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XU Serisi Fotoelektrik Sensörler

Bir sensör, ışığın iletimi ve alınmasın/algılanmasına reaksiyon gösterebilen bir sistemdir.

XU Serisi Fotoelektrik Sensörler

ğ g y g
Bir sensör tarafından iletilen ışın sayesinde bir nesnenin “görülmesi” veya “ algılanması” 
sağlan 
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XU Serisi Fotoelektrik Uygulma ÖrneğiXU Serisi Fotoelektrik Uygulma Örneği

Uygulama YerleriUygulama Yerleri
1)Küçük makineler 
2)Erişim kontrolü, sayım montaj
3)P k tl3)Paketleme
4)Kkonveyör kullanımı
5)Taşıma vb.

R kl i ff f l l i ğ kRenklerin, suyun, şeffaf malzemelerin, ışığın, kesme 

işareti vb. tespit edilmesi
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XU Serisi Fotoelektrik Uygulama ÖrneğiXU Serisi Fotoelektrik Uygulama Örneği

Örnek karbonatlı içeceklerin şişeye dolumu esnasında en düşük ve yüksek seviyenin y y y
algılanması

VericiVerici

alıcı

Verici

alıcı
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XS Serisi Endüktif SensörXS Serisi Endüktif Sensör
Endüktif sensörler iletken bir maddenin, fiziksel bir temas olmadan algılanmasını 
sağlayan, elektronik bir veri algılama komponentidir. Sensör hareketli bir parçası veya 
kontak bloğu yoktur. 

Endüktif sensörler, bazı metal cisimleri 0 ila 80 mm arasında değişen bir mesafede 
temas olmadan algılamasına olanak sağlar. 
Çok çeşitli uygulama amacıyla kullanılırlar ( örneğin : çeşitli parçaların konumununÇok çeşitli uygulama amacıyla kullanılırlar ( örneğin : çeşitli parçaların konumunun 
algılanması, metal cisim sayımı….) 

Uygulama Yerleri;

Montaj makineleri, robot teknolojileri, talaşlı imalat tezgahları, paketleme ve konveyör vb.

Yiyecek ve içecek endüstrisi vb
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XT Serisi Kapasitif Sensörler

• Metalik ya da metalik olmayan ürünleri algılayabilir
• yakın algılama ve temassız algılama
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XT Serisi Kapasitif Sensör algılamaXT Serisi Kapasitif Sensör algılama
örneği

Metal olmayan 
cisimlerin algılanması
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XX Serisi Ultrasonik SensörlerXX Serisi Ultrasonik Sensörler

Algılanacak cisimlere temas etmeden çalışan ultrasonik sensörler algılanacak cismin

▪ renginden
▪ parlaklığından
▪ saydamlığındansaydamlığından
▪ biçiminden
▪ halinden(katı, sıvı, toz)
▪ materyalinden (metal, kağıt, plasrik, cam, ahşap...) bağımsızdır.

Ultrasonik sensörlerin içinde herhangi bir mekanik hareket olmadığından cihazlar çok daha 
uzun ömürlüdür.

Endüstriyel ortamalara çok daha dayanıklıdır. ( Tozlu ortamdan, vibrasyondan, darbeden 
diğer algılama biçimlerine göre çok daha az etkilenir )
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XX Serisi Ultrasonik Sensor Uygulamaları
2

4
2

1

Uygulamalar:

1 Tankta çiftli seviye 11.Tankta çiftli seviye 
kontrolü

2.Şişelerin sallanması
3 Talaş Seviyesi

5
3

3.Talaş Seviyesi
4.Renten bağımsız 

algılama
5 Kek işleme prosesi5.Kek işleme prosesi          

( Halley)
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Fotoelektrik Sensörler 

Genel İşlevler 

 

 

 

 

 



 

 

XU SERİSİ ÖZELLİKLER 

 

 



 

 

 

 

Aksesuar olmadan cisimleri, renkleri veya arka planlarından bağımsız olarak algılar. 

