S m a r t s e n s o r m e d p l u g -a n d - p l ay - f u n kt i o n
f ö r s n a b b o c h n o g g ra n n m ä t n i n g

ZX-E-SERIEN
induktiva avståndssensorer

Advanced Industrial Automation

Omron, världens ledande tillverkare av sensorer, vidgar gränserna för snabba
och noggranna mätningar med ZX-E-serien med induktiva avståndssensorer.
ZX-E-serien är särskilt utformad för mätning på metaller och baseras på Omrons
unika plug-and-play-idé, där en stor mängd utbytbara sensorhuvuden kan
anslutas till samma förstärkare. Det täcker inte bara alla dina mätbehov –
du slipper dessutom den dyra och tidskrävande proceduren att pröva
dig fram till det bästa sensorhuvudet för en uppgift!

Unika egenskaper för extremt
noggranna mätvärden.
ZX-E har en mängd anmärkningsvärda kännetecken
och funktioner, och vissa av dem är unika! Bland dessa
märks den smarta beräkningsfunktionen, enkel
linearitetsjustering, en enkel upplösningsfunktion,
två digitala displayer och en funktion som förhindrar
ömsesidig påverkan. ZX-E är inte bara enkel att använda
utan kommunicerar högst intelligent, vilket gör att den
kan upptäcka och logga data för en mer effektiv
processanalys och kvalitetskontroll. Denna induktiva
avståndssensorn är den ideala lösningen för alla som
behöver noggranna, högupplösta mätningar
i högteknologiska miljöer som paketerings-,
metallbearbetnings-, maskin-,
bil- och halvledarindustrin.

Utvecklad för att uppfylla alla dina mätbehov

ZX-E-SERIEN
Det nydanande med ZX-E-sensorn är att samma förstärkarenhet
kan anslutas till fem olika sensorhuvuden. Det är bara att välja
det sensorhuvud som bäst lämpar sig för den aktuella mätningen.
Och alla sensorhuvuden och förstärkaren är helt kompatibla,
så det går snabbt och enkelt att utföra underhåll.

Extremt noggrann
ZX-sensorn är lika blixtrande snabb som fotoelektriska
sensorer. Med en upplösning på mindre än en mikrometer
är den också mycket exakt och kan omedelbart upptäcka
fel eller avvikelser som skulle kosta tid och pengar
i tillverkningsprocessen. Fem olika sensorhuvuden kan
anslutas till ZX-E-sensorn, där avkänningsavståndet varierar
mellan 0,5 och 7 mm. Ett av sensorhuvudena – ZX-EDR5T –
är bara tre millimeter i diameter och är därmed det minsta
sensorhuvudet som finns för närvarande.
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Smart beräkningsfunktion

Lättavläst upplösningsdisplay

Genom att stoppa in en ”beräkningsenhet” (ZX-CAL2)

Med Omrons upplösningsdisplay (patentsökt) baseras

mellan två förstärkare är det lätt att göra tjockleks- och

upplösningen på det objekt som mäts och kan verifieras

differensmätningar. Resultaten visas på förstärkaren.

i realtid. Det är lätt att ta reda på tröskelvärdena med den här

Denna teknik (som Omron har patent på) gör att man inte

upplösningsdisplayen, vilket möjliggör noggranna

behöver ansluta en digital mätpanel och därmed slipper

bedömningar av huruvida avkänning är möjligt.

besväret med att dra ledningar och allt som hör till detta.

Dubbel digital display (figur

)

Enkel linearitetsjustering

Detta innebär att det är okomplicerat att installera och

Med ZX-E är det enkelt att justera sensorns linearitet för olika

underhålla ZX-E-sensorn. Den mindre displayen visar sensorns

typer av metaller, både med och utan järninnehåll.

verkliga upplösning baserat på det objekt som mätts.

Med Omrons patenterade linearitetsjusteringsfunktion
kan du genomföra en
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Skydd mot inbördes påverkan

och 100 % av mätavståndet mellan

Maximalt fem sensorer kan kombineras och vara mycket nära

objektet och sensorhuvudet.

varandra utan att påverka varandra. Det åstadkoms genom att

Förstärkaren bekräftar

en beräkningsenhet (ZX-CAL2) placeras mellan sensorerna.

sedan resultatet.

