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A magnetorezisztív érzékelõk (MRS) forgás sebességének az észlelésére alkalmasak a forgás irányának
az érzékelésével (350-es sorozat), vagy anélkül (300-as sorozat). Statikus méréseknél közelítésérzékelõként
is használhatók. A magnetorezisztív érzékelõk (MRS) mágneses Wheastone hídként mûködnek. Minden
ferromágneses anyagra reagálnak. Mivel a nem ferromágneses anyagokat vagy a korrózióálló acélt nem
észlelik, lehetõség nyílik ferromágneses anyagok vagy mágnesek észlelésére ezeken a fémeken át. Ha
mágnes a céltárgy, akkor a névleges érzékelési távolság (Sn) a 20-szorosáig növekedhet. A névleges
érzékelési távolság Sn (+ 10%) meghatározásához használt referencialemez 1 mm vastag St 37 lemezbõl
van, az átmérõje pedig egyenlõ az érzékelõ átmérõjével. A sebesség észlelése modul 1 méretû
fogaskerékmérettõl lehetséges, maximum 20 kHz kapcsolási frekvenciával. Forgás sebességének / irányának
az észleléséhez a magnetrorezisztív érzékelõt (MRS) a mozgás irányára radiálisan kell elhelyezni, a jelölését
pedig merõlegesen kell pozícionálni. A magnetorezisztív érzékelõk (MRS) tokozása korrózióálló acél vagy
PA 6.6 (300-as sorozat / M12) lehet. Mivel az aktív terület azonos anyagból van, az érzékelõ orrán biztosított
az IP 68 védettség.
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Beépítési helyzet forgás
       sebességének / irányának az észlelésére
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TÍPUSOK - SOROZATOK

BEÉPÍTÉSI POZÍCIÓ     BEKÖTÉS
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+Jelölés
felül fehér

A1 A2 (Csak 350-es
sorozatnál)

Z-kivitel = A1 és A2 90° fáziseltolással
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001063 S-01-21M-003-SRM 5.1 negi 1x21M A2V 1·1

051063 K-S-01-21M-003-SRM 5.1 negi 1X21M AP 1·1

005063 S-01-81M-003-SRM 3 negi 1x81M A2V 3·1

CDV53...01 tenemiksilátigiDPNP tazorosse-053
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009063 S-01-21M-053-SRM 1 negi 1x21M A2V 2·1

003163 S-01-81M-053-SRM 5.2 negi 1x81M A2V 4·1

sázokotsetenem,seregneH zsakazs.8020660EDVNID

lassálotlesizáfso-°09tenemik2letivik"Z"

059063 Z-01-21M-053-SRM 1 negi 1x21M A2V 2.1

034163 Z-01-81M-053-SRM 5.2 negi 1x81M A2V 4.1

A1 = Sebesség kimenet, A2 = Forgásirány kimenet
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Gaußstraße 8-10 D-68623 Lampertheim Germany Tel. +49  6206 - 5007-0 Fax Intl. +49 6206-500720

teréM teneM õrémtÁ zssoH zssoH aynaA2V aynaAP
.oN ]mm[1d ]mm[2d ]mm[1l ]mm[2l SJ ]mm[h SJ ]mm[h

1·1 1x21M 01 04 05 71 4 71 5

2·1 1x21M 01 07 08 71 4 - -

3·1 1x81M 71 04 05 42 4 - -

4·1 1x81M 71 07 08 42 4 - -
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