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Úvod

DIS Sensors vyvíjí, vyrábí a dodává vysoce kvalitní senzory. Přestože se naše řada senzorů zaměřuje
především na měření sklonu, vibrací a zrychlení, společnost DIS Sensors je také předním dodavatelem
rotačních enkodérů..

Standardní nebo přizpůsobené
Tato brožura představuje přehled naší široké řady senzorů a popisuje především standardní produkty.
Jelikož se všechny naše senzory vyvíjí a vyrábí interně, můžeme nabídnout i zakázková řešení pro
specifické potřeby.

Protože inovace máme v krvi a know-how v genech, není tedy žádným překvapením, že u společnosti DIS
Sensors najdete vysoce kvalitní komponenty a řešení zajišťující spolehlivé měření ve strojích po celém
světě.

Navíc nám výborné vztahy, které jsme vybudovali s vybranými partnery, umožňují dodávat velké série s
velmi příznivým poměrem cena/kvalita.

■ ISO9001, TÜV, UL a E4 (automobilové typové schválení)

■ oddělení výzkumu a vývoje s více než 75 lety zkušeností
■ měření EMC (před shodou)
■ výrobní oddělení: povrchová montáž a konvenční montáž (jednostranná a oboustranná), pájení vlnou a

přetavením, zalévání elektroniky, malé až středně velké výrobní série (50–2000 kusů/šarži), plná
sledovatelnost

■ testovací oddělení: funkční zkoušky, teplotní a RV komora, vysoce přesné kalibrační zařízení
■ sídlo v městě Soest (NL)
■ regionální kancelář v Německu a síť zkušených distribučních partnerů



RoteroHolding

DIS Sensors je dceřinou společností Rotero Holding. Tato holdingová společnost se skládá z
pěti nezávislých ale plně se doplňujících dceřiných společností: DIS Sensors (bv a GmbH),
Rotero (Holland bv & Belgium bvba) a Q-Tec bv.

■ Společnost DIS Sensors se věnuje vývoji, výrobě a prodeji senzorů, řídicích systémů a
elektroniky.

■ Společnosti Rotero Holland a Rotero Belgium se specializují na řešení řízení pohybu a také
distribuují produkty DIS Sensors na svých národních trzích.

■ Společnost Q-Tec se specializuje na vývoj a výrobu mechatronických řešení pro zdravotnictví
a související sektory.

Přestože má každá obchodní jednotka svůj vlastní trh a zákaznickou základnu, v případě potřeby
se vzájemně podporují svými odbornými znalostmi. V Rotero Holding pracuje celkem 50 vysoce
nadšených a kvalifikovaných lidí s jediným cílem: nejlepší řešení pro zákazníka.
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Řada QG

Inklinometry
:Inklinometry měří úhel vzhledem ke směru gravitační síly v jedné
nebo dvou osách. Inklinometry z řady QG společnosti DIS Sensors
jsou založeny na robustní technologii MEMS a jejich modulární
konstrukce usnadňuje optimalizaci každého snímače pro
konkrétní způsob použití. Navíc u některých modelů umožňuje
praktický konfigurátor koncovému zákazníkovi snadno
přizpůsobit senzor podle požadavků.

Specifikace:

rozsah měření v jedné ose: ±10°; ±30°; ±90°; 0–360°
rozsah měření ve dvou osách: ±10°; ±30°; ±90°
napájení: 5 V ss nebo 10–30 V ss
analogový výstup: 0,5–4,5 V nebo 4–20 mA
digitální výstup:
ochranná třída: IP67, IP68 nebo IP69K
přesnost:

programovatelnost: filtrace, rozsah měření
možnost nulování: podle modelu
funkční bezpečnost:
pouzdro:

Funkce:

vyrovnání, ochrana proti náklonu, měření náklonu a sklonu,
měření úhlu

Použití:
betonová čerpadla, jeřáby, zvýšené pracovní plošiny, solární
panely, vzduchové tlumicí systémy, zemědělské stroje

Výložníkové plošiny (neboli‚ sběrače
třešníʻ) mají sice různé tvary a
velikosti, ale jedno mají společné:
každý typ musí být vybaven
inklinometrem. Nejprve je nutné
před zvednutím výložníku ověřit, že
je stroj vodorovně; pak je nutné
průběžně kontrolovat potenciální
nestabilitu během provozu.

Společnost DIS Sensors nabízí
širokou škálu inklinometrů pro toto
použití, včetně mnoha s certifikátem
SIL2/PLd.

