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More Precision
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Laserowy czujnik triangulacyjny Plug & Play optoNCDT 1220

Analog Wyjście analogowe

Częstotliwość pomiarowa do 1 kHz
250Hz
500Hz
1000Hz

Idealny do aplikacji
seryjnych i OEM

Kompaktowa konstrukcja 
ze zintegrowanym kontrolerem

Automatyczna kompensacja celu

Plug&Play poprzez przycisk wyboruselect

ATC

OptoNCDT 1220 to nowy laserowy czujnik 
triangulacyjny o kompaktowych rozmiarach, 
przeznaczony do precyzyjnych pomiarów 
przemieszczenia, odległości i położenia. 
Zapewnia on wysoką dokładność 
i regulowane częstotliwości pomiaru do 
1 kHz.

Wyjątkowo kompaktowe rozmiary czujnika 
ze zintegrowanym kontrolerem umożliwiają 
jego instalację w ograniczonych przestrze-
niach. Niewielka waga sprawia, że optoNCDT 
1220 idealnie nadaje się do zastosowań, w 
których występują duże przyspieszenia, np. 
na chwytaku robota lub w drukarkach 
przemysłowych.

Zintegrowana funkcja automatycznej 
kompensacji celu (ATC) zapewnia stabilną 
kontrolę sygnału odległości niezależnie od 
jego koloru lub jasności. Uruchomienie za 
pomocą przycisków funkcyjnych lub interfe-
jsu internetowego jest szybkie i łatwe.

Połączenie zwartej konstrukcji, 
wszechstronności i dokładności pomiaru 
zapewnia doskonałą relację ceny do 
wydajności, zwłaszcza w projektach OEM 
obejmujących duże ilości.



Model ILD1220-10 ILD1220-25 ILD1220-50

Zakres pomiarowy 10 mm 25 mm 50 mm

Początek zakresu pomiarowego 20 mm 25 mm 35 mm

Środek zakresu pomiarowego 25 mm 37.5 mm 60 mm

Koniec zakresu pomiarowego 30 mm 50 mm 85 mm

Częstotliwość pomiarowa 1) 0.25 kHz / 0.5 kHz / 1 kHz

Liniowość
< ± 10 µm < ± 25 µm < ± 50 µm

< ± 0.10 % FSO

Powtarzalność

Stabilność temperaturowa

2) <3.7 µm <9.2 µm <18.4 µm

± 3 µm / K  ± 7.5 µm / K ± 15 µm / K

± 0.03 % FSO / K

Średnica plamki światła  
(± 10 %)

SMR 90 x 120 µm 100 x 140 µm 90 x 120 µm

MMR 45 x 40 µm 120 x 130 µm 230 x 240 µm

EMR 140 x 160 µm 390 x 500 µm 630 x 820 µm

Najmniejsza średnica 45 x 40 µm with 24 mm 55 x 50 µm with 31 mm 70 x 65 µm with 42 mm

Źródło światła laser półprzewodnikowy  < 1 mW, 670 nm (czerwony)

Klasa bezpieczeństwa lasera klasa 2 zgodnie z DIN EN 60825-1: 2015-07

Dopuszczalne światło otoczenia 3) 20,000 lx

Napięcie zasilania 11…30 VDC

Pobór prądu < 2 W (24 V)

Wyjście analogowe 4 ... 20 mA (dowolnie skalowalne w zakresie pomiarowym)

Wyjście przełączające 1 x wyjście błędu npn, pnp, push pull

Połączenie zintegrowany kabel 2 m, wolne końce, minimalny promień gięcia 30 mm (montaż na stałe)

Montaż połączenie śrubowe przez dwa otwory montażowe

Zakres temperaturowy
przechowywania -20 ... +70 °C (bez kondensacji)

pracy 0 ... +50 °C (bez kondensacji)

Wstrząsy (DIN-EN 60068-2-29) 15 g / 6 ms in 3 axes

Wibracje (DIN-EN 60068-2-6) 20 g / 20 … 500 Hz

Klasa ochrony (DIN-EN 60529) IP65

Materiał obudowa aluminiowa

Masa około. 30 g (bez przewodu), ok. 110 g (z przewodem)

Elementy sterujące i wyświetlające
Przycisk wyboru zerowania / uczenia / ustawień fabrycznych
interfejs sieciowy do konfiguracji
2 x 3 kolorowe diody LED wskazujące moc i stan

4)

FSO = Pełen zakres pomiarowy
SMR = początek zakresu pomiarowego; MMR = środek zakresu pomiarowego EMR = koniec zakresu pomiarowego
1)Ustawienie fabryczne 1 kHz; modyfikacja ustawień fabrycznych wymaga konwertera IF2001 / USB (dostępny opcjonalnie)
2)Częstotliwość pomiaru 1 kHz, mediana 9
3)Oświetlacz: żarówka
4)Połączenie z komputerem PC przez IF2001 / USB (dostępne opcjonalnie)



Czujniki i systemy Micro-Epsilon

Czujniki i systemy do pomiaru 
przemieszczania, odległości i położenia

Czujniki i urządzenia pomiarowe 
do bezkontaktowego pomiaru temperatury

Technologia pomiarowa 3D do kontroli 
wymiarów i powierzchni

Mikrometry optyczne i światłowody, 
wzmacniacze pomiarowe i testowe

Czujniki rozpoznawania kolorów, analizatory 
LED i wbudowane spektrometry kolorów

Systemy pomiarowe i kontrolne do taśm 
metalowych, tworzyw sztucznych i gum
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