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Serie D12 Expert
met automatische
gevoeligheidsinstelling

● Basiseenheid voor glas- of plastic
lichtgeleiders

● Automatische gevoeligheids-
instelling d.m.v. drukknop of externe
programmeeringang

● Bijzonder grote functiereserve,
maar ook betrouwbare detectie van
gering contrast

● Schakelfrequentie 2500 Hz

● Zichtbaar rood licht

● Omschakelbare
uitschakelvertraging en licht- en
donkerschakeling

● LED-bargraph voor indicatie van
functiereserve en contrast

● Alarmuitgang bij onvoldoende
functiereserve

● Monteerbaar op symmetrische
DIN-rail d.m.v. klikbevestiging

De D12 Expert is een basiseenheid voor
lichtgeleiders die zich met een eenvoudige
druk op een knop automatisch aan de hem
gestelde opgaven aanpast. Een micro-
processor zorgt daarbij voor de instelling
van de schakeldrempel en de versterking.
Dit maakt de D12 Expert niet alleen tot de
ideale sensor voor toepassingen met een
gering contrast, maar ook voor
toepassingen die een bijzonder grote
functiereserve vereisen.

De instelling van de D12 Expert is uiterst
eenvoudig. Alles wat de gebruiker moet
doen, is de D12 Expert door herhaald
indrukken van de programmeerknop in de
programmeer mode brengen en
vervolgens de toestand „voorwerp
voorhanden“ en „voorwerp niet
voorhanden“ creëren. Bij elk van deze
toestanden moet de knop éénmaal worden
ingedrukt, vervolgens zoekt de sensor
automatisch de schakeldrempel en het
contrast. Daarbij is het onbelangrijk of de
eerste toestand de licht- of donker-
toestand was. Na het beëindigen van de
instelling wordt het contrast weergegeven
door één of meerdere LED‘s die 3x
knipperen. De gebruiker weet daardoor
reeds bij de installatie hoe zeker en
betrouwbaar de sensor zal werken. Voor
een betrouwbare werking onder industriële
omstandigeheden is een minimum contrast
van 3 LED‘s vereist. Een te gering contrast
kan eventueel verhoogd worden door het
veranderen van de schakelafstand of een
betere afregeling van de sensor. Onder
zeer moeilijke omgevingsvoorwaarden of
wanneer de karakteristieken van het
voorwerp (b.v. afstand t.o.v. de sensor)
toevallig kunnen variëren, moet het
contrast hoog zijn. Eenmaal de instellingen
„aangeleerd“ zijn, worden deze bewaard
tot een nieuwe programmering, ook
zonder dat de sensor onder spanning
staat.
Tijdens de werking wordt de functiereserve
d.m.v. een bargraph weergegeven.
Onmiddellijk na de instelling moet de
functiereserve voldoende groot zijn om de
te verwachten vervuiling te compenseren.
De geleidelijke vermindering tijdens de
werking kan men dan voortdurend op de
bargraph aflezen. Een alarm-LED en een

Voorbeelden voor het gebruik van de
D12 Expert

Detectie van de bedrukking op electronische
componenten

Detectie van de perforatie in een transparante
plasticfolie

alarmuitgang waarschuwen bij een te
geringe functiereserve tijdig voor het
uitvallen van de sensor.
Bij veranderingen van de detectie-
omstandigheden als gevolg van een
andere afregeling of de vervanging van het
te detecteren voorwerp kan de D12
Expert uiterst snel opnieuw worden
ingesteld. Met de extra programmeer-
ingang kan de programmering ook door
een externe drukknop of een sturing
worden uitgevoerd. Daardoor kan de
sensor b.v. in een nieuwe detectiesituatie
automatisch geherprogrammeerd worden
via de PLC.

Naast de instelling van het schakelpunt
dient de programmeerknop van de
D12 Expert ook voor de activering van een
uitschakelvertraging van 40 ms en voor de
omschakeling van licht- naar donker-
schakeling.
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LED-indicaties voor
– schakeltoestand
– bedrijfsspanning

Druktoets voor de
programmering 1) Alarm

2) Externe programmeerkabel

Bargraph met 7 LEDs
voor de indicatie van
– signaalsterkte
– contrast
– programmeerstatus
– waarschuwingen
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Afmetingen [mm]

Aansluitschema

Golflengte
Rood 680 nm

Instellingen licht- en donkerschakeling
(d.m.v. drukknop of extern) gevoeligheid (automatisch)

40 ms uitschakelvertraging
Voedingsspanning
Bedrijfsspanning 10...30 VDC
Restrimpelspanning Vpp 10 %
0-laststroom ≤ 45 mA

