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snímače a měřicí technika

Výrobce precizních senzorů Micro-Epsilon 
přichází na trh s novým vysoce výkonným 
optickým laserovým snímačem rozměrů 
s rozhraním Ethernet. Laserový snímač opto-
CONTROL 2520™ má kompaktní tvar a vy-
niká velkou přesností. Maximální vzdálenost 
od vysílače k přijímači je 2 m a měřený objekt 
může být umístěn kdekoliv v tomto dosahu. 

Nový.optoCONTROL.2520™.je.bezkon-
taktní.laserový.snímač.rozměrů,.který.využívá.
prvek.CCD.s.velkým.rozlišením..Snímač.má.

velkou.vzorkovací.frekvenci.(2,5.kHz),.vyni-
kající.opakovatelnost.5.µm,.linearitu.0,02.mm.
v.celém.rozsahu.a.rozlišení.1.µm..Maximální.
šířka.měřeného.předmětu.je.46.mm.

Multifunkční laserový snímač  
s integrovanou řídicí jednotkou 
a rozhraním Ethernet

Nabitý funkcemi

Pro.zobrazování.a.záznam.naměřených.
hodnot,. nastavování. parametrů. snímače.
a.vizualizaci.videozáznamu.používá.snímač.
rozhraní. zobrazené. v. běžném. webovém.
prohlížeči.. Software. snímače. umožňuje.
uživateli.nastavit.proces.měření.a.zazname-
návat.měřené.hodnoty.přímo.prostřednic-
tvím. tohoto. rozhraní,. a. tudíž. není. třeba.
do. připojeného. počítače. stahovat. žádný.
software.

Tabulka.měření.zobrazuje.naměřené.údaje.
v.reálném.čase..Pro.větší.přehlednost.mohou.
být.různé.naměřené.hodnoty,.např..jednotlivé.
hrany,.průměr.nebo.středová.osa,.podle.přá-

ní.uživatele.v.tabulce.buď.zob-
razeny,. nebo. skryty.. Software.
má.funkce.pro.výpočet.průměr-
ných.hodnot,.filtrování.naměře-
ných.hodnot.a.statistické.řízení.
procesů..Přímo.na.snímači.jsou.
k. dispozici. rozhraní. Ethernet,.
EtherCAT. a. RS-422;. pro. ana-
logové.výstupy.je.dodáván.malý.
modul.k.upevnění.na.lištu.DIN.

Snímač. měří. rozměry,. hra-
ny.nebo.mezery.pomocí.„stíno-
vého“.principu.ThruBeam..Vy-
sílač.vytváří.svazek.paralelních.
paprsků,.který.je.přenášen.pro-
střednictvím. optické. soustavy.
do.přijímací.jednotky..Je-li.pro-

Obr. 1. Laserový snímač rozměrů OptoControl 2520 – měření mezery mezi součástmi 

Obr. 2. Laserový snímač rozměrů OptoControl 2520 – mě-
ření průměru
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cházející.svazek.zastíněn.měřeným.objektem,.
senzor.CCD.v.přijímači.detekuje.obrys.cíle.
a.vyhodnotí.jeho.rozměr..Cílový.objekt.může.
být. v. jakékoliv. poloze. v. rámci. světelného.
svazku..Nejmenší.zjistitelný.průměr.cílového.
objektu.je.přibližně.0,5.mm,.tzn..že.systém.
může.být.použit.k.měření.velmi.malých.me-
zer.nebo.objektů,.jako.jsou.konektory.a.svor-
ky.ve.výrobě.elektroniky.(obr. 1,.obr. 2)..Sní-
mač.je.ale.také.vhodný.k.detekování.velkých.
objektů,.měření.na.velkou.vzdálenost,.počí-
tání. detekovaných. předmětů. a. měření. kru-
hovitosti..Současně.může.být.měřeno.a.vy-
hodnocováno.až.osm.částí.měřeného.objektu.

Snímač.má.krytí.IP64.a.může.pracovat.při.
teplotách.od.0.do.+50. °C..Snímače. typové.
řady. OptoControl. nevyužívají. k. měření. ro-
tující.zrcadlo,.které.by.podléhalo.opotřebení.

Optické.snímače.OptoControl.se.použí-
vají.při.výrobě.a.při.zajišťování.kvality.pro.
rychlé.a.bezkontaktní.měření.na.pohybují-
cích.se.dopravnících,.v.plastikářském.prů-
myslu. na. vytlačovacích. strojích,. při. tvá-
ření. apod..Vzhledem. k. měřicímu. dosahu.
až.2.m.a.kompaktnímu.provedení.mohou.
výrobci. strojů. a. koncoví. uživatelé. nový.
snímač. OptoControl. 2520. navíc. instalo-
vat. i.v.místech,.kde. je.nedostatek.prosto-

ru..Kromě.toho,.na.rozdíl.od.jiných.vyso-
ce.přesných.snímačů.rozměrů.dostupných.
v.současné.době,.cíl.měření.tohoto.snímače.
může.být.umístěn.v.kterémkoliv.bodě.pra-
covního.prostoru.a.ne. jen.v.úzké.pracov-
ní.poloze,.což.uživateli.poskytuje.mnohem.
větší.flexibilitu.při.použití.

