
SNÍMAČ PRO MONITOROVÁNÍ
PROSTŘEDÍ S INTEGROVANOU
FUNKCÍ VYHODNOCOVÁNÍ DAT

 
  

Flexibilní a chytré monitorování stavu v malém pouzdře

Funkce:

Současně měřené veličiny: 
vibrace, kontaktní teplota, relativní vlhkost, 
okolní tlak

Integrované procesní obvody 
s konfigurovatelným předzpracováním dat

 

Nastavitelné indikátory stavu/událostí
Rychlé připojení a snadná konfigurace 
pomocí IO-Link

 

Kompaktní design pro omezené prostory

Využití standardizovaného IO-Link protokolu 
znamená, že snímač můžete snadno 
parametrizovat a propojovat s Vaší konkrétní 
aplikací. Využití datové struktury umožňuje
libovolně konfigurovat a cyklicky přenášet 
naměřené, nebo vypočtené hodnoty. 
Stejně tak je možné provádět acyklické 
požadavky pro dále statisticky 
zpracovávané veličiny.

 
 

 

Další výhodou je využití automatizovaného 
monitorování nastavených prahových 
hodnot pro víceúrovňové alarmy. Tato 
možnost zároveň zahrnuje generování 
varovných zpráv, které Vás upozorní v 
případě překročení některého z 
nastavených limitů.

 

 
 

 

Tento snímač zásadním způsobem přispívá 
k efektivnímu a bezchybnému provozu 
jakéhokoliv zařízení a tím výrazně zvyšuje 
účinnost celého systému.

 

  

Díky našemu novému multifunkčnímu 
snímači monitorování stavu se můžete 
vyhnout neplánovaným a nechtěným 
odstávkám a poruchám ve výrobním 
procesu. Tento inteligentní snímač 
poskytující informace o stavu prostředí, 
můžete použít k automatizaci nákladné 
manuální kontroly. Data o stavu prostředí 
jsou nezbytnými komponenty pro 
implementaci chytré a flexibilní 
výroby – klíčem k IloT.

 
 

 
 

 

Snímač monitorování stavu od společnosti 
Balluff detekuje různé fyzikální veličiny, 
jako je vibrace, kontaktní teplota, relativní 
vlhkost a okolní tlak, které následně 
zpracovává. Tato potřebná data dále 
poskytuje hostitelskému systému díky 
komunikačnímu standardu IO-Link. 
Snímač navíc dokáže detekovat a sdělit 
jeho současný stav a stejně tak Vás 
průběžně informuje o své teplotě, počtu 
provozních hodin a cyklech spuštění.
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Vibrace
Teplota
Relativní vlhkost
Okolní tlak
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BCM0002 BCM0001

Funkční moduly Vibrace (rychlost / zrychlení)
Kontaktní teplota
Relativní vlhkost
Okolní tlak
Kontrola vlastního prostředí snímače

Vibrace (rychlost / zrychlení)
Kontaktní teplota
Kontrola vlastního prostředí snímače

Vibrace, frekvenční rozsah 2…3200 Hz 2…3200 Hz

Vibrace, princip měření MEMS MEMS
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Vibrace, rychlost RMS 0...220 mm/s at 79.4 Hz (3 measuring axes) 0...220 mm/s at 79.4 Hz (3 measuring axes)

Vibrace, zrychlení RMS 0…16 g 0…16 g

Kontaktní teplota 0…70 °C 0…70 °C

Relativní vlhkost 5…95 %RH

Okolní tlak 300…1100 hPa

Rozhraní IO-Link 1.1, COM3 (230.4 kBaud) IO-Link 1.1, COM3 (230.4 kBaud)

Možnosti nastavení rozhraní Flexibilní konfigurace procesních dat
Měření vibrací na základě ISO 10816-3
Předzpracování dat (např. RMS, peak to peak, 
mean, standardní odychlka, min, max)
Události (pre-alarms and main alarms)
Funkce časování alarmů
Funkce vyhledávání s LED displejem (ping)

Flexibilní konfigurace procesních dat
Měření vibrací na základě ISO 10816-3
Předzpracování dat (např. RMS, peak to peak, 
mean, standardní odychlka, min, max)
Události (pre-alarms and main alarms)
Funkce časování alarmů

Krytí IP67 IP67, IP68, IP69K

Materiál pouzdra Stainless steel (1.4404, 1.4301) Stainless steel (1.4404, 1.4301)

Rozměry 32 × 20 × 10 mm 32 × 20 × 10 mm

Připojení 1.5 m PUR cable with M12 male, 3-pole 1.5 m PUR cable with M12 male, 3-pole

PŘÍSLUŠENSTVÍ

BAM03FA

Popis Hliníkový magnetický držák, 32 × 20 × 12.5 mm,
montáž pomocí M3 šroubů 

PŘIPOJENÍ

BCC0372 BCC0374

Kabel PUR black, 2 m, drag chain compatible PUR black, 5 m, drag chain compatible

Konektor 1 M12 female, straight, 5-pole, A-coded M12 female, straight, 5-pole, A-coded

Konektor 2 M12 male, straight, 3-pole, A-coded M12 male, straight, 3-pole, A-coded

www.balluff.cz · tsm.cz@balluff.cz · Balluff CZ s.r.o. · Pelušková 1400 · 198 00 Praha 9 - Kyje · tel. +420 281 000 655  


