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คู่มือการใช้ งาน
CD3 SERIES Laser type






คู่มือการใช้งานเครื องมื อทีตรงกับความต้องการในการใช้งาน
ควรอ่านคู่มือนี ก่อนใช้เครื องมื อ เพือความถูกต้องในการใช้งาน
ควรเก็บคู่มือการใช้งานนีไว้เพือใช้ประโยชน์หากมีปัญหาในการใช้

เครื องมือ
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1. รายละเอียดรุ่ น
CD3-Series
สายเคเบิล
ขัวต่ อ M12
Measuring Range

ชนิด

CD3-30 (N/P)
CD3-30C (N/P)

30 ± 4mm

Light Source
Peak Power
Pulse Length
Pulse Repetition Rate
Frequency
Spot Size (middle of range)

φ 0.5 mm

Supply Voltage
Current Consumption
Resolution
Linearity

4 µm

CD3-50 (N/P)
CD3-50C (N/P)

CD3-80 (N/P)
CD3-80C (N/P)

CD3-100 (N/P)
CD3-100C (N/P)

CD3-250 (N/P)
CD3-250C (N/P)

50 ± 10mm
80 ± 15mm
100 ± 40mm
Class 2 Red laser Diode (wave length 650 nm)
1 mW max.
300 µs
1 kHz
1 kHz
φ 0.8 mm
1 X 1.5mm
1 X 1.5mm

250 ± 150mm

3 X 1.5mm

12 - 24V DC (-5 to +10%)
Max. 120mA /DC12V , 80mA /DC24V
including analog output current
10 µm
10 µm
30 µm
150 µm
≥250mm : +/- 1.5%FS
±1%FS
<250 mm : +/- 2.5%FS

Temperature Drift
Response Time
Analog output
Outputs

Indicators

Switching output

Distance Indicator

±0.08%FS/ºC
2.2 ms max.(sensitivity : fix , averaging : 1)
22.5 ms max.(sensitivity : AUTO, averaging : 1)
4~20 mA
NPN/PNP 100 mA max/DC24V
Residual voltage 1.8V max.
Near : Red
Middle : Orange
Far : Green
Out of range : Blink Red/Green
Too high/low reflection : Blink Red/Green
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Indicators

Stability Indicator

Stable : Green
Unstable : Indicator OFF
Too high/low reflection : Red
ON status : Orange
Sun light : 10,000 lx max. Incandescent lamp : 3,000 lx max.
-10 ~ 40 ºC
35 ~ 85% RH
Zinc die – cast
IP67
Approx. 130g (without cable)
Approx. 140g

Output Indicator
Ambient Light
Operating Temperature
Operating Humidity
Housing Material
Protection Category
Weight
Cable Type
Connector Type
FS (Full scale) หมายถึง , CD3-30 : 8mm , CD3-50 : 20mm , CD3-80 : 30mm , CD3-100 : 80mm , CD3-250 : 300 mm
1) ช่ วงกลางของการวัด
Sensitivity (ความไว) : AUTO
Averaging (เฉลีย) : 64
Object (วัตถุ) : เซรามิกสีขาว
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2. ภาพแสดงการเชือมต่อ
ประเภทสายเคเบิล ชนิ ด NPN

ประเภทสายเคเบิล ชนิ ด PNP

ประเภท ขัวต่ อ ชนิ ด NPN
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ประเภท ขัวต่ อ ชนิ ด PNP

ข้อควรระวังสําหรับการเชื อมต่อ
สําหรับประเภทขัวต่อ ไม่ได้ติดตังสายดินไว้ , ดังนันการเชื อมต่อสาย
ดินของอุปกรณ์สามารถต่อขัว OV ของแหล่งจ่ายไฟได้

1) เชือมต่อสายตัวนํา อย่า งถูกต้อง สายเอาท์พุตอนาล็อกต้อ งไม่แ นบติดกับสายไฟเส้นอืน และห้า มเปิ ดไฟ
ในขณะทีกําลังเชือมต่อสาย
2) สายสี นาํ เงิน (0V) และสายลวด (analog GND) มีการเชือมต่อภายใน ใช้สายสี ฟ้า (0V) สําหรับแหล่งจ่ายไฟ
และใช้สายลวด (analog GND) สําหรับ อะนาล็อกเอาท์พุท
3. การทํางานของ LED
แสดงสถานะความเสถี ยร

