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Czujniki nachylenia

SCK-11

Dane techniczne

dwuosiowy czujnik nachylenia

z pomiarem przyspieszenia

wysoka dok³adnoœæ

kompensacja termiczna

odpornoœæ na drgania

metalowa obudowa

Modu³ dwuosiowego przetwornika k¹ta SCK-11 
przeznaczony jest do stacjonarnego pomiaru k¹ta w dwu 
osiach prostopad³ych wzglêdem wektora przyspieszenia 
ziemskiego i wzglêdem siebie. Zalecany zakres mierzonych 
k¹tów mieœci siê w granicach -70°  +70° wzglêdem ziemi, 
przy pomiarach od -20°  +20° dok³adnoœæ jest lepsza ni¿ 
0,1° w obydwu osiach. Wewnêtrzne rejestry offsetowe 
pozwalaj¹ na bezpoœredni pomiar wzglêdny k¹ta, 
z mo¿liwoœci¹ samoczynnego tarowania wskazañ. Oprócz 
dwóch rejestrów zawieraj¹cych informacje o nachyleniu 
p³aszczyzny instalacji przetwornika SCK-11 wzglêdem ziemi, 
dostêpne s¹ równie¿ rejestry zawieraj¹ce informacje na 
temat przyœpieszeñ w obydwu osiach. Wskazania tych 
rejestrów wyra¿one s¹ w 1/1000 wartoœci przyœpieszenia 
ziemskiego, co odpowiada odczytowi równemu 1000 przy 
przechyleniu czujnika w danej osi o 90° wzglêdem ziemi.
Wewnêtrzny cyfrowy uk³ad pomiaru temperatury umo¿liwia 
odczyt aktualnej temperatury czujnika i kompensacjê 
pomiarow¹ a dane o temperaturze udostêpnione s¹ do 
odczytu.
Solidna metalowa obudowa o wysokim stopniu ochrony, 
szeroki zakres temperatur pracy -40°C do +80°C, oraz 
wewnêtrzne uk³ady kompensacji wp³ywu temperatury na 
pomiar pozwalaj¹ stosowaæ SCK-11 na zewn¹trz 
pomieszczeñ, w trudnych warunkach pogodowych
(platformy, wysiêgniki, kontenery, zbiorniki). Uk³ad nie mo¿e 
byæ wykorzystywany w œrodowisku, w którym wystêpuj¹ 
silne wibracje oraz nie mo¿e byæ stosowany w systemach 
zapewnienia bezpieczeñstwa.
SCK-11 wyposa¿ony jest w magistralê komunikacyjn¹ 
Modbus RTU, dziêki której mo¿liwy jest bezpoœredni odczyt 
wskazañ oraz pe³na konfiguracja modu³u.
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Przyk³adowe aplikacje

Sposób zamawiania

Zastosowanie

Obszar zastosowania czujnika jest bardzo szeroki:
- w uk³adach automatyki przemys³owej,
- w rolnictwie lub leœnictwie,
- w uk³adach kontroli po³o¿enia maszyn specjalistycznych,
- w systemach pomiarowych podnoœników stacjonarnych 

oraz dziedzinach, gdzie konieczna jest znajomoœæ k¹ta 
nachylenia lub pozycjonowanie do zerowego przechy³u,

- pomiar wychylenia i przyspieszeñ budynków, mostów, 
wie¿.

SCK-11

czujnik k¹ta
SCK-11

- dwa kana³y pomiaru nachylenia oraz przyœpieszeñ
w obydwu osiach,

- wbudowany czujnik temperatury.

Zasilanie: 10 - 36V DC
Pobór pr¹du: typowo 12 mA dla zasilania 24V DC, podczas transmisji danych po 
szynie Modbus - do 60 mA
Osie pomiarowe: dwie
Czujnik k¹ta: pó³przewodnikowy uk³ad scalony w technologii MEMS
Zakres pomiarowy: ±70° wzglêdem wektora przyspieszenia ziemskiego
Jednostka pomiarowa: dowolna (fabrycznie wyskalowany w ° k¹towych)
Rozdzielczoœæ pomiarowa: od 0,001 do 1, konfigurowalna przez u¿ytkownika
Dok³adnoœæ: dla zakresu ±30° lepsza ni¿ 0,2%; b³¹d maksymalny 0,05° @25°C

dla zakresu ±70° lepsza ni¿ 0,5%; b³¹d maksymalny 0,2°@25°C
Nieliniowoœæ: ±0,1%
Zakres pomiaru przyœpieszeñ: ±1,5G (1G = przyœpieszenie ziemskie)
Jednostka pomiarowa przyœpieszeñ: 0,001 G
Rozdzielczoœæ pomiarowa przyœpieszeñ: 0,001 G
Kompensacja temperaturowa: -40°C ÷ 85°C
Czêstotliwoœæ graniczna: 10 Hz
Temperatura pracy: zalecana -30°C ÷ 60°C 

maksymalna -40°C ÷ 85°C
Interfejs komunikacyjny: RS 485, 8N1 / Modbus RTU
Szybkoœæ transmisji: 1200 bit/s ÷ 115200 bit/s
Stopieñ ochrony: IP 67
Materia³: aluminium odlewane ciœnieniowo
Sposób mocowania: 2 œruby M3
Wymiary: bez d³awnicy 75 x 80 x 57 mm, z d³awnic¹ 100 x 80 x 57 mm
Waga: 350 g
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