Dynamický inklinometr

Stabilní měření v reálném čase
I při rychlém pohybu. Vlastnosti
nového dynamického
inklinometru společnosti DIS
Sensors:

■ Kompaktní, robustní pouzdro
snímače

■ Výstupy CANopen a J1939
(analogový a RS485 již brzy)

■ Konektor M12 nebo pevné
připojení kabelu

■ Hardwarová a softwarová
architektura pro budoucnost

■ Možnosti přizpůsobení
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Řada QG

Příkladpoužití

Snímačezrychlení-akcelerometry
Akcelerometry společnosti DIS Sensors měří zrychlení v jedné,
dvou nebo třech osách. Tyto senzory jsou založeny na robustní
technologii MEMS a díkymodulární konstrukci se snadno
přizpůsobí konkrétním požadavkům. Protože tyto senzory
zrychlení mají větší šířku pásma než inklinometry, mohou přesně
měřit g-síly rychlých pohybů.

Specifikace:

rozsahměření ±0,5 až ±18 g (1 g = 9,81m/s²)
šířka pásma: 0–1600 Hz
napájení: 5 V ss nebo 10–30 V ss
analogový výstup: 0,5–4,5 V nebo 4–20mA
digitální výstup: CANopen (bezpečnost)
ochranná třída: IP67, IP68 nebo IP69K
přesnost: podle modelu a řady: až

±0,04 g

možnost nulování: podle modelu
funkční bezpečnost: SIL2/PLd (specifickémodely)
pouzdro: (vyztužený) plast nebo nerezová ocel

Funkce:

měření zrychlení a vibrací, aktivní tlumení vibrací,
sledování přepravy

Použití:

zemědělské stroje, větrné mlýny, kontejnery

Moderní větrné turbíny jsou ze zákona
povinny používat akcelerometry k
monitorování houpání stožáru v
důsledku působení větru a (pobřežních)
vln. Když tyto senzory naměří hodnoty,
které překračují určitoumez, je dán
signál, aby se lopatky „roztáhly“, čímž
se větrná turbína uvede do bezpečného
stavu.

Společnost DIS Sensors poskytuje
výrobcům turbín přidanou hodnotu v
oblasti zákaznického filtrování a
propojení bezpečnostních okruhů.

Bezpečnostní senzor CANopen
pro bezpečnostní aplikace

Společnost DIS Sensors nabízí různé
inklinometry a akcelerometry, které
jsou certifikovány v souladu se SIL2
(IEC 62061) a PLd (podle EN ISO
13849).

Díky této certifikaci jsou
odpovídající senzory vhodné pro
použití v bezpečnostních aplikacích.
Senzory jsou k dispozici jak ve
standardním tvrzeném plastovém
pouzdře QG65, tak i v pouzdře z
nerezové oceli QG76.



Specifikace:

rozsah měření v jedné ose: až 360°
rozsah měření v dvou osách: ±1° to±80°
napájení: 5 V ss nebo 10–30 V

ssvýstup: jediný nebo duální NPN/PNP
ochranná třída: IP67, IP68 nebo IP69K
přesnost: podle modelu a rozsahu: až

±0,2°

programovatelnost: úhel spínání, zpoždění
zapnutí/vypnutí, filtrování

pouzdro: (zpevněný) plast
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Řada QG

Snímačenáklonu

Spínač náklonu je ve skutečnosti inklinometr (snímač) se
spínacím výstupem, kterému jako reference slouží gravitace.
Spínače náklonu od společnosti DIS Sensors jsou založeny na
technologii MEMS a inteligentních algoritmech mikrořadičů.
Výsledkem je, že lze implementovat jedno- nebo dvouosé
spínače s libovolným úhlem spínání.

Standardním pouzdrem pro tyto snímače je pouzdro QG40.
Varianta QG65 nabízí možnost zabudovat spínače náklonu s
ještě vyšší přesností a teplotní stabilitou.

Použití

zvýšené pracovní plošiny, zemědělské stroje, vysokozdvižné
vozíky, vykladače

Funkce:

náhrada za rtuťové spínače, ochrana proti překlopení a
převrácení

Příkladpoužití

Náklon pojízdných strojů se obvykle
sleduje pomocí inklinometrů.
Inklinometr navržený jako spínač
náklonu může spustit varovné
a/nebo poplachové signály, když je
po určitou dobu překročen jeden
nebo více předem naprogramovaných
úhlů.

Je to také jednoduchý, ale účinný
způsob, jak zabránit zneužívání
strojů v zapůjčované flotile.

SpínačnáklonuSIL1
Bezpečnostní spínač QG40N je
bezkontaktní spínač náklonu s
technologií MEMS pro standardní a
bezpečnostní aplikace (zařízení je
SIL1/PLc). Má až tři výstupy PNP a
je k dispozici jako 1-osé ±170°
a 2-osé ±80°. Tento senzor lze
přizpůsobit konkrétnímu způsobu
použití pomocí volitelného
konfiguračního nástroje pro
úpravu továrního nastavení, např.
Spínací body, filtr/šířka pásma a
časovače zpoždění zapnutí/
vypnutí.
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Příkladpoužití

Řada QR

Rotačníenkodéry

Naše rotační enkodéry (absolutní a inkrementální) umožňují
bezkontaktní měření úhlového posunutí od 0° do 360° bez
mechanického dorazu. Nabízíme tři různé typy: QR30(N),
QR40 a QR40EMN. V řadě QR30(N) a QR40EMN je snímač
namontován na pevné sestavě a magnet je samostatně
namontován na otočné hřídeli.

