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CAÛM BIEÁN TIEÄM CAÄN

Proximity Sensors1

� Do khoâng tieáp xuùc vôùi cô caáu chaáp haønh neân 

tuoåi thoï cao.

� Phaùt hieän vò trí chính xaùc.

� Thôøi gian ñaùp öùng nhanh

Tính naêng choáng ñaûo cöïc

ÖuÖu ñieåmñieåm cuûacuûa caûmcaûm bieánbieán tieämtieäm caäncaän

CAÛM BIEÁN ÑIEÄN TÖØ

(Inductive Sensors)
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� Tính naêng choáng ñaûo cöïc

� Led hieån thò traïng thaùi Out

� Ñaït tieâu chuaån IP67 ( tieâu chuaån IEC )

CAÛM BIEÁN ÑIEÄN DUNG

(Capacitive Sensors)



� Caûm bieán ñieän töø ñöôïc caáu taïo döïa treân

nguyeân lyù maïch dao ñoäng LC vaø söï tieâu taùn

naêng löôïng ñieän töø khi coù kim loaïi ñaët vaøo

vuøng ñieän töø cuûa caûm bieán.

� Khi coù moät maûnh kim loaïi ñöôïc ñaët vaøo

vuøng ñieän töø cuûa maïch LC, treân kim loaïi seõ

1. 1. NguyeânNguyeân lyùlyù caûmcaûm bieánbieán ñieänñieän töøtöø

LC

CAÛM BIEÁN ÑIEÄN TÖØ
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taïo ra doøng quaãn. Doøng naøy taïo ra moät

tröôøng ñieän töø choáng laïi tröôøng ñieän töø sinh

ra noù, vaø laøm giaûm naêng löôïng cuûa tröôøng

ñieän töø nguoàn.

+

-
LC



� Duøng ñeå phaùt hieän kim loaïi

� Ñieän aùp hoaït ñoäng: 12 ~ 24 VDC hoaëc 90 ~ 240VAC

� Khoaûng caùch laøm vieäc: 1.5 ~ 40mm

� Doøng ñieän taûi Max.: 200mA

� Nhieät ñoä laøm vieäc : -25 C – 70 C

2. 2. ÑaëcÑaëc tínhtính kyõkyõ thuaätthuaät caûmcaûm bieánbieán ñieänñieän töøtöø
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� Nhieät ñoä laøm vieäc : -25 C – 70 C



� Caûm bieán ñieän töø ñöôïc caáu taïo döïa treân

söï thay ñoåi ñieän dung cuûa dao ñoäng RC khi

teáp caän vaät theå.

� Khi coù vaät theå ñi vaøo ñöôøng ñieän dung 

1. 1. NguyeânNguyeân lyùlyù caûmcaûm bieánbieán ñieänñieän dungdung

CAÛM BIEÁN ÑIEÄN DUNG

R2

C2

R1 R3
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giöõa 2 baûn cöïc, ñieän dung C cuûa tuï ñieän seõ

thay ñoåi. Caûm bieán seõ phaùt hieän söï thay ñoåi

naøy ñeå phaùt tín hieäu ôû ngoõ ra cuûa caûm bieán.

C1 R4



� Nhaän bieát ñöôïc haàu heát caùc vaät theå

� Ñieän aùp hoaït ñoäng: 12 ~ 24 VDC hoaëc 90 ~ 240VAC

� Khoaûng caùch laøm vieäc: 5 ~ 20mm

� Doøng ñieän taûi Max.: 200mA

� Nhieät ñoä laøm vieäc : -25 C – 70 C

2. 2. ÑaëcÑaëc tínhtính kyõkyõ thuaätthuaät caûmcaûm bieánbieán ñieänñieän dungdung
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� Nhieät ñoä laøm vieäc : -25 C – 70 C



+V

Ngõ ra 
điều khiển

Mạch điện
emitter

Ngõ ra PNPNgõ ra NPN

TTTTảiiii

+V

Ngõ ra 
điều khiển

collector
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TTTTảiiii

0V

collector

PNP Transistor0V

điều khiển

Mạch
điện

emitter

NPN Transistor



CAÙCHCAÙCH CHOÏNCHOÏN MAÕMAÕ HAØNGHAØNG SAÛNSAÛN PHAÅMPHAÅM
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(Sensing 
Distance)