แสดงสถานะของระยะทาง

แสดงสถานะเอาท์พทุ
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LED ทีแสดงสถานะระยะจากตัวเซ็นเซอร์กบั วัตถุ

Stability indicator

ระยะกลาง

(แสดงสถานะความเสถี ยร)
กระพริบสีแดง
และเขียว

Distance indicator
(แสดงสถานะของ
ระยะทาง)

Out put indicator
(แสดงสถานะเอาท์พทุ )

สีแดง

สีส้ม

และเขียว

เมือ LED กระพริ บสีแดงและเขียว และ Stability indicator (ความเสถียรภาพ) แสดงเป็ นสี
แดง แสดงว่ามีการสะท้อนจากระยะทีมากเกินไปสูง / ตําเกินไป
LED จะแสดงถึงระดับของความเข้มแสงทีได้รับ
Green : การตรวจวัดมีความเสถียร
OFF : การตรวจวัดไม่มเี สถียร
Red : ไม่สามารถวัดค่าได้เนืองจากระดับทีสูงเกินไป / ตําเกินไปของความเข้มแสงได้รับ
Orange : เอาต์พุตเปลียนสถานะเป็ น ON
OFF : เอาท์พุทเปลียนสถานะเป็ น OFF

แสดงสถานะ RUN

แสดงโหมดของฟังก์ช นั

หน้าจอแสดงผล

ปุ่ ม ขึน

กระพริบสีแดง

สีเขียว

แสดงโหมดการตังค่ า

ปุ่ มเลือกโหมด

ปุ่ ม ลง
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RUN indicator
(แสดงสถานะ RUN)

Function mode indicator
(แสดงโหมดของฟั งก์ชน)
ั

Adjust mode indicator
(แสดงโหมดการตังค่า)

Display
(หน้าจอแสดงผล)

LED แสดงผลการทํางานปกติในโหมด RUN
LED แสดงโหมดของฟังก์ชนต่
ั างๆ
LED แสดงสถานะของการตังค่าในฟังก์ชนที
ั เลือก
RUN indicator ON
: แสดงระยะห่างจากตัวเซ็นเซอร์ไปยังวัตถุ
Function mode indicator ON : แสดงฟังก์ชนั ต่างๆ
Ajust mode indicator ON : แสดงค่าของฟังก์ชนที
ั เลือก
การเปลียนโหมด โดยกดปุ่ มดังนี

Mode select button
(ปุ่ มเลื อกโหมด)

UP/ DOWN button
(ปุ่ ม ขึน/ลง)

RUN mode
: ไม่มีผลใด ๆ เมืออยู่ในโหมด RUN
Function select mode : เลือกฟังก์ชนั
Adjust mode
: ปรับค่าของฟังก์ชนั
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4. INSTALLATION (การติดตัง)
ติดตังเซ็นเซอร์และปรับจุดทีแสงตกกระทบวัตถุ เพือให้แสดงสถานะ ON (สี ส้ม) ทีตรงกลาง
ของช่วงการวัด

แสดงสถานะ สี ส้ ม
เมื อระยะทางเมื อวัตถุ
อยู่ ตรงกลางของช่ ว ง
การวัด

ระยะกลางของ
ช่วงการวัด

(หน่ วยเป็ น : mm)

แนวแกนแสง

พืนผิววัตถุ

10

5. ฟังก์ ชันต่ างๆ
Function

Upper switching level
(การเปลียนระดับบน)

Lower switching level
(การเปลียนระดับล่าง)

Function
mode indicate

High

Lo

Output style(Timer)
รู ปแบบเอาท์พุท
(ตังเวลา)

