
EZ-LIGHT™ K50 en K80-serie Pick-to-Light sensoren
Compacte, eenpunts apparaten voor foutcontrole van bak-uitneembewerkingen
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Kenmerken
•  Robuuste, voordelige en eenvoudig te installeren oplossingen voor toepassingen  

met foutcontrole en verificatie van onderdelen

•  Compacte apparaten die volledig zelfstandig werken – geen controller nodig

•  Verlichte bol met een grote en goed zichtbare groene joblight; bij sommige uitvoeringen ook 
rood licht voor alternatieve werking (op pagina 2 staat een lijst met speciale uitvoeringen)

• Uitvoeringen met drukknop en passieve bediening verkrijgbaar

•  Volledig ingegoten IP67-constructie – ideaal voor gebruik in extreme omstandigheden; 
geschat aan IP69K, afhankelijk van installatie; zie specificaties 

• Ongevoelig voor omgevingslicht, EMI en RFI

• Compatibel met AS-i-module

•  Werkt op 12 tot 30 VDC

Standaard modellen - 1–kleur
• Job light is altijd AAN terwijl de taakingang actief is. • Aanwezigheid van hand (of druk op drukknop) activeert uitgang.
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Neem contact op  
met de fabriek voor meer 
informatie.

Zie de waarschuwing voor veilig gebruik op pagina 2

Uitvoeringen
Detectiemodus/

LED
Behuizing Bereik Kabel* Uitgang Uitgangstype Job Light

K50APLPGXDQ

P
GEPOLARISEERDE RETRO

Zichtbaar rood, 
680 nm

bol 50 mm/
Steun 30 mm polycar-
bonaat

2 m

Integraal
4-pin Euro QD

Normaal open
PNP

Groen

K50RPLPGXDQ Normaal gesloten

K50ANLPGXDQ Normaal open
NPN

K50RNLPGXDQ Normaal gesloten

K50APFF50GXDQ

VASTE 
ACHTERGRONDON-

DERDRUKKING 

Infrarood, 880 nm

bereik tot 
50 mm met 
achtergrond-
onderdrukking

Normaal open
PNP

K50RPFF50GXDQ Normaal gesloten

K50ANFF50GXDQ Normaal open
NPN

K50RNFF50GXDQ Normaal gesloten

K50APFF100GXDQ
Bereik tot 
100 mm met 
achtergron d-
onderdrukking

Normaal open
PNP

K50RPFF100GXDQ Normaal gesloten

K50ANFF100GXDQ Normaal open
NPN

K50RNFF100GXDQ Normaal gesloten

K50APPBGXDQ

DRUKKNOP

—

Normaal open
PNP

K50RPPBGXDQ Normaal gesloten

K50ANPBGXDQ Normaal open
NPN

K50RNPBGXDQ Normaal gesloten

K80APPBGXDQ
bol 50 mm/
Vlakke steun
 of DIN-steun polycar-
bonaat

Normaal open
PNP

K80RPPBGXDQ Normaal gesloten

K80ANPBGXDQ Normaal open
NPN

K80RNPBGXDQ Normaal gesloten

*Integrale QD-uitvoeringen staan vermeld. Voor 2 m kabeluitvoering laat achtervoegsel “Q” weg uit modelnummer (bijv. K50APLPGRC). Voor 150 mm PVC pigtail met 
QD-uitvoeringen, vervang achtervoegsel “Q” door “QP” (bijv. K50APLPGRCQP). Voor 9 m kabeluitvoering vervang achtervoegsel “Q” door “W/30” (bijv. K50APLPGRC W/30). 
Voor QD-uitvoeringen, passende kabel vereist; zie pagina 7).
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Speciale uitvoeringen C-serie 2–kleur
• Job light is groen zodra de taakingang actief is (tenzij hand aanwezig is).
•  Aanwezigheid van hand (of druk op drukknop) activeert uitgang en krijgt voorrang ten opzichte van de standaard Job light (wordt rood) voor visuele 

verificatie betekend dit dat de actie gedetecteerd is.
• Retroreflectieve uitvoeringen: om uitlijning te vereenvoudigen, geeft de sensor een rood signaal wanneer sensor niet correct met de reflector is uitgelijnd.

