
5 digit LCD ekran
Harici 24V Besleme
Koruma derecesi  IP54
Sistem do rulu u  0.05 ° ±

rlama fonksiyonu
Do rudan ofset degeri girisi
Ölcüm aral   0 ° - 90 ° ±
Çözünürlügü  0.05 ° / 0.15 ° / 0.5 °°
Güc kablosu; 1 m
Sensör : 2 m kablolu
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Aç sal pozisyonlar n veya konumun belirlenmesi gerekti inde hareketli parçalardan olu an bir ünitenin aç  pozisyon konum ve
hareket kabiliyetinin ölçümlenmesi için tasarlanan bir göstergedir, Yüksek anti-kirlilik kapasiteli toz ve s  alanlara dirençli
aç  sensörü yer çekimine göre çal rak aç  de erini gösterge üzerine aktar r, Bu aç  gösterge ve aç  sensörü bir tak m olarak tek
parça bir dijital say r, Aç  konum de erini göstergede dijital olarak (0,1 / 0,5 / 0,05 ) hassasiyetle gösterebilir. Aç sal
gösterge olarak de ken aç  pozisyon konumlar nda, örne in mekanik olarak haz rlanm  iki hareketli ünitenin aç  sensörünün bir
üniteye sabitlenmesiyle aç  sensöründen al nan bilgi ba ms z olarak aç  göstergesinden aç sal pozisyon de eri al r, kullan
ve uygulamas  son derece basit ve ekonomik bir üründür.. Aç  sensörünün 2 metre kablo boyu vard r ve aç  göstergesi ile birlikte
entegre 24 vdc beslemeli olarak çal r, aç  göstergesi üzerinden aç  ofset de er giri leri ve çe itli ayarlamalar yap labilmektedir
aç sal gösterge üzerinden aç  ölçümü yaparken istenilen konumda resetlemede yap labilmektedir

Mutlak sensör ( Absolute )

       göre çalışır 

Sensör yer çekimine 

Açı pozisyon göstergesi OB24AD

Özellikler Teknik parametreler

Açı pozisyon göstergesi OB24AD

Sistem hassasiyeti

Ölçüm çözünürlüğü

Ekran

Gövde malzemesi / renk

Sensör / Güç kablosu uzunluğu 

Ağırlık

Güç kaynağı 

Çalışma sıcaklığı 

Depolama sıcaklığı aralığı 

Koruma sınıfı 

Darbe dayanımı 

Elektro manyetik uyumluluk

Çalışma şekli 

Menü ayarı 

0.05 ° ±

-180 ° ~ 0 ° ~ + 180 °

5 haneli parlak LED ekran

Plastik : ABS + PC / Siyah

Sensör: 2 metre / Güç kablosu: 0,5 m Yaklaşık

0.2kg

AC 9 ~ 24V 50 / 60Hz yada DC 9 ~ 28V

-10 ° C ~ + 60 ° C

-20 ° C ~ + 70 ° C

Ekran IP54 / sensör IP67

30 g / 15ms

GB8702-88 standartlarına uygun

Ölçüm verilerinin mutlak degerlerinin saklanması ( absolute )

Çok fonksiyonlu menü ile parametreleri ayarlama olanağı
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