Otyp

Adjust mode indicate

Adjust/Select item

Teaching

Initial value

4.00…20.00 (mA) แสดงค่ ากระแส/ ปิ ดการแสดง
-9999…9999
relative distance
-4.00…4.00 (mm) ชนิ ด 30 mm, ระยะทางที แสดง ตังค่าการทํางานของระดับบนของ Switching Output โดยระยะที สามารถ
-10.00…10.00 (mm) ชนิ ด 50 mm , ระยะทางที แสดง ตังค่า ได้นัน ขึ นอยู่กับ ชนิ ด ของเซนเซอร์ ทีกําหนดไว้ใ น Adjust mode Possible
-15.00…15.00 (mm) ชนิ ด 80 mm , ระยะทางที แสดง indicate
-40.00…40.00 (mm) ชนิ ด100 mm, ระยะทางที แสดง
-150.0…150.00(mm) ชนิ ด250 mm, ระยะทางที แสดง

ระยะกลางของ
ช่วงการวัด
+5%(FS)

4.00…20.00 (mA) แสดงค่ ากระแส/ ปิ ดการแสดง
-9999…9999
relative distance
ตังค่าการทํางานของระดับล่ างของ Switching Output โดยระยะที สามารถ
-4.00…4.00 (mm) ชนิ ด 30 mm, ระยะทางที แสดง
ตังค่า ได้นัน ขึ นอยู่กับ ชนิ ด ของเซนเซอร์ ทีกําหนดไว้ใ น Adjust mode Possible
-10.00…10.00 (mm) ชนิ ด 50 mm , ระยะทางที แสดง
indicate
-15.00…15.00 (mm) ชนิ ด 80 mm , ระยะทางที แสดง
-40.00…40.00 (mm) ชนิ ด100 mm, ระยะทางที แสดง
-150.0…150.00(mm) ชนิ ด250 mm, ระยะทางที แสดง
สามารถเลือกโหมดตั งเวลาได้
ondy : หน่ วงเวลาการ ON
ไม่ มีวัตถุ: Output จะ OFF ตลอด
มีวัตถุ : Output จะ ON ก็ต่อเมือตรวจจับวัตถุได้(ตามเวลา tlEr)
ondy , oFdy , ones , oFF
oFdy : หน่วงเวลาการ OFF
มีวัตถุ : Output จะ ON ตลอด
ไม่ มีวัตถุ:Output จะOFF ก็ต่อเมือไม่พบตรวจจับวัตถุได้(ตามเวลา tlEr)

ระยะกลางของ
ช่วงการวัด
-5%(FS)

OFF
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5. ฟังก์ ชันต่ างๆ (ต่ อ)
Function

Function
mode indicate

Adjust mode indicate

Output style(Timer)
รู ปแบบเอาท์พุท
(ตังเวลา)

Otyp

ondy , oFdy , ones , oFF

Timer period
(การตังเวลา)

Hysteresis

Averaging
(ค่าเฉลีย)

Sensitivity
(ความไวแสง)

0 … 999 (ms)
1_S … 10_S (S)

tlEr

HySt

Arg

SEns

0.00…1.99
0000…2499
0.00…1.00
0.00…2.49
0.00…3.75
0.00…10.00
0.00…37.50

Adjust/Select item
สามารถเลือกโหมดตั งเวลาได้
ones : หน่ วยเวลาการทํางานต่อหนึ งครัง
ไม่ มีวัตถุ: Output จะ OFF ตลอด
มีวัตถุ : Output จะ ON ก็ต่อเมือตรวจจับวัตถุได้(ตามเวลา tlEr)
OFF : ไม่ใช้โหมดการตังเวลา

การตั งค่ า ช่ ว งที ยอมรั บ ได้ เมื อวัต ถุ อ ยู่ ใ นระยะช่ ว งการวัดที กํา หนด
โดยค่ าที ยอมรั บได้จ ะมากหรื อน้อ ยนัน จะขึ นอยู่ ก ับชนิ ด ของเซนเซอร์
ตามที แสดงในตารางด้านซ้าย

1 , 4 , 16 , 64 , 256 , 1024

ค่าเฉลียเวลาการส่ งสัญญาณเอาท์พทุ
สามารถเลื อกความไวแสงได้
1(ตํา) ~ 20 (สู ง) : ความไวแสงทีสามารถแก้ไขได้ทีความไวที เลื อก
AUTO
: ความไวแสงถูกปรับโดยอัตโนมัติ