Uitvoeringen Detectiemodus/LED Behuizing Bereik Kabel* Uitgang Uitgangstype Job Light

K50APLPGRCQ

P
GEPOLARISEERDE RETRO

Zichtbaar rood, 
680 nm

bol 50 mm/
Steun 30 mm 
polycarbonaat

2 m

Integraal 
4-pin Euro QD

Normaal open

PNP 

Groen 
(Rood)

K50RPLPGRCQ Normaal gesloten

K50ANLPGRCQ Normaal open
NPN

K50RNLPGRCQ Normaal gesloten

K50APFF50GRCQ

VASTE 
ACHTERGRONDON-

DERDRUKKING 

Infrarood, 880 nm

Bereik tot 
50 mm met 
achter grond-
onderdrukking

Normaal open
PNP

K50RPFF50GRCQ Normaal gesloten

K50ANFF50GRCQ Normaal open
NPN

K50RNFF50GRCQ Normaal gesloten

K50APFF100GRCQ
Bereik tot 
100 mm met 
achtergr ond-
onderdrukking

Normaal open
PNP

K50RPFF100GRCQ Normaal gesloten

K50ANFF100GRCQ Normaal open
NPN

K50RNFF100GRCQ Normaal gesloten

K50APPBGRCQ

DRUKKNOP

—

Normaal open
PNP 

K50RPPBGRCQ Normaal gesloten

K50ANPBGRCQ Normaal open
NPN

K50RNPBGRCQ Normaal gesloten

K80APPBGRCQ
bol 50 mm/
Vlakke steun
 of DIN-steun 
polycarbonaat

Normaal open
PNP

K80RPPBGRCQ Normaal gesloten

K80ANPBGRCQ Normaal open
NPN

K80RNPBGRCQ Normaal gesloten

WAARSCHUWING . . . Niet gebruiken voor persoonlijke beveiliging
Gebruik deze producten nooit als detectieapparatuur voor persoonlijke beveiliging. Dit kan ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.

Deze sensoren zijn NIET voorzien van het zelfcontrolerende redundante circuit dat vereist is voor het gebruik ervan voor persoonlijke beveiligingstoepassingen.  
Een sensorstoring of het niet naar behoren functioneren kan een aangetrokken of afgevallen toestand van de sensoruitgang veroorzaken. Raadpleeg uw actuele catalogus  
Banner Safety Products voor veiligheidsproducten die voldoen aan de normen OSHA, ANSI en IEC voor persoonlijke beveiliging.

*Integrale QD-uitvoeringen staan vermeld. Voor 2 m kabeluitvoering laat achtervoegsel “Q” weg uit modelnummer (bijv. K50APLPGRC). Voor 150 mm PVC pigtail met 
QD-uitvoeringen, vervang achtervoegsel “Q” door “QP” (bijv. K50APLPGRCQP). Voor 9 m kabeluitvoering vervang achtervoegsel “Q” door “W/30” (bijv. K50APLPGRC W/30). 
Voor QD-uitvoeringen, passende kabel vereist; zie pagina 7).
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Speciale uitvoeringen E-serie 2–kleur
• Job light is altijd groen zodra de taakingang actief is.
• Aanwezigheid van hand (of druk op drukknop) activeert uitgang.
•  Aanwezigheid van hand (of druk op drukknop) terwijl taakingang niet-actief is, resulteert in rood brandend licht. Dit is een visuele verificatie dat de sensor 

naar behoren functioneert.