Med den här unika finessen kan flera mätningar göras

Den här funktionen gör

i en maskin eller en process.

inställningen betydligt snabbare.

Plug-and-play
Alla sensorhuvuden är helt kompatibla med förstärkarenheten
och kan väljas efter mätbehov. Av underhållsskäl är det
dessutom mer effektivt och kostnadsbesparande att bara byta
ut sensorhuvudet.

Avvikelse som
detekteras.
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Avancerad mätfunktion för snabb
signalbehandling.

Enkel att ställa in och använda
Lättanvända knappar
Fem knappar ger total kontroll över förstärkaren och ger
tillgång till avancerade funktioner som omvänd visning,
ECO-läge, antal siffror i displayen, displaysläckare,
funktionslås, nollställning, diverse hållfunktioner och
tidreläfunktioner samt tidmätning och återställning.

Den lättavlästa digitala displayen visar mätresultat
eller flerfunktionsinställningar.

Vågformsövervakning.

Visualisering och övervakning av alla mätdata.

Loggning och bearbetning av data.

Inställning av tröskelnivåer med
dra-och-släpp-funktion.

Inlärningsfunktioner för snabb och enkel inställning

Intelligent kommunikation

ZX-E-sensorn har tre inlärningsfunktioner för att ange

Programmet SmartMonitor V2 gör det enklare att ställa

tröskelnivåer. Funktionerna är:

in sensorn! Med Omrons gränssnittsenhet och SmartMonitor
V2 är det enkelt att ansluta ZX-E-sensorn till en bärbar eller



Direkt inmatning

stationär dator. Programmet är idealiskt för snabb och enkel

En idealisk funktion för att kontrollera huruvida

inställning av parametrar och värden via menyn på en dator

godkända/icke godkända värden är kända.

eller med hjälp av serieporten på en programmerbar



logikstyrenhet. Det åskådliggör samtliga mätvärden direkt



Positionsinlärning

och på plats. Inställning av tröskelvärdena kan göras med

För positioneringstillämpningar med

funktionen positionsinlärning eller genom att värdena matas

hög precision.

in direkt. Samtliga parametrar och lägen kan ändras i en
handvändning, och avbrottet är det kortast möjliga, vilket är



Automatisk inlärning

mycket viktigt vid normal användning. Dessutom kan alla

För inlärning under normala förhållanden utan

inställningar sparas på en dator och läsas in igen på grundval

att arbetet avbryts.

av de krav som produktionen ställer.
Resultaten av dataloggningen kan bearbetas med SmartMonitor
V2 och lagras automatiskt (som en tabbavgränsad Excel-fil)
med information om kvalitetskontroll, vilket ger mer friktionsfria
produktionskörningar. Data kan också visas i vågform medan
loggningen pågår. Vågformerna är lätta att övervaka, och
tröskelvärden är enkla att ställa in med dra-och-släpp-teknik.
Högfrekventa vågformer kan mätas och visas i ett steg.
Denna nydanande funktion är idealisk att använda vid snabba
processer, där programmet kan användas för att generera
en vågform.

Detektering av mycket
små mellanrum

Mätningar av höjd
och mellanrum

Excentricitet och vibration

Styrning av skärare

Sprutformning

Vertikal paketering
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2 mm
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M10 dia x 22 mm

2 mm
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7 mm
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Skruvformad

Installationsverktyg för SmartMonitor för anslutning till dator
Utseende

Beteckning

Modell

ZX-seriens kommunikationsenhet + installationsprogram

ZX-SFW11

+ CD-ROM

ZX-E-serien är den senaste i Omrons familj med sensorsystem,
som innefattar serien E3X-DA-S/MDA, ZX-sensorserien och serien E3C-LDA.
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Auktoriserad distributör:

Automation och drivteknik
• Programmerbara PLC-system • Nätverk
• Operatörsterminaler • Frekvensomvandlare • Servosystem
Industrikomponenter
• Reläer • Tidreläer • Räknare
• Programmerbara reläer • Kontaktorer & Motorskydd • Nätaggregat
• Temperatur- & processregulatorer • Halvledarreläer
• Panelinstrument • Nivåvakter
Avkänning och säkerhet
• Fotoceller • Induktiva givare • Pulsgivare
• Vision-system • RFID-system • Säkerhetsbrytare
• Säkerhetsreläer • Ljusridåer
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