Initial value

OFF

ตังเวลาการหน่วงของฟั งก์ชั น Output style(Timer)
0…999 (ms) : เลือกได้ครั งละ 1 ms
1_S…10_S : เลือกได้ครังละ 1S

(mA) แสดงค่ากระแส/ ปิ ดการแสดง
relative distance
(mm) ชนิ ด 30 mm, ระยะทางที แสดง
(mm) ชนิ ด 50 mm , ระยะทางทีแสดง
(mm) ชนิ ด 80 mm , ระยะทางทีแสดง
(mm) ชนิ ด100 mm, ระยะทางทีแสดง
(mm) ชนิ ด250 mm, ระยะทางทีแสดง

1…20 AUTO

Teaching

0

0.15%(FS)

64

Possible

AUTO
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5. ฟังก์ ชันต่ างๆ (ต่ อ)
Function

Function
mode indicate

Adjust mode indicate

Adjust/Select item

Teaching

Initial value

Possible

0.0P

สามารถปรับค่าชดเชยได้ ±50% เปรี ยบเทียบกับค่าเริ มต้น
Offset
(ค่าชดเชย)

OFSt

-50.0P…50.0P

สามารถปรับระยะของเอาท์พทุ อนาล็อกได้ ±50% เปรี ยบเทียบกับค่า
เริ มต้น
Span

SPAn

-50P…50P

0P

(ระยะ)

Analog output when
Reflection is too
high/low
(เอาท์พุทอนาล็อกเมือแสง
สะท้อนสู ง / ตําเกินไป

EoUt

Hold , CLp

สามารถเลื อกเอาท์พทุ อนาล็อกเมื อสะท้อนสู ง / ตํา เกินไป
Hold : ค้างค่ าสุ ดท้ายของการตรวจวัดไว้
CLP : เอาต์พุตอนาล็อกถูกกําหนดไว้ที 24 mA

Clp

13

5. ฟังก์ ชันต่ างๆ (ต่ อ)
Function

Display style during
RUN status

Function
mode indicate

Adjust mode indicate

dlSP

4-20 , dlSt , 0 – 99 , off , rdlS

Ban

0,1,2,3

Inpt

A
b
c
d

(แสดงรูปแบบในช่ วง
สถานะ RUN)

Bank

External input
Custormize
(อินพุตภายนอก)

Type A
Type B
Type C
Type D

Adjust/Select item

Teaching

รู ปแบบการแสดงผลของหน้าจอในสถานะ RUN สามารถเลื อกได้
4-20 : แสดงค่ากระแส (4-20 mA)
dlSt : ระบุระยะทาง (mm)
-4.000…4.000
ชนิ ด 30 mm
-10.00 , -9.999…9.999 , 10.00
ชนิ ด 50 mm
-15.00…-10.00 , -9.999…9.999 , 10.00…15.00 ชนิ ด 80 mm
-40.00…-10.00 , -9.999…9.999 , 10.00…40.00 ชนิ ด 100 mm
-150.0…-100.0 , -99.99…99.99 , 100.0…150.0 ชนิ ด 250 mm
0 – 99 : ระยะทางอยูใ่ นช่วง(-9999 ~ 9999)
Off : ปิ ดการแสดงผลหน้าจอ
rdlS : สลับเครื องหมายบวกและลบ ของระยะทางทีแสดง
ฟังก์ชั น 4 รู ปแบบทีสามารถจดจําข้อมูลได้
(ยก เว้ น สํ าหรั บการ ปรั บแ ต่ งสั ญ ญาณ จ ากภา ยนอ กแ ล ะภายใ น
หน่ วยความจํา ON / OFF)
อิ นพุต 2 สาย จากภายนอก ( สายสี ชมพู และสี เทา) สามารถแบ่ งเป็ น 4
ประเภท
Type A
(Bank select)
Type B

การทํางาน
สายสีชมพู
สายสีเทา

ปิ ดเลเซอร์
ON
OFF

รีเซ็ ต
OFF
ON

Initial value

dlSt

0

A
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5. ฟังก์ ชันต่ างๆ (ต่ อ)
Function

