
optoNCDT // Laserowe czujniki przemieszczenia (triangulacyjne)

More Precision
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Kompaktowe laserowe czujniki przemieszczenia 
dla przemysłu i automatyki optoNCDT 1320

OptoNCDT 1320 to bardzo kompaktowy 
laserowy czujnik triangulacyjny 
przeznaczony do podstawowych, 
precyzyjnych zadań pomiarowych. Służy do 
pomiaru przemieszczenia, odległości 
i położenia. Sterownik jest zintegrowany 
z obudową, co znacznie upraszcza 
procedurę instalacji.

Ponieważ czujnik jest wyjątkowo 
kompaktowy, można go zintegrować 
również w ograniczonej przestrzeni 
montażowej. Ze względu na niewielką wagę 
optoNCDT 1320 idealnie nadaje się do 
aplikacji, w których występują duże 
przyspieszenia np. na ramieniu robota lub 
w maszynach typu pick and place.

OptoNCDT 1320 oferuje wysoką dokładność 
pomiaru i regulowane częstotliwości 
pomiaru do 2 kHz. Aktywna kompensacja 
powierzchni (ASC) zapewnia stabilną 
kontrolę sygnału odległości niezależnie od 
koloru lub jasności mierzonego obiektu. 
Bardzo małe obiekty mogą być niezawodnie 
wykrywane dzięki niewielkiemu i wyraźnie 
rzutowanemu rozmiarowi plamki 
pomiarowej. 

Wyjątkowa łatwość użycia
Modele optoNCDT 1320 umożliwiają szybkie 
uruchomienie czujnika za pomocą przycisku 
wielofunkcyjnego. W razie potrzeby dalsze 
ustawienia czujnika można wprowadzić za 
pośrednictwem interfejsu internetowego.

Dzięki ustawieniom „Standard”, „Zmiana 
powierzchni” i „Materiał z przenikaniem” 
w interfejsie sieciowym można łatwo 
uzyskać precyzyjne wyniki pomiarów bez 
żadnej złożonej optymalizacji. Suwak jakości 
umożliwia dostosowanie czujnika do 
procesów statycznych i dynamicznych.



Model ILD1320-10 ILD1320-25 ILD1320-50 ILD1320-100

Zakres pomiarowy 10 mm 25 mm 50 mm 100 mm

Początek zakresu pomiarowego 20 mm 25 mm 35 mm 50 mm

Środek zakresu pomiarowego 25 mm 37.5 mm 60 mm 100 mm

Koniec zakresu pomiarowego 30 mm 50 mm 85 mm 150 mm

Częstotliwość pomiarowa 1) 4 regulowane stopnie: 2 kHz/ 1kHz / 0,5 kHz/ 0,25 kHz

Liniowość
< ±10 µm < ±25 µm < ±50 µm < ±100 µm

< ±0.10 % FSO

Powtarzalność 2) 1 µm 2.5 µm 5 µm 10 µm

Stabilność temperaturowa ±0.015 % FSO / K ±0.01 % FSO / K

Średnica plamki światła 
(±10 %)

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

750 x 1100 µmMMR 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 przy 24 mm 55 x 50 µm przy 31 mm 70 x 65 µm przy 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) 30,000 lx 20,000 lx

Napięcie zasilania 11 … 30 VDC

Pobór prądu < 2 W (24 V)

Wejście sygnału 1 x włączanie / wyłączanie lasera HTL;
1 x wejście wielofunkcyjne HTL: wyzwalanie / zerowanie / mastering / uczenie

Interfejs cyfrowy RS422 (16 bit) / PROFINET 4) / EtherNet/IP 4)

Wyjście analogowe 4 ... 20 mA (dowolnie skalowalne w zakresie pomiarowym) 5)

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

Połączenie zintegrowany kabel 3 m, otwarte 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 w 3 osiach, po 1000 wstrząsów

Wibracje (DIN-EN 60068-2-6) 20 g / 20… 500 Hz w 3 osiach, 2 kierunkach i 10 cyklach każda

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 6)