Ortamın temiz olması önerilir. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

Olası Nedenleri:                               Çözüm: 

 

Endüktif Sensörler 

Tüm Metal cisim algılama ihtiyacını karşılar. 

 

Avantajları 

 



 

 

 

 

 

 

 



XS SERİSİ 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

XX Serisi Ultrasonik Sensörler 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ot d ö l i iOtomasyon pazarında sensörlerin yeri

●otomasyon teklifi ile uyumlu sensörler
●Bağlayıcılar, basmalı dümeler, programlanabilir mantık kolu,sürücüler.

Bütün sensor sanayisi teknoloji erişilebiilirlikleri.
●Eelektromekanik, endüktif, kapasiteli, fotoeletkrik, ultasonik, koçözücüler, 

RFID, basınç kontrol

●Pazara uygulanan bir strateji
●Endüstriyel market için genel amaçlı  ürünler

bü ük i l i i l k l● büyük seviyeler için ana veya  toplu paketleme
Basit pazarlama bölümleri için aplikasyon önerisi ( paketleme, nakliyat…)

●Schneider-elektrik hizmetleri●Schneider elektrik hizmetleri
● ürün uyarlaması
● çarpraz referans hizmetleri
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Dedektörün makineye yerleştirilmesiDedektörün makineye yerleştirilmesi

2
1

●Sensör kullanılma amaçları:
●Pozisyon kontrolu ve hizalama

2

●Seviyeleri ölçme
●Renkleri ayırtetme
●Hedefleri bölümlemek ve saymak●Hedefleri bölümlemek ve saymak
●Motor hızını ölçmek

3

4
5
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Aplikasyon özellikleri

Nesneleri sayma Rota algılama ve hız kontrolü

FORK: TUTMA ÇATALI 

İm algılama

Pozisyon veya 
geçiş algılama
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Aplikayson Örnekleri

● Level detection : seviye algılama; Sacks detection on conveyor: aktarıcıdaki yatakları algılama

● Limit switch – conveyor belt shift monitoring:  emniyet şalteri kayışının geçişli gösterimi

● Normal position: Normal durum        

● Fault signalization   :  Hatalı sinyal gönderme

● Stoping of the conveyor belt:  Kaydırma aktarıcı kayışının durması

● Maximum rotation: Maksimum devir
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Sensörler: Seçme şekli

Güçlendirmek için çeşitli kriterler

Çevreye uyumualgılanacak nesne

1 2

?
çevirme, gövde

tçıkış

Algılama teknolojileri

tçıkış
Sinyal  verme

Bağlantı
3
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Sensor: 
: Çevreye uyum

• erişilebilir mesafe

algılanacak nesne
• Materyal
• Boyut

Yü d l l k kl ğ

• sıvı, buhar, toz oranı
•sıcaklık
• destek,titeşim
• elektromanyetik etkileşimi
• patlayıcı alan• Yüze duyarlılık uzaklığı

•hareket hızı
• renk saydamlığı

p y
• kullanıcı alışkanlıklarıev
•
• nizamlar ve standart olgular. 

?
çevirme, gövde

çıkış

:
Algılama  teknolojileri

Mekanik

çıkış
Sinyal verme

• Endüktif
• Foto-elektrik
• -Kapasitif
• Ultrasonik
• Manyetik

Bağlantı:
• Bağlama
•Katı durum
• analog
•kablo bağlayıcı
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XS Serisi  Endüktif Sensörler

●İşleyiş

Endüktif sensör osilatör ile manyetik alan oluştururEndüktif sensör osilatör ile manyetik  alan oluşturur.
BU alana metal bir cisim yerleştirildiğinde osilatör durur.
Osilasyon fonksiyonları   çıkış sinyali Normalolarak Çıkış (NO)  Normalde 
K (NC) b ğl t ü tiliKapanan (NC) bağlantı üretilir.

●Avantajlar

●Yüksek  işletme  oranı;  hızlı karşılık.
Tüm  materyallerin belirlenmesi
Katı duum teknolojisi: hareketsiz kısımlar
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Mesafeyi kestirmede teknik anahtar noktaları

● Algılama mesafesi
● Direk olarak tanıma yüzünün boyutu ile alakalıdır.