Function
mode indicate

Adjust mode indicate

Adjust/Select item

Teaching

Initial value

อิ นพุต 2 สาย จากภายนอก ( สายสี ชมพู และสี เทา) สามารถแบ่ งเป็ น 4
ประเภท
Type C
External input
Custormize
(อินพุตภายนอก)
(ต่อ)

Interior memory
ON/OFF
(หน่ วยความจําภายใน)

Inpt

EEP

A
b
c
d

Type A
Type B
Type C
Type D

ON , OFF

Type D

การทํางาน
สายสีชมพู
สายสีเทา
การทํางาน
สายสีชมพู
สายสีเทา

Teaching ความไว
ON
OFF
ปิ ดเลเซอร์
ON
OFF

รีเซ็ ต
OFF
ON

A

Teaching ความไว
OFF
ON

ON : การเชื อมต่ อ ชนิด PNP ด้ วย +V
ON : การเชื อมต่ อ ชนิด PNP ด้ วย 0V
1) เลื อ ก OFF หากต้อ งการการทํ างานโดยไม่ ต ้อ งเขี ย นข้อ มู ล ลงใน
หน่ วยความจําภายใน (สามารถใช้กบั External input เท่านัน)
2) เลื อ ก OFF สําหรั บอายุการใช้งานของหน่ วยความจําภายใน (Limits: 1
แสนครัง)
* 1 การตังค่ า โดยการกดปุ่ มที ตัว เซนเซอร์ ข้ อ มู ล จะถู ก เขี ย นลงบน
หน่ วยความจํา
2 ข้อมูลที ไม่ได้เขี ยนไว้ในหน่วยความจําภายในจะถูกลบเมือปิ ดเครื อง

ON
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6. การเลือกฟังก์ ชันและการตังค่ า
วิธีการฟังก์ ชันและการตังค่ า
1. กดปุ่ ม

มากกว่า 3 วินาที แล้วฟังก์ชนจะแสดงขึ
ั
น (ฟังก์ชนโหมดที
ั
เลือก)

2. เลือกฟังก์ชนั โดยการกดปุ่ มขึน / ลง

3. กดปุ่ ม

น้อยกว่า 3 วินาที จะแสดงค่าของฟังก์ชนที
ั เลือก(ตังค่าฟั งก์ชน)
ั

4. กดปุ่ ม ขึน/ลง เพือตังค่าของฟังก์ชนที
ั แสดง
- กดปุ่ ม
มากกว่า 3 วินาที
- กลับไปสู่ โหมด RUN




กดปุ่ ม
น้อยกว่า 3 วินาที
ออกมาโหมดฟังก์ชนหลั
ั ก
(สามารถตังค่าฟังก์ชนอื
ั นได้)

แสดงภาพ
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 ตังค่ าของฟังก์ ชันใหม่
เปิ ดเครื องใหม่และกดปุ่ มเลือกโหมด แล้วตังค่าของทุกๆฟังก์ชนกลั
ั บไปยังสถานะเริ มต้น

7. TEACHING
การปรับค่า Swithchig level , Sensitivity , Offset โดยการ Teaching.
วิธีการฟังก์ ชันและการตังค่ า
1. กดปุ่ ม

มากกว่า 3 วินาที แล้วฟังก์ชนจะแสดง
ั
(ฟังก์ชนั โหมดทีเลือก)

2. เลือกฟังก์ชนโดยการกดปุ่
ั
มขึน / ลง

3. กดปุ่ ม

น้อยกว่า 3 วินาที จะแสดงค่าของฟังก์ช นที
ั เลือก(ตังค่าฟั งก์ชน)
ั

แสดงภาพ
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วิธีการฟังก์ ชันและการตังค่ า

แสดงภาพ

4. วางวัตถุในจุดทีต้องการ และกดปุ่ ม ขึน/ลง ในเวลาเดียวกัน

5. เมือตังค่าเสร็ จแล้ว LED กระพริ บ 3 ครัง ถือว่าเป็ นการตังค่าทีเสร็ จสมบูรณ์

ถ้าเกิดข้อผิดพลาดจากการตังค่า จะปรากฏตัวอักษร “

error ”