2 x kolorowe diody LED wskazujące moc i stan

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 1 kHz; modyfikacja ustawień fabrycznych wymaga konwertera IF2001 / USB (dostępny opcjonalnie)
2) Częstotliwość pomiaru 1 kHz, mediana 9
3) Oświetlacz: żarówka
4) Podłączenie przez moduł interfejsu (patrz akcesoria) 
5)  Konwersja cyfrowo-analogowa wykonywana jest na 12 bitach
6) Połączenie z komputerem PC przez IF2001 / USB (dostępne opcjonalnie)
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Akcesoria do wszystkich serii optoNCDT 
Zasilacz
 PS 2020 (zasilacz 24 V / 2,5 A, wejście 100 - 240 VAC

wyjście 24 VDC / 2,5 A, montaż symetryczny
szyna standardowa 35 mm x 7,5 mm, DIN 50022)

Jednostka sterująca do oceny i konwersji sygnału
 C-Box / 2A (kontroler do konwersji i oceny wydajności 

do 2 sygnałów czujnika)

Karta interfejsu
 IF2008PCI / IF2008PCIe (karta interfejsu dla przetwarzania 

wielu sygnałów; interfejsy analogowe i cyfrowe)

Konwerter USB
 Konwerter IF2001 / USB RS422 / USB

(konwerter sygnałów cyfrowych na USB)
 4-kanałowy konwerter IF2004 / USB RS422 / USB

(konwerter do 4 sygnałów cyfrowych na USB)

Moduł interfejsu do połączenia z przemysłową siecią Ethernet
  IF2030 / PNET
  IF2030 / ENETIP

Akcesoria optoNCDT 1420 / 1402CL1
Przewód zasilający i wyjściowy 
(odpowiedni do prowadników łańcuchowych)

 PCF1420-1/I (1 m, wyjście 4 ... 20 mA)
 PCF1420-1/I(01) (1 m, wyjście 4...20 mA)
 PCF1420-3/I (3 m, wyjście 4 ... 20 mA)
 PCF1420-6/I (6 m, wyjście 4 ... 20 mA)
 PCF1420-10/I (10 m, wyjście 4 ... 20 mA)
 PCF1420-15/I (15 m, wyjście 4 ... 20 mA)
 PCF1420-3/U (3 m, z wbudowanym rezystorem, wyjście 1 ... 5 VDC)*
 PCF1420-6/U (6 m, z wbudowanym rezystorem, wyjście 1 ... 5 VDC)*
 PCF1420-10/U (10 m, z wbudowanym rezystorem, wyjście 1 ... 5 VDC)*
 PCF1420-15/U (15 m, z wbudowanym rezystorem, wyjście 1 ... 5 VDC)*
 PCF1420-3/IF2008 (3 m, interfejs i kabel zasilający)
 PCF1420-6/IF2008 (6 m, interfejs i kabel zasilający)
 PCF1420-10/IF2008 (10 m, interfejs i kabel zasilający)
 PCF1420-3/C-Box (3 m)
* na zamówienie z wyjściem 2 ... 10 VDC

Przewód zasilający i wyjściowy, odpowiedni do użycia z robotami
(dostępne w wersji 90 °)
 PCR1402-3/I (3 m)
 PCR1402-6/I (6 m)
 PCR1402-8/I (8 m)

Akcesoria

Akcesoria do optoNCDT 1750BL / 1750DR / 1710 /
1710BL
Przewód zasilający i wyjściowy (odpowiedni do prowadników łańcuchowych)
 PC1700-3 (3 m)
 PC1700-10 (10 m)
 PC1700-10/IF2008 (10 m, do użytku z kartą interfejsu IF2008)
 PC1750-3/C-Box (3 m)
 PC1750-6/C-Box (6 m) 
 PC1750-9/C-Box (9 m)

Przewód zasilający i wyjściowy (odpowiedni do użytku z robotami)
 PCR1700-5 (5 m)
 PCR1700-10 (10 m)

Przewody zasilające i wyjściowe do temperatur do 200 ° C
 PC1700-3 / OE / HT (3 m)
 PC1700-6 / OE / HT (6 m)
 PC1700-15 / OE / HT (15 m)

Obudowa ochronna
Model SGH (rozmiary S i M)
Model SGHF (rozmiary S i M)
 Tryb SGHF-HT

