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1.

Úvod
DIS – HMD je samostatný sníma ur ený pro detekci horkého kovu.
Hlavní výhodou DIS – HMD je mo"nost volby jednoho ze dvou rozsah% citlivosti.
Tato volba m%"e být provád(na také dálkov(. Volba „vysoká citlivost“ je pro detekci
výrobk% p,i teplot( od 480°F (250°C). Volba „nízká citlivost“ je pro detekci výrobk%
p,i teplot( nad 750°F (400°C). To umo"8uje pou"ívat sníma DIS - HMD pro detekci
teplých kov% v ocelárenském pr%myslu.

2.

Princip Cinnosti
DIS – HMD je skanovací idlo. Jeho optické pole je skanováno rotujícím
osmihranným zrcadlem. P,i protnutí zorného pole sníma e horkým výrobkem je
sejmuté infra ervené vln(ní odra"eno na fotobu8ku a elektronicky zpracováno na
logický výstupní signál.
Tento signál z%stává na vysoké úrovni tak dlouho, pokud je v jeho optickém poli
detekován horký materiál.
Princip innosti je zalo"en na vysoké spolehlivosti infra erveného sníma e,
navr"eného s ohledem na po"adavky ocelárenského pr%myslu:
o Ve vertikálním sm(ru jsou dostupná t,i úhlová pole: 10; 30 nebo 50 stup8%,
v závislosti na modelu sníma e a aplikaci.
o Úzký vodorovný úhel: maximální úhel je cca 3 stupn( a m%"e být zú"en
nastavitelnými vertikálními clonami umíst(nými na ele ochranného krytu
sníma e.
o Velikost snímaného místa je p,ibli"n( 1 cm² (ší,ka 8 mm) ze vzdálenosti 4
metr%. Jakmile se ve snímaném míst( objeví „horký“ výrobek, sníma se
p,epne do aktivního stavu nezávisle na rozm(rech výrobku nebo na poloze
uvnit, snímacího pole.
o P,izp%sobivá montá": Vzdálenost sníma e od výrobku m%"e být, v závislosti
na pou"ití, od 10 cm do 10 metr% bez ovlivn(ní výkonu sníma e.
Volba fotobuDky
DIS – HMD pou"ívá PbS fotobu8ku. Porovnáním k,ivek spektrálních odezev pro
infra ervené detektory ukazuje, jak vhodný je PbS pro detekci horkých kov% a také
kov% p,i teplot( 480°F (250°C).
Snímací systém DIS – HMD je navr"en tak, aby infra ervené zá,ení bylo na
fotobu8ku odrá"eno z ka"dé plošky rotujícího zrcadla, a to i v tom p,ípad(, kdy je
celé snímací pole p,ekryté horkým materiálem. Tedy zá,ení p,ijímané fotobu8kou je
modulováno rotujícím zrcadlem. To zajišGuje:
o Zvýšenou "ivotnost fotobu8ky (nemusí být trvale v innosti).
o Potla ení hystereze fotobu8ky.
o Zvýšení pom(ru signál – šum, co" umo"8uje detekci p,i nízkých teplotách
nezávisle na infra ervených odrazech okolí a výrobku.
o P,i zpracování zm(,eného signálu jsou pou"ity opera ní zesilova e, tedy je
zde malá závislost okolní teplot( a citlivosti na infra erveném zá,ení
studených výrobk% p,i teplot( od 480° (250°C).

Dálková volba rozsahu citlivosti
Sníma DIS – HMD je vybaven dv(ma rozsahy citlivosti, které mohou být voleny
dálkov(.
Poloha „vysoká citlivost“ umo"8uje detekci oceli p,i teplotách od 250°C a" 400.
Poloha „normální citlivost“ nastavuje dolní úrove8 teploty na 400°C. Tato vlastnost
umo"8uje innost sníma e s velkou spolehlivostí, nezávisle na tmavých místech,
pá,e, okujích a rozdílu teplot mezi hlavou a koncem materiálu.
3.

Všeobecný popis
DIS – HMD je autonomní sníma , extrémn( pevný a jednoduchý pro montá" i
o"ivení.
Jeho základní charakteristiky jsou:
3.1.

Mechanické
o Hermeticky ut(sn(né odlévané hliníkové pouzdro.
o Ochranný kryt s mo"ností pro išGování vzduchem. Kryt je sklopný, co"
umo"8uje jeho otev,ení za ú elem vy išt(ní ochranného skla.
o Nosná st(na s montá"ním podstavcem, nastavitelná v obou sm(rech. Nosná
st(na je p,izp%sobena k ochlazení p,ístroje vodou.
o P,ipojení vody je na nosné st(n(. V p,ípad( nutnosti tedy lze sníma vym(nit
bez odpojování vody nebo vzduchu.

