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More Precision



Laserowy czujnik przemieszczenia do zaawansowanej automatyzacji optoNCDT 1900

Czujniki laserowe nowej generacji

- Unikalna kombinacja rozmiaru, 
szybkości i dokładności

- Idealny do pomiarów dynamicznych 
i wymagających wysokiej rozdzielczości

- Najwyższa odporność w swojej 
klasie na wpływ światła otoczenia

- Zaawansowana kompensacja 
powierzchni do pomiarów z dużą 
prędkością na zmieniających się 
powierzchniach

- Stabilna obudowa z odlewu 
aluminiowego

- Nowy system instalacji umożliwia 
powtarzalne ustawienie czujnika 
w idealnej pozycji pomiarowej

Opatentowany montaż
Łatwy montaż i wysoka powtarzalność 
przy wymianie czujnika

Zaawansowana kompensacja 
powierzchni
Przy szybko zmieniających się 
powierzchniach kontrola 
ekspozycji zapewnia 
wiarygodne wyniki pomiarów.

Prosta instalacja 
i pierwsze uruchomienie

Dwuetapowe uśrednianie wartości pomiarowej 
umożliwia płynne przebiegi sygnałów podczas pomiaru 
krawędzi (po prawej). W przeciwnym razie pojawią się 
sygnały zakłócające (po lewej).

Najwyższa stabilność dzięki inteligentnej optymalizacji sygnału

Zaawansowana kompensacja powierzchni
Inteligentna kontrola czasu naświetlania dla wymagających powierzchni

OptoNCDT 1900 to najnowszy model czujników laserowych Micro-Epsilon. Ten innowacyjny 
czujnik stosowany jest do dynamicznych pomiarów przemieszczeń, odległości i położenia, 
oferując unikalne połączenie szybkości, zwartej konstrukcji i dokładności. Zintegrowany 
wysokowydajny kontroler umożliwia szybkie i bardzo precyzyjne przetwarzanie i wysyłanie 
wartości pomiarowych. Innowacyjny laserowy czujnik triangulacyjny optoNCDT 1900 jest 
używany wszędzie tam, gdzie wymagana jest maksymalna precyzja uzyskiwana dzięki 
najnowszej technologii. Rozwiązuje zadania pomiarowe z zakresu automatyki, produkcji 
samochodów, druku 3D oraz współrzędnościowych maszyn pomiarowych.

Po raz pierwszy dostępna jest dwuetapowa funkcja uśredniania wartości pomiaru, która 
umożliwia optymalizację sygnału. Zapewnia to płynny sygnał na krawędziach i stopniach. 
Uśrednianie pomiarów umożliwia precyzyjny przebieg sygnału, zwłaszcza w przypadku 
dynamicznych pomiarów ruchomych części.

OptoNCDT 1900 jest wyposażony w inteligentną funkcję kontroli powierzchni. Nowe algorytmy 
generują stabilne wyniki pomiarów nawet na wymagających powierzchniach, na których 
występują zmienne odbicia światła. Co więcej, te nowe algorytmy kompensują światło 
otoczenia do 50 000 luksów.
Z tego względu jest to czujnik o najwyższej w swojej klasie odporności na światło otoczenia, 
który można stosować nawet w mocno oświetlonych miejscach.

Montaż czujnika za pomocą tulei 
mocujących automatycznie ustawia czujnik 
we właściwej pozycji. Umożliwia to zarówno 
łatwą wymianę czujnika, jak i jeszcze 
większą precyzję w realizacji zadań 
pomiarowych. Dzięki niewielkim rozmiarom 
czujnik laserowy można również 
zintegrować w ograniczonych 
przestrzeniach.



