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Lichtgeleidersensoren
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gevoeligheidsinstelling
LED groen

LED geel licht-/donkerschakeling

LED rood
uitschakel-
vertraging

D12DAB6FV... D12DAB6FP...

PNP, NPN antivalent

Serie D12
dynamische sensor

Golflengte
Rood 680 nm 

Instellingen gevoeligheid
uitschakelvertraging
licht-/donkerschakeling

Voedingsspanning
Bedrijfsspanning UB 10…30 VDC
Restrimpelspanning Vpp ≤ 10 %
Eigen stroomopname I0 ≤ 60 mA
Inschakelfoutimpulsonderdr. tv 20 ms

Bescherming ompoolbeveiliging
kortsluitbeveiliging (puls)

Uitgang
Functie licht-/donkerschakeling
Tijdfunctie 1…70 ms instelbaar
Nominale bedrijfsstroom Ie ≤ 150 mA
Piekspanningsbeveiliging ≥ 200 mA typisch bij 20 °C
Aanspreektijd 50 µs

Materiaal
Behuizing ABS
Beschermingsgraad IP66
(IEC 60529/EN 60529)
Bedrijfstemperatuurbereik -40…+70 °C
Kabel 2 m, PVC, 4 x 0,5 mm2

Connector picocon (ø 8 mm)

LED-indicaties
Geel schakeltoestand
Groen bedrijfsspanning
Rood automatische reikwijdtecontrole

ingeschakeld (AGC: automatic gain
control)

Toebehoren

Montagetoebehoren
SMBD12 bevestigingssokkel voor schroef-

montage (meegeleverd)

Connectoren
KP4-2/S90 80 072 90 contrastekker, recht
WKP4-2/S90 80 073 26 contrastekker, haaks
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Inbedrijfname

Eerst worden twee individuele of vorkvormige lichtgeleiders
aangesloten op het basisapparaat D12DAB6. Nadat de LO/DO-
schakelaar in de DO-positie (donkerschakeling) gebracht werd,
wordt de lichttoestand gecreëerd. Daarbij dient nagegaan te
worden of de LOCK-LED (rood) continu brandt. Is dat niet het
geval, dan moeten de uiteinden van de lichtgeleiders zo afgesteld
worden dat de rode LOCK-LED bedrijfszeker blijft branden.

Opmerking: is de lichttoestand slechts kortstondig en daarom niet
als statische toestand simuleerbaar en is de donkertoestand de
standaard-detectietoestand, dan moet de LO/DO-schakelaar op
LO (lichtschakeling) ingesteld worden.

Vervolgens wordt aan de sensor het te detecteren voorwerp
gepresenteerd, waarbij de gele uitgangs-LED geobserveerd moet
worden. Indien nodig, moet de gevoeligheid bijgeregeld worden
(met de klok meedraaien om deze te verhogen), zodat de
uitgangs-LED bedrijfszeker en in de juiste volgorde op alle gewen-
ste variaties van het detectiegebeuren reageert. Houd er rekening
mee, dat een te hoge functiereserve kan leiden tot foutieve scha-
kelingen, die bijvoorbeeld door trillingen van de lichtgeleidereinden
veroorzaakt kunnen worden.

D.m.v. de HOLD-potentiometer kan men de uitgangsimpulsduur
tussen 1 en 70 ms instellen.

ON

LOCK

HOLD

GAIN

LO
DO

Lichtgeleider
75 mm rood PNP, NPN kabel D12DAB6FV 30 395 45
200 mm rood PNP, NPN connector D12DAB6FVQ 30 395 46
25 mm
60 mm

voor kunststof
13 mm rood PNP, NPN kabel D12DAB6FP 30 383 82
76 mm rood PNP, NPN connector D12DAB6FPQ 30 395 43
5 mm
25 mm

Serie D12
dynamische sensor

Zender-ontvanger met IT13S
met IT23S

Diffuus met BT13S
met BT23S

Zender-ontvanger met PIT26U
met PIT46U

Diffuus met PBT26U
met PBT46U

voor glas

Functieprincipe

Contrastarme toepassingen zijn voor de meeste opto-elektroni-
sche sensoren een probleem als gevolg van de schakelhysteresis.
De schakelhysteresis werd ontwikkeld, om te vermijden dat de
uitgang trilt, wanneer het te detecteren voorwerp zich precies op
het schakelpunt bevindt. Dit is het geval, wanneer het inschakel-
punt een beetje afwijkt van het uitschakelpunt. Wanneer het
onderscheid tussen licht- en donkertoestand van een toepassing
niet wezenlijk groter is dan de hysteresis, is een betrouwbare
detectie niet mogelijk.

De sensoren van de serie D12DAB6 detecteren niet de absolute
lichthoeveelheid, maar de veranderde lichthoeveelheid. Op die
manier kunnen kleine, snelle signaalveranderingen betrouwbaar
gedetecteerd worden. De automatische reikwijdtecontrole (AGC)
regelt continu de lichtsterkte van de zender, zodat het systeem
onafhankelijk van het detectiebereik of vervuiling voortdurend
functioneert met de optimale waarde. Een meer-slagen potentio-
meter dient voor de gevoeligheidsinstelling van de versterker.

uitschakelvertraging

AGC-vergrendelingsindicator
(automatische reikwijdtecontrole)

licht-/donkerschakeling

uitgangsindicator

bedrijfsspanningsindicator

15-slagen gevoeligheidsinstelling
(reikwijdte)

De sensoren die in deze documentatie beschreven worden bevatten GEEN zelf-bewakende redundante opbouw die noodzakelijk is voor gebruik in
toepassingen m.b.t. personenbeveiliging. Een defect of slechte werking kan zowel een geschakelde als een niet-geschakelde uitgang tot gevolg
hebben. Deze producten mogen nooit gebruikt worden als sensoren voor personenbeveiliging.
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