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Безконтактни капацитивни датчици, DC CAPCAPCAP

Принцип на действие и предназначение

Правила за монтаж
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Sn - номинално разстояние на включване
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Представените капацитивни датчици служат за комутиране на постояннотокови електрически 
вериги. Действието им се обуславя на капацитивен принцип. При промяна на диелектричната 
проницаемост пред активната им част изходът им се превключва - електрическата верига се 
отваря или затваря. Реагират на метални и неметални предмети. Датчиците имат тример за 
регулиране на чувствителността им. При наличие на обект пред активната им част, изходният 
индикатор свети. Използват се като ниворегулатори на насипни материали. Намират широко 
приложение при автоматизиране на производствени процеси в хранителновкусовата, хартиената, 
текстилната и други области на промишлеността.

б) монтаж на два и повече датчика

а) монтаж в метална плоча



Безконтактни капацитивни датчици, DC CAPCAPCAP

Електрически схеми на свързване

+V

0V

кафяв

бял

син

Схема 20   (NPN / NO+NC)

черен

NC

NO

Товар

Товар

Изходна характеристика (остатъчно напрежение)

0,1 0,2 0,3 0,4

1,0

0,5

Ures(V)

Iout(A)0

1,5

Токова
защита

T=25°C

При работа с капацитивен товар към изхода на датчиците, които имат импулсна защита от късо 
съединение последователно се свързва резистор Rx, който ограничава тока при първоначално 
зареждане на кондензатора С. Rx се добавя ако кондензатора C е по-голям от 100nF.

       Rx = Us / 0,5    (Rx = 20W ... 60W)

Особености при свързване на капацитивен товар към датчици с наличие на импулсна защита от 
претоварване по ток
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Свързване на капацитивен товар
към датчик тип PNP

Свързване на капацитивен товар
към датчик тип NPN
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CP1-18CP1-18CP1-18

Технически параметри

Разстояние на деиствие, Sn
Хистерезис, h
Захранващо напрежение, Us

Изходно напрежение (max), Uout

Остатъчно напрежение (max), Ures

Товарен ток (max), Iout

Токова защита (импулсна), Iprot

Собствена консумация, Is
Работна честота (max), fo
Регулиране на чувствителността
Работна температура, Tamb

Степен на защита
Светодиодна индикация
Присъединителен кабел
Габаритни размери
Корпус - пластмасов
Особености:
Има защита от пренапрежение и обратно включване на захранващото напрежение.
Има защита от пренапрежение, претоварване по ток и късо съединение на изхода.

8,0 mm
10...20%
11…30 Vdc  (Пулс. ±10%)
35 Vdc   (отворен колектор)
0,8 V      (I = 250 mA)
250 mА
350 mA    (25ºС)
9 mА
10 Hz  (Sn=4,0 mm)
0...Sn
-10º…+50º C
IP54
LED

24x0.25 mm ,  L=2 m,  PVC
M18x1,  L=59 mm
PVC

Принцип на действие

Представеният безконтактен капацитивен датчик М18 служи за комутиране на 3- и 4-проводни 
постояннотокови електрически вериги. Изходът му се превключва при приближаването на 
метални или неметални предмети към активната му част. Датчикът има потенциометър за 
регулиране разстоянието на действие Sn.

M18 - безконтактен капацитивен датчик
за постоянен ток, 4-проводен, неекраниран тип

Фиг.1

Типови параметри

Тип Изходна функция Схема на свързване

  CP1-18.10.K

  CP1-18.20.K
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CP1-30CP1-30CP1-30

Технически параметри

Разстояние на деиствие, Sn
Хистерезис, h
Захранващо напрежение, Us

Изходно напрежение (max), Uout

Остатъчно напрежение (max), Ures

Товарен ток (max), Iout

Токова защита (импулсна), Iprot

Собствена консумация, Is
Работна честота (max), fo
Регулиране на чувствителността
Работна температура, Tamb

Степен на защита
Светодиодна индикация
Присъединителен кабел
Габаритни размери
Корпус - пластмасов
Особености:
Има защита от пренапрежение и обратно включване на захранващото напрежение.
Има защита от пренапрежение, претоварване по ток и късо съединение на изхода.

15,0 mm
10...20%
11…30 Vdc  (Пулс. ±10%)
35 Vdc   (отворен колектор)
0,8 V      (I = 250 mA)
250 mА
350 mA    (25ºС)
9 mА
10 Hz  (Sn=8,0 mm)
0...Sn
-10º…+50º C
IP54
LED

24x0.25 mm ,  L=2 m,  PVC
M30x1.5,  L=61 mm
PVC

Принцип на действие

M30 - безконтактен капацитивен датчик
за постоянен ток, 4-проводен, неекраниран тип

Фиг.1

Типови параметри

Тип Изходна функция Схема на свързване

  CP1-30.10.K

  CP1-30.20.K

10

20

PNP / NO+NC

NPN / NO+NC

Схеми на свързване

Представеният безконтактен капацитивен датчик М30 служи за комутиране на 3- и 4-проводни 
постояннотокови електрически вериги. Изходът му се превключва при приближаването на 
метални или неметални предмети към активната му част. Датчикът има потенциометър за 
регулиране разстоянието на действие Sn.
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CP2-34CP2-34CP2-34

Технически параметри

Разстояние на деиствие, Sn
Хистерезис, h
Захранващо напрежение, Us

Изходно напрежение (max), Uout

Остатъчно напрежение (max), Ures

Товарен ток (max), Iout

Токова защита (импулсна), Iprot

Собствена консумация, Is
Работна честота (max), fo
Регулиране на чувствителността
Работна температура, Tamb

Степен на защита
Светодиодна индикация
Присъединителен кабел
Габаритни размери
Корпус - пластмасов
Особености:
Има защита от пренапрежение и обратно включване на захранващото напрежение.
Има защита от пренапрежение, претоварване по ток и късо съединение на изхода.

15,0 mm
10...20%
11…30 Vdc  (Пулс. ±10%)
35 Vdc   (отворен колектор)
0,8 V      (I = 250 mA)
250 mА
350 mA    (25ºС)
9 mА
10 Hz  (Sn=8,0 mm)
0...Sn
-10º…+50º C
IP54
LED

24x0.25 mm ,  L=2 m,  PVC
Ø34,  L=70 mm
PVC

Принцип на действие

Ø34 - безконтактен капацитивен датчик
за постоянен ток, 4-проводен, неекраниран тип

Фиг.1

Типови параметри

Тип Изходна функция Схема на свързване

  CP2-34.10.K

  CP2-34.20.K

10

20

PNP / NO+NC

NPN / NO+NC

Схеми на свързване

Представеният безконтактен капацитивен датчик ø34 служи за комутиране на 3- и 4-проводни 
постояннотокови електрически вериги. Изходът му се превключва при приближаването на 
метални или неметални предмети към активната му част. Датчикът има потенциометър за 
регулиране разстоянието на действие Sn.
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