Uitvoeringen Detectiemodus/LED Behuizing Bereik Kabel* Uitgang Uitgangstype Job Light

K50APLPGREQ

P
GEPOLARISEERDE RETRO

Visible red,  
680 nm

bol 50 mm/
Steun 30 mm 
polycarbonaat

2 m

Integraal 
4-pin Euro QD

Normaal open
PNP

Groen 
(Rood)

K50RPLPGREQ Normaal gesloten

K50ANLPGREQ Normaal open
NPN

K50RNLPGREQ Normaal gesloten

K50APFF50GREQ

VASTE 
ACHTERGRONDON-

DERDRUKKING 

Infrared, 880 nm

Bereik tot 
50 mm met 
achtergro nd-
onderdrukking

Normaal open
PNP

K50RPFF50GREQ Normaal gesloten

K50ANFF50GREQ Normaal open
NPN

K50RNFF50GREQ Normaal gesloten

K50APFF100GREQ
Bereik tot 
100 mm met 
achtergr ond-
onderdrukking

Normaal open
PNP

K50RPFF100GREQ Normaal gesloten

K50ANFF100GREQ Normaal open
NPN

K50RNFF100GREQ Normaal gesloten

K50APPBGREQ

DRUKKNOP

—

Normaal open
PNP

K50RPPBGREQ Normaal gesloten

K50ANPBGREQ Normaal open
NPN

K50RNPBGREQ Normaal gesloten

K80APPBGREQ
bol 50 mm/
Vlakke steun
 of DIN-steun 
polycarbonaat

Normaal open
PNP

K80RPPBGREQ Normaal gesloten

K80ANPBGREQ Normaal open
NPN

K80ANPBGREQ Normaal gesloten

*Integrale QD-uitvoeringen staan vermeld. Voor 2 m kabeluitvoering laat achtervoegsel “Q” weg uit modelnummer (bijv. K50APLPGRC). Voor 150 mm PVC pigtail met 
QD-uitvoeringen, vervang achtervoegsel “Q” door “QP” (bijv. K50APLPGRCQP). Voor 9 m kabeluitvoering vervang achtervoegsel “Q” door “W/30” (bijv. K50APLPGRC W/30). 
Voor QD-uitvoeringen, passende kabel vereist; zie pagina 7).
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Overzicht

De K50 en K80 Pick-to-Light Sensor is geschikt voor uiteenlopende toepassingen met 
onderdeelassemblage en uitnemen uit bakken (uitnemen-bij-licht). De volledig doorschijnende bol geeft de 
groene Job light of een andere indicatie (afhankelijk van de uitvoering), voor een optimale zichtbaarheid. 
De transistoruitgang kan eenvoudig worden aangesloten op een systeemcontroller die is voorgepro-
grammeerd voor een bepaalde reeks taken. De Job light van de sensor wordt aangebracht in of  
in de buurt van elke bak in een werkstation van een assembleerder en geeft het volgende aan:

•  In welke bakken zich onderdelen bevinden die voor een bepaalde bewerking moeten worden 
uitgenomen, en

• In welke volgorde de onderdelen moeten worden uitgenomen.

Als de assembleerder een onderdeel pakt, detecteert de K50 of K80 een hand in de bak en verzendt  
de uitgang een signaal naar de controller. (Bij drukknopuitvoeringen vindt de detectie plaats als op  
de drukknop wordt gedrukt. Bij andere uitvoeringen is er geen andere actie vereist dan het reiken naar het 
onderdeel om de sensor te laten detecteren dat een onderdeel wordt uitgenomen.) 

De systeemcontroller controleert vervolgens of het correcte onderdeel is uitgenomen en kan reageren door 
de Job light UIT te zetten en de Job light van de volgende bak in de reeks te activeren. Als uit één bak 
meerdere onderdelen moeten worden gehaald, kan de Job light AAN blijven tot het correcte aantal signalen 
naar de controller is gestuurd. Als er een verkeerd onderdeel wordt geselecteerd, kan het controlesysteem 
zodanig worden bedraad dat het een alarmsignaal afgeeft voor de assembleerder en/of een supervisor, of 
kan het worden geprogrammeerd om de actie te interpreteren als een verzoek om onderdelen.