6. กดปุ่ ม

มากกว่า 3 วินาที กลับไปทีสถานะ RUN

กดปุ่ม
น้อยกว่า 3 วินาที กลับไปทีทํางานโหมด
ฟังก์ชนหลั
ั ก เพือสามารถตังค่าในฟังก์ชนอื
ั นได้
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8.
กฎข้อบังคับ
- แหล่ งกําเนิ ดแสงของเครื องมือชิ นนี ใช้แสงเลเซอร์สามารถทีมองเห็ น ห้ามให้แสงเลเซอร์โดนตาโดยตรงหรื อสะท้อนจากวัตถุทสะท้
ี อนแสงใส่
ตาเพราะอาจทําให้ตาบอดได้
- อย่าถอดหรื อปรับเปลียนเครื องมือเพราะเครื องมือไม่ได้รับการออกแบบมาเพือหยุดการปล่ อยแสงเลเซอร์ โดยอัต โนมัติ การแยกส่ วนหรื อ
ปรับเปลียนเครื องมืออาจทําให้เกิ ดการบาดเจ็บ ไฟช็อต หรื อไฟไหม้ได้
- เครื องมือชิ นนี ไม่ได้ออกแบบมาเพือป้ องกันการระเบิด อย่าใช้เครื องมือใกล้กบั วัตถุไวไฟ
- ห้ามใช้ปุ่มควบคุมหรื อการปรับเปลียนประสิ ทธิ ภาพของเครื องด้วยวิธี อืนๆ
คําเตือนเพือความปลอดภัย
- ตรวจสอบให้แน่ ใจว่าเครื องมือนี มีสภาพพร้อมก่อนการใช้งานเพราะอาจเกิดอันตรายกับผูใ้ ช้งานได้
- การติดตังในสถานทีดังต่อไปนี อาจทําให้เกิดความผิดปกติในการใช้งาน
1. สถานทีทีมีฝนุ่ หรื อไอนํา
2. สถานทีทีมีกา๊ ซซึ งมีฤทธิกัดกร่ อน
3. สถานทีทีมีนาํ หรื อนํามันซึ งกระเด็นถึงเครื องมือ
4. สถานทีทีมีการสันสะเทือนหรื อไม่สมดุลของพืนทีติดตัง
- เครื องมือชิ นนี ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพือใช้งานกลางแจ้ง
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9. ภาพขนาด
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●

●

ข้อมูลจําเพาะและอุปกรณ์ตา่ งๆอาจมีการเปลียนแปลงได้โดยไม่ได้แจ้งไว้ให้ทราบล่วงหน้า
สําหรับคําถามเพิ มเติมข้อมูลและข้อคิดเห็ นเกี ยวกับผลิ ตภัณฑ์โปรดติดต่อเราได้ทีด้านล่าง
ตัวแทนจําหน่ ายในประเทศไทย
บริ ษทั ไพรมัส จํากัด (สํานักงานใหญ่)
119 ซ.สี ม่วงอนุสรณ์ ถ.สุ ทธิ สารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดิ นแดง กทม. 10400
โทร 0-2693-7005,โทร 0-2277-8027, แฟ็ กซ์ 0-2277-3565(ฝ่ ายขาย)

http://www.primusthai.com , E-mail : sales@primusthai.com

21

ข้อมูลเพิมเติม
ความเสถียรสู งแม้เป็ นวัสดุสะท้อนสู งเหมือนแก้วหรือวัตถุสีดาํ

Voltage output coverter CV-15
หากต้องการทีจะเปลียนแปลงค่าอนาล็อกเอาท์พุทจาก 4-20 mA เป็ น 1 - 5V ทําได้โดยต่อตัว
ต้านทาน ขนาด 250 Ω 1/4 W เข้ากับขัวอนาล็อกเอาท์พุท
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Offset (ค่าชดเชย)
"ฟังก์ชนั ค่าชดเชย " สามารถตังค่าจุ ดกึ งกลาง "0" ตามระยะเซ็นเซอร์ ทีต้องการ ในทิศทาง
ผลลัพธ์ทางบวกหรื อลบอย่างใดอย่างหนึ งได้ สามารถตังค่า นี ได้ใ นช่วงของระยะจํากัดการวัดของ
เซนเซอร์แต่ละรุ่ นเท่านัน