Khoảng cách 
phát hiện

5 Khoảng cKhoảng cKhoảng cKhoảng cách phch phch phch phát hiện t hiện t hiện t hiện 
(Detecting Distance (Detecting Distance (Detecting Distance (Detecting Distance ---- mm)mm)mm)mm)
1.5/2/4/5/8/10/12/15/18/201.5/2/4/5/8/10/12/15/18/201.5/2/4/5/8/10/12/15/18/201.5/2/4/5/8/10/12/15/18/20

(Type)

Chủng loại

RM

RD

RLM 

Ki ểu tròn đầu bằng (Shield)

Ki ểu tròn đầu lồi (None Shield)

Loại dài đầu bằng (Long type, Shield)

UPUPUPUPUPUPUPUP –– 1818181818181818 RMRMRMRMRMRMRMRM 55555555 NNNNNNNN AAAAAAAA CCCCCCCC
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RLD Loại dài đầu lồi (Long type, Shield)

(Diameter)

Đường kính 18

Ki ểu tròn: đường kính của cảm biến

M8/M12/M18/M30

(Model)

Phân loại sản 
phẩm

UP (Inductive Sensor) Cảm biến điện từ



UPUPUPUPUPUPUPUP –– 1818181818181818 RMRMRMRMRMRMRMRM 55555555 NNNNNNNN AAAAAAAA CCCCCCCC (Classification) (Sign) (Description)

(Connection 
structure)

Cấu tr úc kết nối

* Loại cáp dài 2m

CR Socket nối qua dây dẫn

C Đấu qua socket

(Output Type)
Tr ạng thái ngõ ra

A (Normal Open Type)

C (Normal Close Type)

N NPN Type
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(Power Supply 
and Output)

Nguồn điện và
đầu ra

N

P 

A 

T 

U 

NPN Type

PNP Type

AC 2 Wire Type

DC 2 Wire (Polarity)

DC 2 Wire (None  polarity)



(Sensing 
Distance)

Khoảng cách 
phát hiện

8 Khoảng cKhoảng cKhoảng cKhoảng cách phch phch phch phát hiện t hiện t hiện t hiện 
(Detecting Distance (Detecting Distance (Detecting Distance (Detecting Distance ---- mm)mm)mm)mm)
8mm va 15mm8mm va 15mm8mm va 15mm8mm va 15mm

(Type)

Chủng loại

R

RP

Ki ểu tròn, kim loại

Ki ểu tròn, bằng nhựa

(Diameter) Kiểu tròn: đường kính của cảm biến

CUPCUPCUPCUPCUPCUPCUPCUP –– 1818181818181818 RRRRRRRR 55555555 NNNNNNNN AAAAAAAA CCCCCCCC
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Đường kính 18 M18/M30

(Model)

Phân loại sản 
phẩm

CUP (Capacitive Sensor) Cảm biến điện dung



Power and 
Output type

N

P

A

T

NPN Type

PNP Type

AC 2 Wire Type

DC 2 Wire (Polarity)

(Sensing 
Distance)

Khoảng cách 
phát hiện

5

8

10

12

15

5mm (UP18S-5, UP25S-5)

8mm (UP18S-8, UP25S-8)

10mm (UP30S-10)

12mm (UP25S-12)

15mm (UP30S-15)

UPUPUPUPUPUPUPUP –– 18S18S18S18S18S18S18S18S 55555555 NNNNNNNN AAAAAAAA UUUUUUUU CRCRCRCRCRCRCRCR
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20 20mm (UP40S-20)

(Sensing Are 
size)

K ích thước
18 Kiểu vuông: 18/25/30/40 mm

(Model)

Phân loại sản 
phẩm

UP (Inductive Sensor) Cảm biến điện từ



CAÙCHCAÙCH CHOÏNCHOÏN MAÕMAÕ HAØNGHAØNG SAÛNSAÛN PHAÅMPHAÅM
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Kích thöôùc 18 Ñöôøng kính ñaàu caûm bieán

Loaïi -
S
L
T
A
AT
CM
CML

Loaïi chuaån
Loaïi ngaén
Loaïi daøi
Loaïi DC 2 daây
Loaïi choáng tia haøn ñieän baén vaøo
Loaïi DC 2 daây, choáng tia haøn ñieän baén vaøo
Loaïi coù ñaàu keát noái
Loaïi daøi coù ñaàu keát noái