Model ILD1900-10 ILD1900-25 ILD1900-50

Zakres pomiarowy 10 mm 25 mm 50 mm

Początek zakresu pomiarowego 20 mm 25 mm 40 mm

Środek zakresu pomiarowego 25 mm 37.5 mm 65 mm

Koniec zakresu pomiarowego 30 mm 50 mm 90 mm

Częstotliwość pomiarowa 1)
płynna regulacja między 0.25 ... 10 kHz

7 regulowanych stopni: 10 kHz / 8 kHz / 4 kHz / 2 kHz / 1.0 kHz / 500 Hz / 250 Hz

Liniowość 2)
< ±2 µm < ±5 µm < ±10 µm

< ±0.02 % FSO

Powtarzalność 3) < 0.4 µm < 0.8 µm < 1.6 µm

Stabilność temperaturowa 4) ±0.005 % FSO / K

Średnica plamki światła 
(±10 %) 5)

SMR 115 x 150 µm 200 x 265 µm 220 x 300 µm

MMR 60 x 65 µm 70 x 75 µm 95 x 110 µm

EMR 120 x 140 µm 220 x 260 µm 260 x 300 µm

najmniejsza średnica 60 x 65 µm with 25 mm 65 x 70 µm with 35 mm 85 x 90 µm with 55 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 50,000 lx

Napięcie zasilania 11 … 30 VDC

Pobór prądu < 3 W (24 V)

Wejście sygnału
1 x włączanie / wyłączanie lasera HTL / TTL;
1 x wejście wielofunkcyjne HTL / TTL: wejście wyzwalające, wejście podrzędne, zerowanie, mastering, programowanie;
1 x wejście synchronizacyjne RS422: wejście wyzwalające, wejście synchronizacji, master / slave, przemiennie master / slave

Interfejs cyfrowy RS422 (18 bit) / PROFINET 6) / EtherNet/IP 6)

Wyjście analogowe 4 ... 20 mA / 0 … 5 V / 0 … 10 V (16 bitów, dowolnie skalowalne w zakresie pomiarowym)

Wyjście przełączające 2 x wyjście przełączające (błąd i wartość graniczna): npn, pnp, push pull

Synchronizacja możliwe jednoczesne lub naprzemienne pomiary

Połączenie
zintegrowany kabel 3 m, otwarte końce, min. promień gięcia 30 mm (montaż na stałe);

lub zintegrowany pigtail (przewód ze złączem) 0,3 mz 17-pinową wtyczką M12;
możliwość opcjonalnego przedłużenia do 3 m / 6 m / 9 m / 15 m

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

pracy 0 ... +50 °C (bez kondensacji)

Wstrząsy (DIN-EN 60068-2-29) 15 g / 6 ms w 3 osiach

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

Klasa ochrony (DIN-EN 60529) IP67

Materiał obudowa aluminiowa

Masa około. 185 g (w tym przewód ze złączem), ok. 300 g (z przewodem)

Elementy sterujące i wyświetlające

Przyciski wyboru i funkcyjne: wybór interfejsu, mastering (zero), nauczanie, nastawy wstępne, 
suwak jakości, wybór częstotliwości, ustawienia fabryczne;

interfejs sieciowy do konfiguracji 7): ustawienia wstępne specyficzne dla aplikacji, wybór pików, sygnał wideo,
dowolnie wybierane możliwości uśredniania, redukcja danych, zarządzanie ustawieniami;

2 kolorowe diody LED zasilania / stanu

FSO = Pełen zakres pomiarowy
SMR = początek zakresu pomiarowego; MMR = środek zakresu pomiarowego EMR = koniec zakresu pomiarowego
Podane dane dotyczą białej powierzchni odbijającej rozproszone światło (obiekt referencyjny:ceramika Micro-Epsilon do czujników ILD)
1) Ustawienie fabryczne: częstotliwość pomiarowa 4 kHz; modyfikacja ustawień fabrycznych wymaga konwertera IF2001 / USB (dostępny opcjonalnie)
2) Dotyczy wyjścia cyfrowego
3) Typowa wartość przy pomiarach przy 4 kHz i medianie 9
4) Odnosi się do wyjścia cyfrowego w połowie zakresu pomiarowego
5) Średnica plamki świetlnej określona za pomocą lasera punktowego z dopasowaniem Gaussa (pełna szerokość 1 / e²)
6) Podłączenie przez moduł interfejsu (patrz akcesoria)
7) Połączenie z komputerem PC przez IF2001 / USB (patrz akcesoria)
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Utrzymuj ten obszar wolny od innych 
źródeł światła i / lub ich odbić 

Ograniczenia 
dotyczące wolnego miejsca

Złącze (strona czujnika)

47.5
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optoNCDT 1900 (10/25/50 mm)
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