3.2

Elektrické
o P,ipojení elektrických signál% p,es konektor
o Ovládací panel je umíst(n pod ochrannou klapkou na zadní ásti sníma e.
Ovládací panel obsahuje:
- Testovací tla ítko pro simulace horkého výrobku
- Potenciometr pro nastavení citlivosti
- T,íbarevná sv(telná indikace LED:
zelená – sníma zapnut,
"lutá – výrobek v zorném poli sníma e
ervená – výstraha
Pozn.:V p,ípad(, "e v zorném poli sníma e se nachází horký kov, svítí spole n(
zelená i "lutá LED.
Pro uleh ení údr"by je idlo vybaveno vlastním dohlí"ecím systémem
s následujícími funkcemi:
o detekce p,ekro ení vnit,ní teploty (nad 55°C)
o detekce poruchy otá ek motoru
o detekce chyby napájení.

4.
.

MontáG a zapojení
4.1. UmístJní
Vzdálenost mezi DIS – HMD a m(,eným výrobkem není kritická a závisí na
zvoleném snímaném úhlu tak, aby pokryl celé m(,icí pole. M(,ený výrobek nemusí
vypl8ovat celé zorné pole sníma e. Sta í, kdy" protíná pouze ást 1 cm² p,i
vzdálenosti sníma e 4 m.

Optimální vzdálenosti mezi idlem a r%znými typy materiál% jsou následující:
Materiál
Vzdálenost mezi materiálem a Cidlem
Dráty o pr%m(ru 5 – 12 mm
0,20 – 3 m
Ty ovina, 10 × 10 a" 40 × 40
0,20 – 4 m
Sochory a nosníky
0,50 – 6 m
P,edvalky
více ne" 2 m
Tenké plechy
1,00 – 6 m
Silné plechy
1,00 – 8 m
Bramy
více ne" 2m
Pro velmi horké výrobky je nejlepší umístit idlo tak daleko, jak je to jen mo"né,
aby nedošlo ke zni ení z d%vodu nadm(rného p,ímého vyza,ování.
Pro studené a mén( emitující výrobky je pom(r signálu k šumu zvýšen umíst(ním
idla na nejkratší mo"nou vzdálenost.
Snímací plocha by m(la být ideáln( kolmá k m(,enému výrobku.
P,i volb( umíst(ní idla musí být brán ohled na následující:
o Qádný jiný zdroj infra erveného zá,ení krom( m(,eného materiálu nesní
protínat zorné pole idla (dve,e pece, odraz výrobku ve vodním bazénu
apod.)
o Zorné pole idla nesmí být zakryto "ádným jiným výrobkem ne" výrobkem
práv( m(,eným
o ší,ka pole je nastavitelná (3 stupn( max.) pomocí clon umíst(ných na ele
ochranného krytu.
4.2. MontáG
DIS – HMD má nastavitelný montá"ní podstavec umo"8ující horizontální otá ení a
vertikální naklán(ní. Montá"ní podstavec je opat,en 18 mm otvorem pro p,ipevn(ní
na konstrukci.
Podstavec je dostate n( pevný, aby zabezpe il pot,ebné parametry (zorné pole,
p,esnost detekce nebo m(,ení). Sníma je vybaven pancé,em umo"8ujícím chlazení
vodou a tubusem p,ívodu vzduchu pro išt(ní a ochranu optiky.
M%"e být tedy pou"it v t("kém hutním prost,edí (vysoká teplota, vlhkost, prach).
V n(kterých p,ípadech je nicmén( vhodné, nikoli však nutné, chránit idlo tepeln(
odolným stínítkem a v p,ípad( nadm(rného výskytu páry dodate nou ventilací.
4.3. Elektrické zapojení
Sníma DIS – HMD je vybaven 15-ti pinovým konektorem se zemnící zdí,kou.
Specifikace kabelu:
o Více"ilový kabel: 9 × 0,6 mm² a 7 × 0,34 mm² stín(ný
o Teflonová izolace
o Vn(jší kovové opletení zajišGující mechanickou ochranu
o Vn(jší pr%m(r: 9 mm
o Minimální polom(r pohybu: 30 mm
o Ka"dá "íla je zna ena jinou barvou
Pozn.: Nepou"ité "íly je nutno zaizolovat nebo p,ipojit na volné svorky.
Pozn.: P,i odpojení kabelu je nutné konektor idla p,ikrýt ochranným krytem za
ú elem ochrany kontakt% p,ed korozí a hermetickým ut(sn(ním idla.

4.4.

