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SENSORS

Genel özellikler
Manyetik sensörler, manyetik alanlarda devre çıkış durumunu 
değiştiren cihazlardır. Normalde pistondaki kalıcı bir mıknatısla 
silindirler üzerindeki yakınlık sensörleri olarak kullanılırlar. 
Sensörü silindir gövdesinin dışındaki özel bir yuvaya yerleştirerek, 
pistonun konumu bir elektrik kontağı veya gerilim sinyali yoluyla 
algılanabilir. Algılama elemanı, sensör türüne bağlı olarak bir 
reed sensörü veya manyeto dirençli bir çip (GMR sensörü) olabilir. 
Sensörler bir kablo prizi veya konektör ile kullanılabilir. Standard 
ürünlerimiz müşteri ihtiyaçlarını karşılamazsa özel sipariş hizmeti 
de mevcuttur.

Bir sensörün seçilmesi
Bir sensör genellikle bir kabloya seri olarak bağlanmış olan bir 
anahtardır, bu nedenle belirlenmiş elektriksel özelliklere uygun 
olarak yerleştirilmelidir.
İki çalıştırma ilkesi vardır:
• Algılama elemanının iki kutuplu metal şerit içeren cam bir 

lambadan oluştuğu bir REED SENSÖRÜ. Bu durumda bir 
manyetik alanda bu şeritler arasında bir çekim gücü vardır. Bir 
DC veya AC gerilim kaynağı ile çalışabilir. Algılama elemanı güçlü 
titreşimler olması durumunda arıza verebilir.

• ELEKTRONİK OLARAK algılama elemanının, manyetik alanlarda 
bir çıkışın durumunu değiştirdiği manyeto dirençli bir çip (GMR 
sensörü) olduğu durumlar. Sadece bir DC gerilim kaynağı ile 
çalışır ve teorik olarak sonsuz bir kullanım ömrüne sahiptir. 
Algılama elemanı güçlü titreşimlerden etkilenmez.

Bir PNP veya NPN çıkışının seçilmesine genellikle mevcut 
otomasyon sistemindeki entegrasyon yöntemiyle karar verilir: 
Sistemin doğru çalışması için sensör çıkışı tipi kullanılan 
denetleyici (veya PLC) çıkışı türüne karşılık gelir. PNP çözümü 
genellikle Kuzey Amerika ve Avrupa’da daha yaygındır ancak NPN 
çözümü Asya’da daha yaygındır. PNP sensörleri kısa devrelere 
maruzdur, ancak NPN sensörleri istenmeyen bir toprak teması 
durumunda denetleyicide yanlış sinyaller üretebilir. Nihai karar, 
aktif koşullar altında sensörün durumudur, yani normalde açık 
(NO) veya normalde kapalı (NC) sensör arasındadır. İlk durumda 
sensör pozitif algılama mantığına göre davranır, bir telde güç 
kesilirse sinyal üretilmez ama kısa devre durumunda yanlış 
sinyaller üretilebilir. İkinci durumda sensör olumsuz algılama 
mantığına göre davranır ve gücü kesilmiş olan bir tel yanlış sinyal 
üretebilir. Mantık her iki durumda da denetleyici (veya PLC) 
tarafından tersine çevrilebilir.
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Eksenel manyetik alan gücü
Sensör hassasiyet eşiği

Bir sensörün merkezi konumda anahtarlama konumları

Hareket

Manyetik sensör Manyetik sensör

Gömülü mıknatıs Aktüatör

Sensör yuvası Merkezi konum (tavsiye edilmez)

Yer değiştirme

Manyetik sensörlerin kullanılmasıyla ilgili 
talimatlar
Manyetik sensörler genellikle manyetik çalıştırma sağlamak için 
mıknatıslarla birlikte kullanılır ve genellikle aktüatörlerin içine 
entegredir. Herhangi bir dijital manyetik sensörün temel özelliği, 
sensörün çıkışı anahtarladığı manyetik alan gücü değerini temsil 
eden hassasiyet seviyesidir. Aşağıdaki grafik, merkezi konumda 
(PC) Gauss ölçer ile ölçülen eksenel manyetik alan gücünün 
genel bir dalga formunu gösterir. Sensörün ve manyetik alan 
özelliklerinin hassasiyet seviyesine bağlı olarak, merkezi konuma 
yerleştirilen bir sensör, aktüatör hareketi sırasında çıkışı birkaç 
kez anahtarlayabilir. Aksi belirtilmediği sürece, sensörü merkezi 
konuma yerleştirmemek ancak sensörü yanal olarak yivin içerisine 
yerleştirmek ve birçok aktüatör hareketini gerçekleştirirken 
sensörün konumunu manuel olarak ayarlamak genellikle iyi bir 
uygulamadır.
Pratikte, sensörler normal koşullarda sadece hareket sonu 
koşullarını tanımlamak için kullanılır.  
Başka çalıştırma koşulları için lütfen teknik destek bölümüyle 
iletişime geçin.

Sensör güvenliği devresi
Reed sensörleriyle indüktif yüklerin anahtarlanması bağlantının 
kesilmesi sırasında yüksek bir voltaj piki üretir. Sonuç olarak, 
dielektrik boşalmalarını veya voltaik arkları engellemek için bir 
güvenlik devresi gerekir. Bu:
• Bir DC voltajı kaynağı durumunda yükle paralel olan bir R-C 

devresi (şekil 1).
• Bir DC voltajı kaynağı durumunda yükle paralel olan bir diyot 

(şekil 2).
• Bir AC/DC voltajı kaynağı durumunda yükle paralel olan 2 Zener 

diyotu (şekil 3).
• Bir AC/DC voltajı kaynağı durumunda yükle paralel olan bir 

varistör (VDR) (şekil 4) olabilir.

Kapasitif yüklerin anahtarlanması veya 10 metreden uzun 
kabloların kullanılması bağlantı sırasında pik akımlar üretir.  
Sonuç olarak, kahverengi tel üzerinde anahtarın yanında koruyucu 
rezistans gereklidir. Bu aşamada sensör için gerekli olan minimum 
akımın garanti edildiğinden emin olun (10÷20 mA).