Akcesoria do optoNCDT 2300 / 2300LL / 2300BL /
2300-2DR
Przewód zasilający i wyjściowy
 PC2300-0,5Y (przewód połączeniowy do komputera PC lub PLC; do pracy

wymagany będzie PC2300-3 / SUB-D)
 PC2300-3 / SUB-D (3 m; do pracy wymagany będzie PC2300-0,5Y)-

czerwone)
 PC2300-3 / IF2008 (interfejs i przewód zasilający)
 PC2300-3/OE (3 m)
 PC2300-6/OE (6 m)
 PC2300-9/OE (9 m)
 PC2300-15/OE (15 m)
 PC2300-3/C-Box/RJ45 (3 m)
* inne długości przewodów na zamówienie

Obudowa ochronna
Model SGH (rozmiary S i M)
Model SGHF (rozmiary S i M)
Model SGHF-HT

Przewody zasilające i wyjściowe do temperatur do 200 ° C
 PC2300-3/OE/HT (3 m)
 PC2300-6/OE/HT (6 m)
 PC2300-9/OE/HT (9 m)
 PC2300-15/OE/HT (15 m)

optoNCDT



SGHx ILD rozmiar S (140x140x71 mm)
do optoNCDT 1750/2300 wymiary 97x75 mm

SGHx ILD rozmiarM (140x180x71 mm)
do optoNCDT 1750/2300 wymiary 150x80 mm

Narzędzie demonstracyjne optoNCDT

Darmowe pobieranie
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Dostawa obejmuje oprogramowanie do łatwej konfiguracji czujnika. 
Ustawienia można wygodnie wprowadzić za pomocą interfejsu 
użytkownika systemu Windows na komputerze. Parametry czujnika 
są przesyłane do czujnika przez port szeregowy i w razie potrzeby 
można je również zapisać. Oprogramowanie jest dostępne w wersji 
jedno- i wielokanałowej. Czujnik jest podłączony do komputera za 
pomocą przewodu czujnika i konwertera USB. [dla dowolnego 
czujnika ILD]

Pobierz bezpłatnie ze strony www.micro-epsilon.com/download: 
oprogramowanie, sterownik i dobrze udokumentowaną bibliotekę DLL 
dla łatwej integracji czujnika z istniejącym oprogramowaniem lub 
oprogramowaniem klienta.

Obudowa ochronna do wymagających środowisk
Aby chronić czujniki laserowe optoNCDT w trudnych warunkach, 
dostępne są obudowy ochronne w różnych wersjach.

Model SGH
Całkowicie zamknięta obudowa ze zintegrowaną przednią szybką, 
gdzie czujnik mierzy przez zabudowane szklane okienko. 
Wodoodporna obudowa zapewnia ochronę przed rozpuszczalnikami 
i detergentami.

Model SGHF
Obudowa z okienkiem i przyłączem sprężonego powietrza, idealna do 
wysokich temperatur otoczenia. Zintegrowane chłodzenie powietrza 
w obudowie zapewnia optymalną ochronę czujnika.

Model SGHF-HT
Ta chłodzona wodą obudowa ochronna z okienkiem i złączem 
sprężonego powietrza jest przeznaczona do zadań pomiarowych 
w temperaturze otoczenia do 200 ° C.

Nadaje się do wszystkich czujników o dużym zasięgu
OptoNCDT 1710
optoNCDT 1750-500 i optoNCDT 1750-750
OptoNCDT 2310
optoNCDT 2300-200
Maksymalna temperatura otoczenia 200 ° C
Maksymalna temperatura wody chłodzącej T (max) = 10 ° C
Minimalny przepływ wody Q (min) = 3 litry / min
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IF2008PCI / IF2008PCIe - Karta interfejsu PCI 
do synchronicznej akwizycji danych

Cechy szczególne
 Podstawowa płytka drukowana IF2008: 4 sygnały cyfrowe i 2 enkodery
 F2008E - Karta rozszerzeń: 2x sygnały cyfrowe, 2x sygnały analogowe 

i 8x sygnały We / Wy

IF2004 / USB: 4-kanałowy konwerter z RS422 na USB

Cechy szczególne
 4x sygnały cyfrowe przez RS422
 4x wejścia wyzwalające, 1x wyjście wyzwalające
 Synchroniczne gromadzenie danych
Wysyłanie danych przez USB