Bescherming kortsluitbeveiliging (puls)
ompoolbeveiliging

Uitgang
Schakelstroom ≤ 150 mA
Schakelfrequentie 2500 Hz

Materiaal
Behuizing ABS
Beschermingsdeksel acryl
Beschermingsgraad (DIN 40050) IP 66
Bedrijfstemperatuurbereik -20…+70 °C
Kabel 2 m, PVC 5 x 0,34 mm2

LED-indicaties
Groen bedrijfsspanning
Groen knipperend programmeer mode
Geel schakeltoestand
Bargraph (rood, 7 LED’s) signaalsterkte,

programmeer-LED’s

Toebehoren

Montagetoebehoren
SMBD12 bevestigingssokkel voor

schroefmontage
(meegeleverd)

Frontaanzicht met LED-indicaties



Id
en

tn
um

m
er

Ty
pe

A
an

sl
ui

tin
g

U
itg

an
g

Li
ch

ts
oo

rt

M
ax

. r
ei

kw
ijd

te

Opto-sensoren

Systeemuitvoering met typische
lichtgeleider 1) voor glas-lichtgeleiders

Zender-ontvanger met IT13S 442 mm rood pnp kabel D12-EP6-FV 30 419 68
met IT23S 930 mm

Diffuus met BT13S 68 mm
met BT23S 178 mm

voor plastic-lichtgeleiders

Zender-ontvanger met PIT26U 84 mm rood pnp kabel D12-EP6-FP 30 419 65
met PIT46U 315 mm

Diffuus met PBT26U 25 mm
met PBT46U 95 mm

Programmering van de D12 Expert

Naast de operating mode RUN heeft men de keuze uit drie
instellings modes voor de programmering van de D12 Expert :

Met de TEACH mode bepaalt men de optimale gevoeligheid van
de sensor. Na de instelling van de gevoeligheid gaat de sensor
automatisch over naar de RUN mode.

De OUTPUT CONFIGURATION DISPLAY (OCD) mode toont
d.m.v. LED‘s de actuele programmering van de uitgang : licht- en
donkerschakeling (LED „LO“ of LED „DO“) en uitschakelvertraging
(LED “0 ms“ of “40 ms“).“
De sensor verlaat de OCD mode automatisch na 10 s, wanneer
binnen deze tijdspanne geen instellingen werden gedaan.

De OUTPUT CONFIGURATION PROGRAM (OCP) mode dient
voor de omschakeling van licht- en donkerschakeling, alsook voor
de instelling van de uitschakelvertraging op 0 ms of 40 ms.
De sensor verlaat de OCP mode automatisch na 90 s, wanneer
binnen deze tijdspanne geen instellingen werden gedaan.

Contrastindicatie

Knipperende LEDs Contrast

1 onvoldoende
1…2 gering
1…3 matig
1…4 goed
1…5 zeer goed
1…6 hoog
1…7 zeer hoog

1) Een uitgebreide waaier aan glas- en kunststoflichtgeleiders
vindt u in de Opto-catalogus.

Programmering van de uitgang

Programmeertoets Mode/ functie LED-indicaties

ingedrukt houden van RUN naar OCD „LO“/„DO“ en
(2 s) „40 ms“/„0 ms“ actief

3x kort indrukken gaat naar OCP „0 ms“/„40 ms“ knippert

1x kort indrukken uitschakelvertraging wisselt tussen
aan/uit „0 ms“ en „40 ms“

2x kort indrukken OCP „LO“/„DO“ knippert

1x kort indrukken verandert in licht-/ wisselt tussen
donkerschakeling „LO“ en „DO“

2x kort indrukken gaat naar RUN bargraph (rode LED‘s)
geeft lichtsterkte aan

Automatische gevoeligheidsinstelling

Programmeertoets Mode/ functie LED-indicaties

ingedrukt houden van RUN naar OCD „LO“/„DO“ en
(2 s) „40 ms“/„0 ms“ actief

2x kort indrukken gaat naar TEACH groene LED knippert

1x kort indrukken TEACH condition 1 bargraph (rode LED‘s)
aanleren van de wordt 1x doorlopen,
eerste detectie- groene LED knippert
toestand 2x

1x kort indrukken TEACH condition 2 bargraph (rode LED‘s)
aanleren van de wordt 1x doorlopen,
tweede detectie- bargraph (rode LED‘s)
toestand toont het verkregen

contrast (zie tabel)

Vergissingen en wijzigingen voorbehouden • Editie 11.98/1 P/N DD009K8A

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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