
FELHASZNÁLÁS
Ipari automatizálási feladatoknál
használhatók fémes és nem fémes
tárgyak (pl. víz, műanyagok, kő, fa, stb.)
érintésmentes érzékelésére. A kapacitív
közelítéskapcsolók az érzékelő felé
nyitott fegyverzetű kondenzátorként
működnek. A közelítéskapcsoló
érzékelési távolságán belül a mérő-
kondenzátor dielektrikuma levegő. Ha
valamilyen tárgy vagy anyag
dielektromos állandója ettől jelentős
mértékben eltér, azt érzékeli a készülék.
Egyenáramú tápfeszültséggel működő
kapcsolóknál a kimeneteket pozitív
(PNP), vagy negatív kapcsolású (NPN)
tranzisztorok kapcsolják, amelyek
rövidzárvédettek. Váltóáramú
kapcsolóknál tirisztorok vezérlik a
kimenetet. A kimenet működését
beépített LED jelzi. Az anyagfüggő
érzékenység a hátlapi potenciométerrel
állítható.

A közelítéskapcsolók hengeres fém vagy műanyag tokozással, műgyantával kiöntött
elektronikával, szerelt kábeles csatlakozással készülnek.

MŰSZAKI ADATOK
TÍPUS BCV-141 BCV-142 BCZ-161 BCZ-162 BCV-145 BCZ-165

Ház ∅ [mm] 18 30 18 30
Érzékelési távolság [mm] 8 15 8 15
Fém tartószerk. min.táv. [mm] 10 10 30
Tápfeszültség [V] 10 ... 30 DC 90-250 AC
Max. áramfelvétel [mA] 15 2,2
Maradék feszültség [V] 1,5 20
Max. kapcsolási frekvencia [Hz] 50 20
Kimenet tranzisztor max. 30 V DC
Ohmos terhelés 200 mA
Induktív terhelés 100 mA
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Csatlakozás
műanyag szig. 2m kábel 3 x 0,25 mm2 2 x 0,25 mm2

Mechanikus védettség IP 66 IP 65 IP 66 IP 65
Elektromos védettség III. é.v.o. II. é.v.o.
Ház anyaga műanyag fém műanyag fém
Fémsíkba süllyeszthető igen nem igen nem
Környezeti hőmérséklet - 25°C ... + 70°C
Tömeg [g] 72 212 63 215

TARTOZÉKOK
1 db Használati utasítás
1 db Garanciajegy
2 db felerősítő anya

FELSZERELÉS
A kapcsoló 2 db. menetes felerősítő
anya segítségével szerelhető fel úgy,
hogy az érzékelendő tárgy közelebb
legyen, mint a típusra megadott
kapcsolási (érzékelési) távolság 70%-a.
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Megjegyzés
A váltóáramú (AC) tápfeszültséggel működő készüléket nem szabad terhelés nélkül a hálózatra
csatlakoztatni, mert ez meghibásodást okozhat. Mindig csak a terheléssel sorosan köthetők be.
Ügyelni kell arra, hogy a fázisfeszültség először a terhelésre csatlakozzon és csak azután a
közelítéskapcsolóra.

ÉRZÉKENYSÉG ÁLLÍTÁS
1. Érzékelendő anyag nélkül forgassuk a hátlapi potenciométert jobbra, amíg a

kimenet bekapcsol.
2. A tárgyat helyezzük az érzékelő felület elé, a potenciométert forgassuk balra, míg

a kimenet kikapcsol.
3. Ha a különbség az 1. és 2. pontbeli beállítás között több mint másfél körülfordulás

akkor a beállítás stabil. A végleges beállításkor az 1. és 2. pontok közötti helyzet
közepére kell állítani a potenciométert.

4. Ha az érzékelendő tárgy változó távolságra van az érzékelő felületétől, az
alábbiak szerint járjunk el:
a tárgy legközelebbi helyzetében az 1. pont szerinti beállítást, a tárgy legtávolabbi
helyzetében a 2. pont szerinti beállítást alkalmazzuk, majd állítsuk a két pont
közötti középső helyzetbe a potenciométert.

KARBANTARTÁS, JAVÍTÁS
A készülék rendszeres karbantartást nem igényel. Ha optimális beállítást értünk el, de
az később elmozdult, újra állítás szükséges. Garanciális és garancián túli javítás a
gyártó telephelyén történik.

RAKTÁROZÁSI FELTÉTELEK
Környezeti hőmérséklet: -25°C...+55°C

GARANCIA
A fenti készülékre a vásárlástól számított
2 (kettő) év garanciát vállalunk. Garanciális
igény a Garanciajegy és a számla együttes
bemutatása mellett érvényesíthető.
Garanciális javítás a gyártó telep-helyén
történik, a le- és felszerelés, valamint a
szállítás költségei a vásárlót terhelik.
A gyártó a készüléket csak gondosan
letisztított, ill. fertőtlenített állapotban
fogadja el. Nem vállalunk garanciát
rendeltetésellenes használat, törés, elemi
kár, szakszerűtlen telepítés és
szakszerűtlen üzemeltetés következtében
fellépő hibákra.
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Nivelco  a műszaki változtatás jogát fenntartja.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Gyártó:
NIVELCO Ipari Elektronika Rt.

1043 Budapest, Dugonics u. 11.
Telefon:  369-7575    Fax:  369-8585

e-mail: marketing@nivelco.com
http://www.nivelco.com