Konwerter IF2001 / USB RS422 na USB

Moduły interfejsów optoNCDT

Karta interfejsu IF2008, IF2008E
do indywidualnego przetwarzania 
sygnałów

RS422 USB

RS422

RS422

RS422

RS422

USB

Absolutnie synchroniczna akwizycja danych jest decydującym 
czynnikiem przy pomiarze płaskości lub grubości przy użyciu kilku 
czujników laserowych. Karta interfejsu IF2008PCI jest przeznaczona 
do instalacji w komputerach PC i umożliwia synchroniczne 
przechwytywanie czterech sygnałów cyfrowych czujników i dwóch 
enkoderów. Dane są przechowywane w pamięci FIFO w celu 
umożliwienia przetwarzania oszczędzającego zasoby w blokach 
w komputerze. Płyta rozszerzeń IF2008E umożliwia wykrycie 
dodatkowo dwóch sygnałów z czujników cyfrowych, dwóch sygnałów 
z czujników analogowych i ośmiu sygnałów We /Wy.

Konwerter RS422 / USB przekształca sygnały cyfrowe z czujnika 
laserowego w pakiet danych USB. Czujnik i konwerter są połączone 
poprzez interfejs RS422 konwertera. Dane wysyłane są poprzez 
interfejs USB. Konwerter przechodzi przez dalsze sygnały i funkcje, 
takie jak włączanie / wyłączanie lasera, sygnały przełączania i wyjście 
funkcji. Podłączone czujniki i konwerter można zaprogramować 
za pomocą oprogramowania.

Konwerter RS422 / USB przekształca sygnały cyfrowe z czujnika 
laserowego w pakiet danych USB. Czujnik i konwerter są połączone 
poprzez interfejs RS422 konwertera. Dane wysyłane są poprzez 
interfejs USB. Konwerter przechodzi przez dalsze sygnały i funkcje, 
takie jak włączanie / wyłączanie lasera, sygnały przełączania i wyjście 
funkcji. Podłączone czujniki i konwerter można zaprogramować 
za pomocą oprogramowania.
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IF2030
Moduł interfejsu do połączenia z przemysłowym Ethernetem

C-Box / 2A Kontroler do konwersji i oceny C / A

Cechy szczególne
Wejście wyzwalające
Wyjście wielofunkcyjne
Wysyłanie wartości pomiarowych przez Ethernet, USB, wyjście analogowe 

4 ... 20 mA / 0 ... 5 V / 0 ... 10 V / ±5 V / ±10 V 
(skalowalne poprzez interfejs sieciowy)
 2x wyjścia przełączające dla czujników lub stanu C-Box / 2A
 Równoległe przesyłanie danych przez 3 interfejsy wyjściowe

RS422
EtherNet/IP

PROFINET

RS422

RS422
USB

Analog (U/I)

Ethernet

+/-

C-Box / 2A jest używany do szybkiej konwersji C / A dwóch cyfrowych 
sygnałów wejściowych lub do oceny dwóch cyfrowych sygnałów 
czujnika. Kontroler jest kompatybilny z modelami optoNCDT 1420, 
1750 i 2300. Obsługa C-Box / 2A i podłączonych czujników odbywa 
się za pośrednictwem interfejsu internetowego.

Można obliczyć funkcje uśredniania, grubość, średnicę, stopień 
i nachylenia. Konwersja cyfrowo-analogowa jest wykonywana przy 16 
bitach i maks. 70 kHz.

Moduły interfejsu IF2030 są przeznaczone do łatwego łączenia 
czujników Micro-Epsilon z magistralami sieciowymi opartymi na sieci 
Ethernet, np. systemami sterowania fabryką. Moduły PROFINET 
i Ethernet / IP są kompatybilne z czujnikami, które wysyłają dane 
przez interfejs RS422 lub RS485. Moduły te działają po stronie 
czujnika z maksymalnie 4 MBd i mają dwa połączenia sieciowe dla 
różnych topologii sieci. Montaż w szafach rozdzielczych odbywa się 
za pomocą szyny DIN.
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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

P.P.H. WObit E.K.J. Ober s.c.
Dęborzyce 16, 62-045 Pniewy, POLAND
Tel. +48 61 22 27 410 · Fax +48 61 22 27 439
wobit@wobit.com.pl ∙ www.micro-epsilon.pl