● Nominal algılama mesafesi sn● Nominal algılama mesafesi sn
● Sensörün kestirmek için ayarlandığı mesafe

● Garanti edilmiş algılama mesafesi sa
● Bu sensörün işlediği alandır (genellikle (o 8 sn)● Bu sensörün işlediği alandır. (genellikle (o.8  sn)

● Algılama genellikle çelik standardı  metal hedef için verilmiştir.
● Metal dışındaki ya da daha küçük boyuttakimetaller için  benzer bir doğrulamayı göz önünde bulundurmalıyız.
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XS Serisi Genel amaç çeşitleri

● Genel amaç ürünleri
● Şu özellikle rile pazardaki en kapsamlı ürünlerden bir tanesi:
● Standart silindirilk şekiller: M8, 12, 18, 32
● Standart ve düz şekiller● Standart ve düz şekiller
● Uluslar arası standartlara uygunluk gösterir: 
● CE, UL, CSA, CCC; Ctick
● Zirvedeki uluslar arası kalite IP69K
● AC/DC güç teminini içeren elektrik standatları● AC/DC güç teminini içeren elektrik standatları
● Standartları ve artan çeşitlei ile erişilebilir. 
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XS Serisi Aplikasyon çeşitleri

●Aplikasyon ürünleri
●Devir kontrolü, demirli demirsiz ayrımı vb.
●Çiftt emilim  için ve kimyasal çevre etkilerine karşın 

için plastik durum sensorları.
●Birleşme aplikasyonu için minyatür silindirik şekli●Birleşme aplikasyonu için minyatür silindirik şekli 

Plain 4 ve  6.5mm ve ya M5
●Ayrılmş yiyecek ve içecek aplikasyonları için  

l lik l tikpaslanmaz çelik ve plastik.
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Endüktif sensorler

●Avantajları
●Yüksek işlem seviyesi; hızlı yanıt
●Tüm materyallerin tespit edilmesi
●Kimyasal çevrelere karşı çok büyük mukavemet
●Katı durum teknolojisi: hareketsiz kısımlar●Katı durum teknolojisi: hareketsiz kısımlar

●Teknolojik sınırlıklarTeknolojik sınırlıklar
●Kısa kestirme/algılama mesafesi
●Yalnızca metal cisimleri algılar
● Isıya ve hedef mesafesine duyarlıdır.

Schneider Electric 16- Division - Name – Date 



XT Serisi Kapasitif sensorler

● İşleyiş
● Bir kapasitif sensor , sensorün ön yüzündeki elekrotlar arasında bir elektrik alanı oluşturur.
● Bu alana herhangi bir cisim yerleştirildiğinde bağlanan direnç şekillenir. 
● Direncin işlevi çıkış sinyali Normalolarak Çıkış (NO) Normalde Kapanan (NC) bağlantı üretilir● Direncin işlevi çıkış sinyali Normalolarak Çıkış (NO)  Normalde Kapanan (NC) bağlantı üretilir.

Avantajları:

Cismine ve öz iletkenliğine bakmaksızın her cismi belirler; örn: metal, mineral, odun, plastik, cam,  deri,seramik, sıvı vb.

Belilenecek cisme fiziksel temas halinde veya olmaksızın  yüksek işlem oranı.
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Algılama mesafesinde teknik anahtar noktalar

● Algılama mesafesi
● Direk olarak algılama yüzünün boyutu ile ilgilidir

● Nominal Algılama mesafesi sn● Nominal Algılama mesafesi sn
● Sensörün kestirmek için ayarlandığı mesafe

● Garanti edilmiş Algılama  mesafesi  sa
● Bu sensörün işlediği alandır (genellikle (o 72 sn)● Bu sensörün işlediği alandır. (genellikle (o.72 sn)

● Kestirme genellikle çelik standardı  metal hedef için verilmiştir.
●

İ l f i● İşlem mesafesi 
● Direk olarak algılanacak materyalin dielektrik içeriği ile alakalıdır.
● Lastik cisimlerde hiç yoktur.
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XT SerisiÇeşitleri                                         FLUSH: 
ankaste

NON-FLUSH: ankastre olmayan

M12 M18 M30 Ø32 mm 40x40 mm
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Kapasitif Sensorler

● Avantajları

Cismine ve öz iletkenliğine bakmaksızın her cismi belirler; örn: metal, mineral, odun, plastik, cam,  deri,seramik, sıvı vb.