Maximální vzdálenost až 10 mm (podle modelu a magnetu)
mezi magnetem a snímačem poskytuje dostatečnou vůli pro
mechanické tolerance v extrémních podmínkách. K dispozici
jsou různé výstupy s 12bitovým rozlišením a vysokou
opakovatelností pro širokou škálu použití.

Řada QR40 se dodává kompletní s výstupní hřídelí. Ložisko
je opatřeno sklolaminátovým kluzným ložiskem. QR40 má
nulový vstup, který umožňuje nulovou kalibraci zařízení po
instalaci a díky kterému není postup montáže senzoru
kritický. QR40EMN je k dispozici jako plně redundantní
model, díky čemuž je dokonalým řešením pro konstrukce,
kde je vyžadována bezpečnost.

Absolutní Inkrementální
rozsah měření: 0–360° (možné dílčí rozsahy) 0–360°

napájení: 5 V ss nebo 10–30 V ss 5 V ss nebo 10–30 V ss

výstup: 0–5 V nebo 4–20 mA puls A/B
(jediný i redundantní) (32–1024 ppr)

push/pull

ochranná třída: IP67 (QR40: IP66) IP67
rozlišení: 0,09° 0,09°
pouzdro: plast plast

Specifikace:

Funkce:
výměna potenciometrů, měření úhlu, rychlosti a směru

Použití:
zemědělské stroje, bagry, mobilní a pevné lisy odpadu,
ovládání ventilů, robotika

Bezkontaktní inkrementální
enkodér se používá k měření
směru a rychlosti otáčení hřídele.

Tato technologie se používá u
mnoha strojů, u kterých se
lineárního posuvu dosahuje
pomocí rotačního motoru.
Tento snímač se často používá
jako alternativa pro dva indukční
koncové spínače nebo drahé
optické enkodéry.

Bezkontaktní absolutní enkodér se
používá k měření absolutního úhlu
rotující hřídele, která se otáčí o
úhel menší než 360°. Mezi typické
aplikace patří systémy řízení, páky
plynu a automatické dveře.

Tento rotační enkodér je proto
velmi vhodný pro nepřetržitou
zpětnou vazbu polohy hřídele do
kontroléru.

K dispozici také v QR46 jako
náhrada za rotační enkodéry jiných
značek.
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Cables& accessories

11178
11593

12380
12750

Kabely
PVCkabel -5-pólový
M12svolnýmivodiči -zásuvka
Dostupnévelikosti:
1.5m
5m
10m
15m

PUR kabel -5-pólový
M12svolnýmivodiči -zásuvka
Dostupnévelikosti:
1.5m
5m
10m
15m

PUR kabel -8-pólový
M12svolnýmivodiči -zásuvka
Dostupnévelikosti:
1.5m
5m
10m
15m

PUR kabel (CAN) -5-pólový
M12svolnýmivodiči -zásuvka
Dostupnévelikosti:
1.5m
5m
10m
15m

KabelprokonfigurátorQG40N

Číslodílu

11700
11701
11702
11703

10654
10657
11704
11705

11706
11707
11708
11709

11711
11712
11146
11713

12345

Konektory
(Bezkabelu -se šroubovacísvorkou)
M12konektor
Dostupnévelikosti:
Vidlice, 5-pólový,kovový
Vidlice, 5-pólový,plastový
Zásuvka,5-pólový,kovový
Zásuvka,5-pólový,plastový
Vidlice, 8-pólový,plastový
Zásuvka,8-pólový,plastový

T-konektorM12
5pólů-1xvidlice a 2xzásuvka

PříslušenstvíCANopen
terminátorsběrniceM12
5pólů-vidlice
5pólů-zásuvka

Externímagnetyadržákymagnetů
Držákmagnetu seznačkouN-IP67
Nerezovýšroub(velikost: M12x1.5x20mm)
Nerezovýšroub(velikost: M10x1x20mm)
Plastovýkotouč (velikost: Ø30x8mm)
Plastovýkotouč(velikost: Ø43x10mm)

Magnetneodymový(obdélníkový) -seznačkou N
Dostupnévelikosti:
11.2x5.5 x8mm
20x12x10mm

Magnetneodymový(kruhový) -2-
pólovýaxialní
Dostupnévelikosti:
Ø8x5mm
Ø15x4mm

Konfigurátory
KonfigurátorřadyQG40N
SadakonfigurátoruDIS CAN(proQG65DaQG65N2)

Číslodílu

10218
11848
10219
11723
11716
11715

11822

10217
10194

11594
12170
11787
12499

11178
11829
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