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Angewandte Sensortechnik

VLM60 
Czujnik do bezkontaktowego pomiaru prędkości i długości  
 
VLM60 to innowacyjny, bezdotykowy czujnik optyczny do bezkontaktowego 

pomiaru prędkości i długość materiału. Urządzenie zamknięte jest w jednej 

solidnej i kompaktowej obudowie (z IP65). Źródłem światła w czujniku jest 

automatycznie sterowana, bezpieczna biała dioda LED, która oświetla 

powierzchnię mierzonego przedmiotu. Odbite od powierzchni światło jest 

projektowane na czujniku zintegrowanym z precyzyjną optyką. W ten sposób 

ruch obiektu jest mierzony za pomocą metody korelacji. Prędkość 

mierzonego obiektu jest wykrywana dwukierunkowo, a dodatkowo w obu 

osiach jednocześnie (x oraz y). VLM60 może być stosowany jako bezpośredni 

zamiennik dla enkoderów z kołem pomiarowym lub innych czujników, które 

mierzą prędkość, długość, odległość, itp. Czujnik posiada wyjście 

inkrementalne (w standardzie TTL) – po dwie fazy dla każdej osi pomiarowej 

(x i y). Opcjonalnie dostępne są również interfejsy oparte o Ethernet, w tym 

Fast Ethernet, PROFINET lub EtherNet/IP. Dzięki niewielkim wymiarom i 

skróconej odległości roboczej (odległość czujnika od mierzonej powierzchni 

= 100 mm) VLM60 można łatwo zintegrować w miejscach o ograniczonej 

przestrzeni montażowej. 

 

Kluczowe cechy 
 Akwizycja ruchu wzdłużnego i poprzecznego  

 Automatyczne wykrywanie zmiany kierunku ruchu  

 Brak minimalnej prędkości – pomiar od 0 m/s  

 Metoda bezkontaktowa – brak problemu poślizgu, nie 

oddziałuje na obiekt  

 Brak szkodliwego światła laserowego – użyta dioda LED o 

długiej żywotności 

 

Aplikacje 
 Nadaje się do aplikacji związanych z cięciem, pozycjonowaniem, 

regulacją, inspekcją, kontrolą jakości  

 Mierzonym materiałem mogą być paski, wstęgi, płyty, rury, profile, itd. 

 Możliwość integracji z nawijarkami, liniami do cięcia wzdłużnego, 

liniami do powlekania, systemami kontroli, itp. 

 
Dane techniczne 

Odległość robocza i tolerancja 100 ± 10 mm 

Zakres pomiarowy 0,0 … 300 m/min (0,0 … 5 m/s) 

Niepewność pomiarowa < 1 %  

Powtarzalność < 1 % 

Zasada działania Korelacja 

Technologia Biała dioda LED (żywotność > 5 lat, wymienialna) 

Zasilanie (Vzas,) 12 … 30 V DC 

Pobór prądu < 7 W 

Warunki pracy 0 °C … 50 °C  

Stopień ochrony IP 65 

EMC Zgodność z normą IEC 61326-1:2020 

Waga / Wymiary ok. 1,45 kg / 132 mm x 140 mm x 60 mm (bez złącz) 

Interfejs serwisowy USB (do parametryzacji urządzenia) 

Sygnały I/O Wyjście Status (Vzas.- 1 V, 100 mA max.) 

Wejście Trigger (10 … 30 V, 3 mA max., optoizolowane) 

Wyjście inkrementalne (enkoder) Dwie fazy (A i B, przesunięte względem siebie o 90° elektrycznych) na każdy kierunek ruchu (x i y). 

Standard wyjścia: 5V TTL (max. 100 mA / fazę), częstotliwość wyjściowa: max. 1 MHz 

Interfejs sieciowy (opcjonalnie) Ethernet (FBFE), Profinet IO (moduł FBPN) lub Ethernet/IP (moduł FBEI) 

Zestaw obejmuje Czujnik VLM60, przewód sygnałowy, narzędzie do ustawienia czujnika podczas montażu, pendrive z 

dokumentacją i programem serwisowym, instrukcja obsługi 

              

 