Tüm iletken olmayan materyalleri algılar.

Belilenecek cisme fiziksel temas halinde veya olmaksızın  yüksek işlem oranı.

Teknolojik sınırlıklarTeknolojik sınırlıklar

Düşük yoğunluktaki objelerde algılama sorunu

Düşük algılama mesafesiDüşük algılama mesafesi
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Teknik anahtar noktaları    Sıvı & Basınç 

● Sıvı, sıvı bağlantısı ev basınç uyumu

● Sıvı ile bağlantılı olan sensor  materyali sıvı ve sıvı sıcaklığı ile uyumlu olmalıdır.

● Ana endüstriyel sıvı:  su(deniz ya da taze), hidrolik yağ, süblime sıvılar ve akışkan ürünler…

● Sensorun boyutu basınçla uyumlu olmalıdır. 

● “Ölçme” ve yüksek basınça

● Ana endüstriyel basınç -1 ila 600 bar arasındadır. 

● Sıvı bağlantısı

● Ana endüstriyel sıvı bağlantıları ¼ BSP erkek veya  ¼ NPT dişidir.
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OsiSense XX Serisi UltrasoniK sensorler

● İşleyiş
● Ultrasonik sensorlar ultrasonik akımlarda titreyen bir akustik dönüştürücüye sahiptir.

● Emile edilen çarpıntılar hedeften sensore yansıtılır ve yankı gibi algılanır● Emile edilen çarpıntılar   hedeften sensore yansıtılır ve yankı gibi algılanır.

● Sensor , sensor hedef arasındaki doğru mesafeyi belirlemek için herbir emile dilen ve yankı çarpıntısı arasındaki zaman 
farkını hesaplar.  

● Avantajları

● Birçok materyalin değmesiz belirlenmesi 
● Renge, saydamlığa ve yansıma etkisine duyarsızdır, 
● Endüstriyel çevrelere karşı çok sağlam dayanıklılık.
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Algılama mesafesinde teknik anahtar noktalar

● Algılama mesafesi Sd
● Sensorun cisimlere duyarlı olduğu alany ğ

● Nominal algılama mesafesi sn
● Sensörün kestirmek için ayarlandığı mesafe. Genellikle standat bir metal hedef için verilir. ç y ğ ç

● Garanti edilmiş Algılama mesafesi  sa
● Aynı zamanda işleyiş penceresi olarak da isimlendirilir, ve bu kısım sensorün işlediği kısımdır.(sabit ya da ayalanabilir)

● Kör Nokta
● Hiçbir cismin güvenilir biçimde algılanbmadığı alan
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OsiSense XX Serisi Ultrasonik sensorleri

● Katı durumdaki dijital çıkış sensörü

● Silindirik ya da düz şekiller

● Algılama mesafesi: 10 cm to 8m

● Seviye görüntüleme sensorü● Seviye görüntüleme sensorü
● İki seviyeyi kontrol etmek için ( seviyeleri boşaltma ve doldurma)
● Silindirik şekiller Ø 18 ve Ø 30 mm.
● 50 cm den 2 m ye mesafe algılama ( ayarlanabilir). 

● Analog çıkışlı sensor 
● 4…20 mA veya  0…10V analog çıkış.
● Silindirik veya düz şekil.
● 50 cm den 8 m ye mesafe algılama (ayarlanabilir). 
.
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Ultrasonik sensorler

●Avantajları
●Birçok cismin değmesiz algılanması

● Renge, saydamlığa ve yansıma etkisine duyarsızdır, 
●Endüstriyel çevrelere karşı çok sağlam dayanıklılık.

t k l jik l kl●teknolojik sınırlıklar
●ses geçirmez materyaller belirlenmez
●noktalı cisimler için elverişli değildir●noktalı cisimler için elverişli değildir.
● Isı, hava akımı, nem gibi olgulara duyarlıdır.
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OsiSense XU Serisi Foto- electric sensorler

● İşleyiş

● Foto-elektrik sensorler ışık kaynağını (genellikle kızılötesi ışık kaynağı) ışık alıcısı ile birleştirirler.