Het Job lightsysteem resulteert in verhoogde efficiëntie (dankzij vereenvoudigde werktraining), betere 
kwaliteitsbewaking (geen overgeslagen onderdelen) en minder inspecties en werk dat moet worden 
overgedaan. Het systeem versnelt werkhervattingen na pauzes en andere onderbrekingen en is ideaal voor 
meertalige werkplaatsen waar communicatieproblemen kunnen optreden.

Bij de uitvoeringen met vaste achtergrondonderdrukking en retroreflectieve modus is geen interactie vereist 
om ze te bedienen, waardoor de hand-, pols- en armbewegingen die bij mechanische druk  knoppen nodig zijn, 
achterwege blijven. Alle uitvoeringen zijn ongevoelig voor EMI, RFI en interferentie van omgevingslicht. De 
behuizing van polycarbonaat en nylon kan zware schokken opvangen (zelfs bij lage temperaturen) en is 
bestand tegen slijtage en tegen aantasting door de meeste chemicaliën. Dankzij de bolconstructie glijdt het 
meeste stof en vuil vanzelf van de sensorbehuizing, hetgeen het onderhoud vergemakkelijkt. De voet met 
een schroefdraad van 30 mm op alle uitvoeringen zorgt voor eenvoudige bevestiging. Het indicatiegedrag 
wordt in de onderstaande tabel weergegeven.

Afbeelding 1.  Kenmerken

Sensorvlak  
of drukknop

De Job light heeft een volledig 
doorschijnende bol

Gedrag van indicatoren en uitgang van K50 en K80

Uitvoeringen Sensorsituatie Job light Alternatieve indicator Status uitgangssignaal

Standaard  
(D-serie)

Taakingang actief
Hand/uitnemen afwezig AAN groen — UIT

Hand/uitnemen aanwezig AAN groen — AAN

Geen taakingang
Hand/uitnemen afwezig — UIT

Hand/uitnemen aanwezig — AAN

C-serie

Taakingang actief
Hand/uitnemen afwezig AAN groen — UIT

Hand/uitnemen aanwezig — AAN rood AAN

Geen taakingang
Hand/uitnemen afwezig UIT UIT UIT

Hand/uitnemen aanwezig — AAN rood AAN

E-serie

Taakingang actief
Hand/uitnemen afwezig AAN groen — UIT

Hand/uitnemen aanwezig AAN groen — AAN

Geen taakingang
Hand/uitnemen afwezig UIT — UIT

Hand/uitnemen aanwezig — AAN rood AAN
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Installatie

Mechanische installatie
De EZ-LIGHT™ K50 en K80 sensor moet worden geïnstalleerd op een voor de gebruiker 
comfortabele hoogte en locatie. Wanneer meerdere sensoren vlak bij elkaar worden geplaatst, 
bijvoorbeeld om meerdere bakken te bewaken, verdient het aanbeveling alle sensoren in dezelfde 
detectiepositie te plaatsen (bijvoorbeeld allemaal bevestigd aan de bovenkant van de bakken en 
omlaag gericht). Hierdoor is er minder kans op potentiële optische overspraak, waarbij de ene 
sensor de straal van een andere sensor detecteert. 

Afbeelding 2.  Bevestig meerdere sensoren in een zelfde positie en richting om optische overspraak  
te elimineren (afgebeeld zijn retroreflectieve uitvoeringen)
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Toevoerspanning en stroom

12 tot 30 VDC (maximumrimpel 10%)
Minder dan 60 mA max. stroom bij 12 VDC (exclusief belasting)
Minder dan 40 mA max. stroom bij 30 VDC (exclusief belasting)
Compatibel met AS-i

Stroomtoevoerbeveiligingen Beveiligd tegen stootspanning (snelle overgangsspanning en overspanning) en omgekeerde polariteit

Uitgangsconfiguratie 1 current-sinking (NPN) transistor of 1 current-sourcing (PNP) transistor, afhankelijk van uitvoering

Maximale uitgangswaarden
Maximale belasting: 150 mA

Verzadigingsspanning AAN-toestand: < 2V bij 10 mA dc; < 2,5V bij 150 mA dc
Lekstroom UIT-toestand: < 1 µA bij 30 VDC

Uitgangsbeveiligingscircuit Beveiligd tegen foute impuls tijdens inschakeling en continue overbelasting of kortsluiting van uitgang

Responstijd uitgang 3 milliseconden AAN en UIT

Indicatoren

Volledige doorschijnende bol geeft indicatielicht; indicator Taak of Uitnemen gedetecteerd houdt het andere licht tegen, 
afhankelijk van uitvoering.