Span adjustment (ปรับค่าระยะ)
การปรับเปลียนแปลงระยะสัดส่ วนของค่าเอาท์พุทและระยะการตรวจวัด สามารถตังค่า ±50%
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Analogue restraint function (ทํางานของเอาท์พุทอนาล็อก)
ในกรณีทีค่าอนาล็อกเกินค่าทีจํากัดไว้ สามารถเลือก
CLP mode = ค่าเอาท์พุทอนาล็อกยังคง 24mA เมือออกจากระยะทีกําหนด
HOLD mode = ค่าเอาท์พุทอนาล็อกจะแสดงค่าสุ ดท้ายก่อนทีจะออกจากระยะ
BANK memory (หน่วยความจํา)
สําหรับหน่วยความจํามีอยู่ 4 Bank
AUX input
อินพุ ต AUX ควบคุม ได้โ ดยการเชื อมต่อ ระหว่ างสายสี ชมพู แ ละสายสี เ ทา สามารถตังค่า
BANK , Laser-off , Zero-reset , อืนๆ

Hint of installation for best accuracy (คําแนะนําในการติดตังเพือความถูกต้องทีดีทสุี ด)
แสดงการติดตังของหัวหัวเซนเซอร์เพือการแสดงค่าทีถูกต้อง
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IP67 rating
รหัส IP67 แสดงว่าอุปกรณ์ชิ นนี สามารถป้ องกันฝุ่ น และสามารถป้ องกันอันตรายทีเกิดจากนํา
ท่วมชัวคราวได้

Class 2 laser product
จําแนกประเภทของเลเซอร์ที Class 2 650mm , Max 1mW

Linearity (ความเป็ นเชิงเส้น)
แรงดันเอาท์พุทอะนาล็อกจะเพิ มขึนในสัดส่ วนทีไกลออกไป ความสัมพันธ์ระหว่างค่า อนาล็อกและ
ระยะจะระบุในแนวเส้นตรง แต่ในระบบทีเกิดขึนจริ งจะเบียงเบนเล็กน้อย
ตัวอย่างของการคํานวณ รุ่ น CD3-30
Linearity is 1% against FS (8mm) ,
สู ตร = +/- 8mm x 0.01
= +/- E1120.08mm (จะเป็ นเชิงเส้น)
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Temperature Drift (อุณหภูมิความผันผวนโดยรอบ)
อุณ หภู มิผนั ผวนโดยรอบมีผ ลต่อ ค่า เอาท์พุทอนาล็ อ ก Temperature Drift อ้า งอิง กับการ
เปลียนแปลงเอาท์พุทอนาล็อก ถูกกําหนดให้เป็ น % เทียบกับ Full Scale (FS)
ตัวอย่างเช่ น รุ่น CD3-30
Full Scale (FS) = 8mm
Temperature Drift = 0.08% / ºC
สู ตร

= 8mm x 0.0008
= 0.006 mm / ºC

Response Time and Averaging
- With Auto Sensitivity (ความไวอัตโนมัติ)

Averaging
1
4
16
64
256
1024

Analogue Output
21.0 msec.
24.1 msec.
36.2 msec.
84.8 msec.
279 msec.
1057 msec.

Control Output
22.5 msec.
25.5 msec.
37.2 msec.
85.8 msec.
280 msec.
1058 msec.

- With Fixed Sensitivity (any value between 1 - 20) (การกําหนดค่าความไหวตังแต่ค่า 1 – 20)

Averaging
1
4
16
64
256
1024

Analogue Output
1.0 msec.
4.05 msec.
16.2 msec.
64.8 msec.
259 msec.
1037 msec.

Control Output
2.2 msec.
5.06 msec.
17.2 msec.
65.8 msec.
260 msec.
1038 msec.
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พิเศษรุ่ น CD3CN-S ใช้ขวั M12 connector และสามารถใช้ได้กบั CD3 (2M มาตรฐาน. 5M type)

