlačítka • Nízkonapěťová spínací zařízení
Snímače a bezpečnost
• Fotoelektrická čidla • Indukční čidla • Kapacitní a tlaková čidla • Kabely s konektory
• Čidla pro měření vzdálenosti a šířky • Kamerové systémy • Bezpečnostní sítě
• Bezpečnostní čidla • Bezpečnostní relé • Bezpečnostní spínače s blokováním
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Přestože přípravě tohoto dokumentu byla věnována maximální pozornost společností Omron Europe BV,
jejich poboček a partnerských společností, nelze zaručit bezchybnost a úplnost informací popsaných v tomto dokumentu. Vyhrazujeme si právo
dokumentaci kdykoli a jakkoli měnit bez předchozího upozornění.