Indicator Taak (“Uitnemen”): Groen
Indicator Uitnemen gedetecteerd: Rood of UIT, afhankelijk van uitvoering

Job Light laat input activeer 
De impedantie van de input : 8000 ohms 
Sinking—Lage input < 1.0V 
Sourcing—Hoge input > 7V

Constructie
Voet: nylon  Doorschijnende bol: polycarbonaat
Lens: polycarbonaat of acryl Drukknop: thermoplastisch

Dichtingsgraad
Volledig ingegoten; IEC IP67
Integrale QD Modellen: DIN 40050 (IP69K) wanneer gebruikt met IP69K geschatte kabels
Pigtail en kabel Modellen: IP69K wanneer opgezet met buis

Aansluitingen

Integrale 4-pins Euro QD-fitting, met PVC-mantel 2 m of 9 m kabel of 150 mm PVC-pigtail met 4-pins Euro QD-fitting, 
afhankelijk van uitvoering.

Extra QD-kabels vereist voor QD-uitvoeringen; zie pagina 6.

Er zijn ook QPMA PUR pigtail-uitvoeringen verkrijgbaar; neem contact op met de fabriek voor meer informatie.

Immuniteit voor 
omgevingslicht

Maximaal 5.000 lux

EMI/RFI-immuniteit Immuun voor EMI- en RFI-interferentie, conform IEC 947-5-2.

Bedrijfsomstandigheden
Temperatuur: -40° tot +50° C
Max. relatieve luchtvochtigheid: 90% bij 50°C (zonder condensvorming)

Certificatie

Specificaties
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Afmetingen

*Bij uitvoeringen met drukknop 
*is deze maat 44,2 mm

Toebehoren

Quick-Disconnect (QD)-kabels

Type Model Lengte Afmetingen Aansluitschema

4-pins Euro recht
MQDC-406
MQDC-415
MQDC-430

2 m
5 m
9 m

4-pins Euro haaks
MQDC-406RA
MQDC-415RA
MQDC-430RA

2 m
5 m
9 m

Witte draad

Blauwe draad
Zwarte draad

Bruine draad

M12 x 1

ø 15 mm

44 mm 
max.

38 mm 
max.

M12 x 1

ø 15 mm

38 mm 
max.

Uitvoeringen met NPN (sinking) uitgang Uitvoeringen met PNP (sourcing) uitgang

br
bl -

+

zw
wi

12-30 VDC

Activering Job light
> 7 VDC

Belasting

br
bl -

+

zw
wi

12-30 VDC

Activering Job light
< 1.0 VDC

Belasting

OPMERKING: Afgebeeld zijn kabelaansluitingen. Aansluitingen zijn functioneel identiek voor uitvoeringen met kabelaansluiting en quick-disconnect-uitvoerin-
gen.

Schakelingen

M30x1
(montagemoer inbegrepen)

maximum torsie 
4.5 Nm

½ -14 NPSM
Interne draden

50.0 mm

36.8 mm*

20.0 mm

11.0 mm

Ø15.6 mm

K50 K80

72.5 mm

41.3 mm

Ø50.0 mm

7.9 mm 65.0 mm

80.8 mm

65.0 mm

7.6 mm

72.5 mm

41.3 mm

Ø50.0 mm

7.9 mm 65.0 mm

80.8 mm

65.0 mm

7.6 mm
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GARANTIE:  Banner Engineering Corp. garandeert dat haar producten één jaar lang vrij zijn van defecten. 
Door Banner Engineering Corp. gefabriceerde producten die tijdens de garantieperiode bij retournering aan de 
fabriek defecten blijken te vertonen, zullen kosteloos door Banner Engineering Corp. worden gerepareerd of 
vervangen. Deze garantie dekt geen schade of aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van Banner-producten.  
Deze garantie vervangt alle andere uitdrukkelijke of impliciete garanties. 