● Hedefle bir temas olmaksızın, ışık birleşimi kesildiği anda belirleme olur.   

● Avantajları

● Opak, parlak veya transparan herhangi objenin algılanması

● Uzun mesafeli algılama

● Muhtemel arka plan supresyonu.
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Teknik anahtar noktaları algılama sistemi

● Işın ile                                                                                   Difüze
● Uzun mesafeli algılama 40m                                                                Kısa mesafeli algılama
● Algılama doğruluğu                                                                              Hedef yansıtma aksesuarı kulalnımı
● Kurulup bağlanacak iki gereç                                                               Kurmak için yanlızca bir cisim. 

Yansıma (& kutuplaşmış)                                                                      Arka plan suprasyonu ile difüze
Orta mesafeli algılama                                                                            Aynı fakat arka plan ve hedef arasında bir ayrım ile.
Nesnenin boyutundan küçük bir yansıtıcı ihtiyacı ,                                 Kısa mesafeli algılama 1.3m 
Opak hedefler için yansıma.
Parlak nesneler için kutuplaşmış yansıma
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OsiSense XU Fotoelektirik sensorleri

● Genel amaçlı ürünler
● Çapı 18 XUB, minyatür XUM, küçültülmüş 50X50 XUK ve küçültülmüş XUX ler erişilebilir. 

● Tüm endüstriyel algılama modülüdne olduğu gibi:  
● Işınla, yansıtmayla, yansıtma kutuplaşması ile, difüze ile ve arka plan difüzesi ile.

● Çoklu Modda,  tüm bu beş algılama sistemleriy alnız bi referans ile erişilebilir. 

● Bu Yeni Buluş, seçim oluşturma ve devcam ettirme yönetimi için  daha da büyük kolaylık sağlar.

● Çatal şekli,  XUV mesafesi, küçük nakliyeciler, paketleme ve etiketleme makineleri için ücret olarak da kurulum olarak 
da en etkili ve enu ygun “foto fork” turda en etkili ve enu ygun  foto-fork  tur. 
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Fotoelektrik sensorleri

●Avantajları
●Opak, parlak veya transparan tüm nesneleri algılama
●uzuzn mesafeli algılama
●Muhtemel arka plan surprasyonu

●Teknolojik sınırlıklar
●Sert ortamlar için uygun değil●Sert ortamlar için uygun değil
● Isı aralığı sınırlamaları
●Dışsal cisimelrin etkileri ile duraklama riski

Schneider Electric 31- Division - Name – Date 



SERVİS İSTASYONLARINI GÖSTERİR LİSTE
İTHALATÇI/İMALATÇI-ÜRETİCİ FİRMANIN
1. ÜNVANI: SCHNEİDER ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET AŞ. 
2. MERKEZ ADRESİ: İZMİR-ANKARA YOLU 25.KM. ANSIZCA 
KÖYÜ MEVKİİ KEMALPAŞAİZMİR 
3. TELEFON: 8781230 
4. FAKS: 02328770479 
6.TİCARET SİCİL NO: 364/5827 
8.VERGİ NO: 6170042067 

 
1  

• Servis Adı :SCHNEIDER ELEKTRİK SAN. VE TİC. AŞ.  
• Yetkili Ad Soyad :  
• Vergi Dairesi :KEMALPAŞA(İZMİR)  
• Vergi No :6170042067  
• Telefon No :0216 5647575pb  
• HYB NO :34/6777  
• Adres :ABDURRAHMAN GAZİ MAH. EBUBEKİR CAD.NO:47 

SAMANDIRA  
• Şehir :İSTANBUL  

 