Pro. více. informací. o. snímači. OptoCon-
trol. 2520. prosím. kontaktujte. obchodní. od-
dělení.Micro-Epsilon.Czech.Republic.–.viz.
inzerát.na.str..61.

(Micro-Epsilon Czech Republic)

Celosvětově působící společnost Kobold 
Messring GmbH nabízí mnoho přístrojů 
pro měření průtoku, tlaku, výšky hladiny 
a teploty. Tento článek se věnuje hladino-
měrům NGM s vedenou vlnou. 

Hladinoměr. NGM. je. radarový. hladino-
měr.s.vedenou.vlnou,.který.pracuje.na.prin-
cipu.TDR.(Time Domain Reflectometry)..Níz-
koenergetické.vysokofrekvenční.elektromag-
netické.impulzy.generované.senzorem.se.šíří.
podél. sondy.ponořené.do.měřeného.média..
Část.energie.impulzů.se.od.povrchu.média,.
kterým.může.být.kapalná.nebo.sypká.látka,.
odráží.zpět.k.senzoru.a.z.doby.mezi.vyslá-
ním. a. přijetím. impulzů. se. vypočítá. poloha.
hladiny..Vypočtená.poloha.hladiny.se.převe-
de.na.analogový.signál.4.až.20.mA..Limit-
ní.hodnoty.lze.sledovat.volně.nastavitelným.
spínacím.výstupem.

Oblast použití 

Radarové.hladinoměry.na.principu.TDR.
umožňují. přímé,. přesné. a. vysoce. spolehli-
vé.nepřetržité.měření,. jakož. i.detekci.mez-
ní. úrovně. v. téměř. každé. kapalině. a. lehce.
sypkých.materiálech.nezávisle.na.měnících.
se.provozních.podmínkách,.jimiž.jsou.např..
hustota,.vodivost,.teplota,.tlak.nebo.vlhkost.
média.i.prostředí.nad.médiem..Přístroje.lze.
instalovat.v.malých.nádržích,.vysokých.a.úz-
kých. trubkách. a. rovněž. velmi. přesně. měří.
i.v.nádržích.s.nepravidelnou.geometrií..Hla-
dinoměr. NGM. je. vhodný. zejména. pro. po-
užití. v. obtokových. komorách. a. uklidňují-
cích.nádržích..Dobře.měří.i.v.médiích.s.ma-
lou.dielektrickou.konstantou,.jako.jsou.oleje.
a.uhlovodíky.

Snímač. je. plně. modulární. a. jednotlivé.
jeho.části.jsou.zaměnitelné.bez.použití.spe-

Radarový hladinoměr typu Kobold NGM  
s vedenou vlnou

ciálních.nástrojů.nebo.svařová-
ní..Elektronika.snímače.je.plně.
galvanicky. oddělena. od. vstu-
pů.a.výstupů.i.od.nádrže.(nemá.
problémy. s. elektrochemickou.
korozí).. Připojení. snímače. je.
čtyřvodičové..Díky.analýze.mě-
řeného.signálu.je.snímač.velmi.
odolný.proti.poruchám..

Konstrukční uspořádání 

Hladinoměr. NGM. se. sklá-
dá.ze.tří.hlavních.částí.(obr. 1):.
pouzdra.s.elektronikou,.průchod-
ky.a.sondy..Jedinými.prvky,.které.
jsou.vystaveny.atmosféře.uvnitř.
nádrže,. jsou. sonda. a. průchod-
ka.. Elektronika. a. svorkovnice.
pro. vstupy. a. výstupy. umístěné.
v. pouzdře. nemají. žádný. kon-
takt. s. médiem. ani. atmosférou.
v. nádrži.. Průchodka. se. nachá-
zí.ve.spodní.části.pouzdra.a.má.
dva.hlavní.účely:.její.vnější.závi-
tová.kovová.objímka.pevně.spojí.
snímač.s.nádrží.a.vnitřní.součás-
ti.vedou.vysokofrekvenční.měři-
cí.signál.z.elektroniky.přes.stě-
nu. do. nádrže. a. zpět.. Sonda. je.
upevněna.k.průchodce.a.noří.se.
do. média. uvnitř. nádrže;. vyso-
kofrekvenční. signál. se. šíří. po-
dél. sondy,. která. plní. funkci. vl-
novodu..

Typy sond

Hladinoměr.NGM.má.tři.růz-
né. typy.sond:. tyčovou,. lanovou.
a.koaxiální.Obr. 1. Konstrukční uspořádání hladinoměru
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