Montagebeugels

SMB30A

•  Roestvrijstalen haakse bevestigingsbeu-
gel, kaliber 12, met rondlopende sleuf voor 
flexibel richten

•  Kan worden gemonteerd met M6-gereed-
schap (¼”)

SMB30FA

• 300-serie roestvrij staal (kaliber 12)
•  Haakse beugel met gat van 30 mm voor 

bevestiging van sensoren
•  Bevestigingsklem met mogelijkheid tot 

360°rotatie
•  Doorgaande bevestigingen met 

schroefdraad naar bevestigingsvlak

SMB30MM

•  Roestvrijstalen beugel, 30 mm/kaliber 12, 
met rondlopende bevestigingssleuven voor 
flexibel richten

•  Kan worden gemonteerd met M6-gereed-
schap (¼”)

• Verbindingssleuven voor 90°+ rotatie

SMBAMS30P

• 300-serie roestvrij staal (kaliber 12)
•  Platte beugel, SMBAMS-serie, met gat 

van 30 mm voor bevestiging van sensoren
• Verbindingssleuven voor 90°+ rotatie

SMBAMS30RA

• 300-serie roestvrij staal (kaliber 12)
•  Haakse beugel, SMBAMS-serie, met gat 

van 30 mm voor bevestiging van sensoren
• Verbindingssleuven voor 90°+ rotatie

SMB30FVK

•  V-klem, rechte beugel en klemmen voor 
bevestiging van sensoren op buizen of 
extrusies

•  Klem geschikt voor 28 mm dia. buis of 
vierkante extrusies van 1”

•  Gat van 30 mm voor bevestiging van 
sensoren

SMB30SC

• Draaibare montagebeugel 30 mm
• Zwart versterkt thermoplastisch polyester
•  Inclusief roestvrij stalen montagetoebehoor 

en beugelvergrendeling

SMB30RAVK

•  V-klem, rechte beugel en klemmen voor 
bevestiging van sensoren op buizen of 
extrusies

•  Klem geschikt voor 28 mm dia. buis of 
vierkante extrusies van 1”

•  Gat van 30 mm voor bevestiging van 
sensoren

Retroreflectieve doelen
Voor de hierna vermelde doelen is een volledig assortiment beugels verkrijgbaar. Raadpleeg het gedeelte Accessoires van uw actuele catalogus Banner Foto-
elektrische sensoren of ga naar de website van Banner voor de volledige informatie.

BRT-
35X35B

• Vierkant doel van acryl
• Reflectiefactor: 1,3
• Max. temperatuur: 65° C
• Geschatte grootte: 35 mm x 35 mm

BRT-
100X18A

• Rechthoekig doel van acryl
• Reflectiefactor: 1,4
• Max. temperatuur: 50° C
• Geschatte grootte: 18,5 mm x 110 mm

BRT-50D

• Rond doel van acryl met bevestigingsstaaf
• Reflectiefactor: 1,0
• Max. temperatuur: 65° C
• Beugels als optie verkrijgbaar; zie catalogus
• Geschatte grootte: diameter 50 mm

BRT-2X2

• Vierkant doel van acryl
• Reflectiefactor: 1,0
• Max. temperatuur: 50° C
• Beugels als optie verkrijgbaar; zie catalogus
• Geschatte grootte: 51 mm x 51 mm

Zie cata-
logus  

of web-
site

Banner voert een hoogwaardig assortiment 
retroreflectieve tape-doelen, zowel op rollen 
als op afzonderlijke vellen. Raadpleeg het 
gedeelte Accessoires van uw actuele catalo-
gus Banner Foto-elektrische sensoren of ga 
naar de website van Banner voor de volledige 
informatie.