P(ipojení vody a vzduchu
Chladící voda se p,ivádí na chladicí pancé,, který je zárove8 montá"ním podstavcem
sníma e. Chladicí pancé, je nastavitelný nezávisle na samotném sníma i, tak"e
sníma m%"e být vym(n(n bez odpojení chladící vody a zm(ny nastavení uchycení
idla.
P,ívod istícího vzduchu je umíst(n v p,ední ásti sníma e zespodu.
4.4.1. Chlazení
V chladicím pancé,i se nachází chladicí had z nerezové oceli umo"8ující chlazení
sníma e vodou.
Podmínky pro chlazení:
Sníma se doporu uje chladit p,i okolní teplot( nad 50°C. Laboratorní testy
prokázaly, "e správn( chlazený sníma m%"e pracovat v teplotách do 120°C.
Specifikace chladící vody:
o Sistá pr%myslová voda, max. teplota 25°C.
o Maximální odporu ený tlak: 4 bary.
o Pr%tok: 1 -2 litr/min.
Chladicí obvod:
o Materiál: chladicí had z nerezové oceli zabudovaný v chladicím pancé,i.
o P,ipojení: gumová hadice o pr%m(ru 10 mm.
4.4.2.

istící vzduch

Dodávka stla eného vzduchu m%"e být p,ipojena k t(m sníma %m, které mají
ochranný otvor nebo tubus pro odstran(ní prachu zep,edu sníma e. Systém je
navr"en tak, aby profukoval okolí vysokým tlakem.
Specifikace systému istícího vzduchu:
o Kvalita vzduchu: vzduch musí být suchý, odmašt(ný a bezprašný
o Tlak vzduchu: 50 – 120 g/cm²
o Pr%tok: 4- 16 litr%/min.
o P,ipojení: gumové hadice
4.5. Citlivost
Citlivost sníma e DIS – HMD je nastavitelná pomocí potenciometru citlivosti,
umíst(ném na zadní ásti sníma e. Potenciometrem se nastavuje práh detekce.
Otá ením potenciometru ve sm(ru pohybu hodinových ru i ek se práh detekce
zvyšuje, tedy citlivost se zmenšuje.
Pozn.: Standardn( je sníma nastaven na rozsah „vysoká citlivost“. Pro velmi horké
materiály je lepší p,epnout na rozsah „nízká citlivost“ p,ivedením nap(tí 24 VDC na
pin B2 konektoru Harting.
4.6. P(íslušenství
o RB 500 p,enosná vyza,ovací ty
Vyza,ovací ty obsahuje trubici s k,emíkovým "havicím vláknem, která simuluje
výrobek v teplotním rozsahu od 200°C do 1500°C.
Potenciometrem na dr"áku RB 500 se nastavuje teplota "havicího vlákna.

5.

Technická specifikace
5.1. Mechanická
o Hmotnost: 7 kg
o Nastavitelný montá"ní podstavec s otvorem pr%m. 18 mm
o Rozm(ry: viz. obr.
5.2. Optická
o Spektrální citlivost: PbS fotobu8ka, rozsah 1 – 3 Vm s maximální citlivostí
p,i 2,2 Vm
o Rozsah teplot materiál%: závisí na materiálu, který má být odhalen
- Pro "elezo a ocel:
400°C (750°F) pro rozsah normální citlivost
250°C (480°F) pro rozsah vysoká citlivost
Pokud se o ekává vyšší teplota výrobku ne" 400°C (750°F), není vhodné pou"ívat
rozsah s vysokou citlivostí, proto"e by mohl odhalovat okuje nebo odrazy.
- Pro ostatní materiály, jako m(W, bronz, litiny, atd. teplotní rozsah závisí
na infra erveném vyza,ování výrobku.
- Úhel: jsou dostupné t,i úhly
MODEL
ÚHEL
DIS - HMD 10
10 stup8%
DIS - HMD 30
30 stup8%
DIS - HMD 50
50 stup8%
Bo ní úhel nebo ší,ka snímaného pole (3 stupn( max.) m%"e být zú"ena pomocí clon
na ele ochranného krytu.
5.3.

Elektrická
o Napájení:
nap(tí:
AC 230V 50Hz nebo 24V DC
spot,eba:
30 VA, pro DC 20VA
o Signál p,ítomnosti výrobku:
polovodi ový:
Komplementární dvoj inné výstupy 0/24V 50mA
relé:
Jednopólové p,epínací
spínací výkon:
360 VA, 250V, 10 A max.
zapínací as:
7,5 ms
vypínací as.
3 ms
o Signál „Alarm“: 0/24V DC dvoj inný výstup s nízkou impedancí
- 0V DC p,i detekci chyby napájení, vnit,ní teploty nebo rychlosti snímání
- 24 V DC pokud není odhalena "ádná chyba.

5.4.

Prost(edí
o Provozní teplota: -20°C (4°F) a" +60°C (140°F)
o P,i dolní teplot( nad 50°C (122°F) se doporu uje sníma ochladit
pr%myslovou vodou o teplot( 25°C (77°F), tlakem 1 – 2 bary, pr%tokem 1 – 2
l/,in.
Výkresová ást:
- rozm(ry
- zapojení konektoru pro p,ipojení kabelu

