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Cảm biến sợi quang E3NX-FA

 

Tăng khoảng cách phát hiện vật lên 1.5 lần (lên đến 6 m)

Giảm kích thước vật có thể phát hiện 1/10 lần (còn 0.3   m)

Dễ dàng cài đặt với “Smart-tuning”

Chữ số hiển thị sáng trắng trên nền đen dễ quan sát

Chế độ hiển thị thời gian vật đi qua giúp cài đặt dễ dàng trong ứng dụng 

tốc độ cao
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Cảm biến sợi quang E3NX-FA Phát hiện
vật mỏng 

đến 1,5 mm

Phát hiện
vật cực nhỏ 

hoặc khoảng 
cách xa

Tính năng
cao cấp ổn 
định, dễ sử 

dụng

Cảm biến laser nhỏ gọn

Chữ số trắng sáng trên nền đen tạo 
độ tương phản cao, dễ quan sát.

Chữ số hiển thị rõ chống mỏi mắt 
và có thể quan sát rõ từ khoảng 
cách xa.

 Hỗ trợ mạnh cho việc cài đặt bằng tay
Dễ dàng cài đặt bằng tay với 2 chế độ hiển thị

Chế độ hiển thị thời gian 
vật đi qua và độ chênh 
lệch của độ sáng

Chế độ hiển thị giá trị 
thông thường

Các model cũ

Không kịp 
hiển thị giá 
trị đọc

Hiển thị trong vòng 500 ms

Giá trị khi có 
vật có thể 
dễ dàng

 đọc được

Thời gian 
vật đi 
qua là 
13 ms

Chênh lệch 
là 4999, vậy 
ngưỡng cài 

đặt sẽ là 
7500

Hiển thị chênh lệch của độ 
sáng thu về giúp xác định 
xem đầu �ber có phù hợp 
hay chưa. Thời gian vật đi 
qua giúp xác định thời 
gian đáp ứng có đạt yêu 
cầu hay không. Giá trị độ sáng hiển thị trong 

vòng 500 ms sau khi vật đi 
qua đầu sensor sợi quang 
ngay cả khi vật rơi tốc độ 
cao, giúp dễ dàng cài đặt giá 
trị ngưỡng phù hợp.

Phím tắt chuyển đổi chế độ hiển thị

Trước khi 
đi qua

Sau khi
đi qua

Khi đi qua

Nhấn đồng thời 

phím MODE       và phím L/D

E3NX-FA

Đầu cảm biến laser CMOS 
siêu nhỏ gọn

Bộ khuếch đại cảm biến sợi quang

ĐỘ TIN CẬY CAO

TIÊN PHONG

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

Chức năng Smart Tuning dễ dàng chỉnh 
nhận biết vật trong nhiều ứng dụng

5000 9999
ST

+

DỄ THAO TÁC

TUNENhấn nút                 2 lần khi 
có vật và khi không có vật

Tự động cài đặt giá trị tối ưu
Giá trị 

ngưỡng

Giá trị độ sáng 
trung bình giữa 
có và không có 

vật

Giá trị độ 
sáng khi có 
và không có 

vật

Giá trị ánh 
sáng nhận về

Tiêu 
chuẩn

Tính 
năng 
cao

Truyền 
thông

Đấu dây 
sẵn

Đấu dây 
sẵn

Giắc cắm

Giắc cắm

01
ngõ ra

E3NX
-FA11 2M

E3NX
-FA41 2M

E3NX
-FA21 2M

E3NX
-FA51 2M

E3NX-FA6 E3NX-FA8

E3NX-FA7 E3NX-FA9

E3NX
-FA7TW

E3NX
-FA9TW

E3NX-FA0

01
ngõ ra

02
ngõ ra

02
ngõ ra

02
ngõ ra

+
01

ngõ vào

01
ngõ ra

+
01

ngõ vào

Khối 
truyền 
thông

Loại
Loại đấu 

dây
Hình
dạng

Mã hàng

Ngõ ra NPN Ngõ ra PNP

Ngõ 
vào/ra


