
AECO induktív érzékelők

Az induktív érzékelők az érzékelési felületükön gerjesztett mágneses tér állapotváltozásait 
kiértékelve, kimenetük állapotának változásával képesek jelezni a fémes tulajdonságú tárgyak 
jelenlétét, mindezt érintés nélkül. 

Beépítési módjuk alapján az induktív szenzorok két fajtáját
különböztetjük meg, a szintbe építhető (embeddable / flush mounting/
bündig) illetve szintbe nem építhető (not embeddable / non flush
mounting / nicht bündig) kivitelt. 

szintbe építhető szintbe nem építhető

Az oldalt árnyékolt, szintbe építhető érzékelő kevésbé érzékeny a körülötte lévő fémes tárgyakra, 
csak az érzékelő aktív felülete előtt elhelyezett fémes tárgyakat észleli, így fémtestbe, szintbe 
szerelhető. Több érzékelő esetén, az egymásra hatás elkerülése érdekében, a két szenzor távolsága 
legalább az érzékelők átmérőjének kétszerese kell legyen. 
Nem szintbe építhető típusoknál a két érzékelő közti távolságot legalább a szenzor átmérőjének  
háromszorosára kell hagyni. A katalógusban megadják azt a távolságot is, ami megmutatja, hogy az 
érzékelő aktív felületének milyen hosszan kell kinyúlnia a környezetéből.

Ellenállóság, védettség

Az AECO induktív érzékelők IP 65/67-es besorolásúak, ami azt jelenti, hogy por és víz ellen 
mennyire védettek.

Hőmérséklet tűrés

AECO induktív szenzorai típustól függően a -25 – +85C° fok működési hőmérséklet tartományban 
érzékelnek, ebben a tartományban biztosított a megadott jellemzők szerinti pontos működés. 

Kiviteli formák

Az induktív érzékelők hengeres (SI), téglatest  (SIP), hasáb
(SIQ), és gyűrű (SIA) alakú kivitelben készülnek. 

Típusok, kapcsolási, bekötési rajzok

A négy alaptípust a következő:

• A típus: két vezetékes váltófeszültségű szenzorok
tirisztoros kimenettel, záró ( NO ) vagy bontó ( NC )
kivitelben.

• B típus: két vezetékes egyenfeszültségű  
szenzorok, tranzisztoros kimenettel, záró ( NO ) 
vagy bontó ( NC ) kivitelben.
 



• C típus: 3 és 4 vezetékes egyenfeszültségű
érzékelők, NPN vagy PNP tranzisztoros
kimenettel, záró ( NO ) és/vagy bontó ( NC )
kivitelben.

• N típusú: két vezetékes egyenfeszültségű 
érzékelők  jelentősen csökkentett áramkimenettel,
melyek így felhasználhatók egyszerűbb, 
gyújtószikra képződés elleni biztonságot igénylő 
alkalmazásokban is. 

Alkalmazási példák

• Pozícióérzékelés

• Munkadarab jelenlétének vagy hiányának érzékelése

• Gyártószalagon haladó tárgyak észlelése

• Kis méretű alkatrészek számlálása

• Munkadarabokat szállító fémpaletták jelzése futószalagon

• Fogaskerék fogazat számlálása

• Szalagsebesség mérése

• Fordulatszám meghatározás

• Présszerszám véghelyzetének jelzése

• Szélerőművek gondolájában a lapát helyzetének megállapítása

• Fúrófej törésének észlelése

• Drót folytonosságának ellenőrzése

• Szennyezett, olajos környezetben is probléma nélkül alkalmazhatók, kenőanyagok, 
hűtőfolyadékok nem befolyásolják működési paramétereiket.

Telepítési javaslatok

Az érzékelő beszerelésekor és bekötésekor javallott egy megfelelő méretű (a maximális 
tápfeszültségnél nagyobb – szabványosított méret) párhuzamosan bekötött varisztor használata, 
mely esetleges túlfeszültség esetén megvédi az érzékelőt a károsodástól. A varisztor lábai polaritás 
függetlenek.



Típushatározó az AECO induktív érzékelőkhöz

1: 

• SI hengeres, többségében menetes kivitelű érzékelő, átmérő méretek: 4, 5, 6.5, 8, 12, 
18, 30 mm 

• SIP hasáb alakú érzékelő, élméret: 8, 10, 12, 17, 25, 40 mm 

• SIQ egyenlő oldalú hasáb alakú érzékelő, élméret: 80 mm

• SIA gyűrűs érzékelő, belső átmérő méretek: 5, 12, 15, 22, 25, 30, 44, 63, 100 mm 

2: 

A síkba szerelhető – végig menetes, váltóáramú kivitel
AE síkba nem szerelhető, váltóáramú kivitel 
B síkba szerelhető – végig menetes, 2 vezetékes egyenáramú kivitel 
BE síkba nem szerelhető, 2 vezetékes egyenáramú kivitel 
C síkba szerelhető – végig menetes, 3 vagy 4 vezetékes, NPN vagy PNP, NO és/vagy NC
CE síkba nem szerelhető, 3 vagy 4 vezetékes, NPN vagy PNP, NO és/vagy NC
D növelt érzékenységű, síkba szerelhető, 3 vagy 4 vezetékes, NPN vagy PNP, NO és/vagy NC
DE növelt érzékenységű, síkba nem szerelhető, 3 vagy 4 vezetékes, NPN vagy PNP, NO és/vagy

NC
N síkba szerelhető – végig menetes, NAMUR kivitel

NE síkba nem szerelhető, NAMUR kivitel

3:

NO (Normally Opened) – az érzékelő alaphelyzetben nyitott és közelítésre zár.

NC (Normally Closed) – az érzékelő alaphelyzetben zárt és közelítés hatására nyit.

4:

H1 3 pólusú, csatlakozós kivitel M8-as menettel

H 4 pólusú, csatlakozós kivitel M12-es menettel

K 4 pólusú, csatlakozós kivitel Mod. 11-12-es menettel

Ha nincs jelzés - szabvány szerinti 2m kábel kivezetés

5: 

S – rövid kivitel
Ha nincs jelzés - normál kivitel 

6: speciális kivitelre utaló jelzés

SS rozsdamentes acél érzékelő ház
100°C emelt hőmérséklet határ