PPPPPPPP RRRRRRRR �������� 18 18 18 18 18 18 18 18 –– 88888888 DDDDDDDD NNNNNNNN
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CML
CMT
W
WT

Loaïi daøi coù ñaàu keát noái
Loaïi DC 2 daây coù ñaàu keát noái
Loaïi coù ra ñaàu daây keát noái
Loaïi DC 2 daây, coù ñaàu daây ra keát noái

Hình daùng R Hình truï

Loaïi caûm bieán P Loaïi caûm bieán ñieän töø

C Loaïi caûm bieán ñieän dung



Ngoõ ra N
N2
P
P2
O
C

NPN NO
NPN NC
PNP NO
PNP NC
Thöôøng hôû
Thöôøng ñoùng

Ñieän aùp D
A

12-24 VDC
100-240 VAC

PPPPPPPP RRRRRRRR �������� 18 18 18 18 18 18 18 18 –– 88888888 DDDDDDDD NNNNNNNN
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A 100-240 VAC

Khoaûng caùch 
phaùt hieän

8 Tuøy thuoäc vaøo ñöôøng kính cuûa caûm bieán



Kích thöôùc 17 Chieàu daøi caùc caïnh cuûa caûm bieán 

Loaïi -
T

Loaïi chuaån
Loaïi DC 2 daây

Hình daùng S
SN
FI

Hình vuoângï
Hình vuoâng coù thieát keá môùi
Loaïi deïp

Loaïi caûm bieán P Loaïi caûm bieán ñieän töø

PPPPPPPP SSSSSSSS �������� 17 17 17 17 17 17 17 17 –– 88888888 DDDDDDDD NNNNNNNN
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Loaïi caûm bieán P Loaïi caûm bieán ñieän töø

A Loaïi caûm bieán coù khoaûng caùch phaùt hieän daøi



Ngoõ ra N
N2
P
P2
O
C
N3
P3

NPN NO
NPN NC
PNP NO
PNP NC
Thöôøng hôû
Thöôøng ñoùng
NPN NO + NC
PNP NO + NC

Ñieän aùp D 12-24 VDC

PPPPPPPP SSSSSSSS �������� 17 17 17 17 17 17 17 17 –– 88888888 DDDDDDDD NNNNNNNN
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Ñieän aùp D
A

12-24 VDC
100-240 VAC

Khoaûng caùch 
phaùt hieän

8 Khoaûng caùch phaùt hieän



Tên gọi Giải th íííích

PRT08-
1.5

DO DC 2 Wire, Nomal Open

DC DC 2 Wire, Nomal Close

Ki ểu dááááng M8

Khoảng cáááách 
pháááát hiện

1.5㎜㎜㎜㎜

Tên gọi Giải th íííích

KiKiKiKiểu cu cu cu cảm bim bim bim biến hn hn hn hình trnh trnh trnh trụ thông ththông ththông ththông thườngngngng

KiKiKiKiểu cu cu cu cảm bim bim bim biến hn hn hn hình trnh trnh trnh trụ thôngthôngthôngthông ththththườngngngng
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PRT12-
4

DO DC 2 Wire, Nomal Open

DC DC 2 Wire, Nomal Close

Ki ểu dááááng M12

Khoảng cáááách 
pháááát hiện

4㎜㎜㎜㎜



Tên gọi Giải th íííích

PR12-4
DN NPN , Nomal Open

DN2 NPN, Nomal Close

Ki ểu dááááng M12

Khoảng cáááách pháááát hiện 4㎜㎜㎜㎜

Tên gọi Giải th íííích

KiKiKiKiểu cu cu cu cảm bim bim bim biến hn hn hn hình trnh trnh trnh trụ thôngthôngthôngthông ththththườngngngng

KiKiKiKiểu cu cu cu cảm bim bim bim biến hn hn hn hình trnh trnh trnh trụ thôngthôngthôngthông ththththườngngngng
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PR18-8
DP PNP, Nomal Open

DP2 PNP, Nomal Close

Ki ểu dááááng M18

Khoảng cáááách pháááát hiện 8㎜㎜㎜㎜



Tên gọi Giải th íííích

PRCM12-4
DN NPN , Nomal Open

DN2 NPN, Nomal Close

Ki ểu dááááng M12

Khoảng cáááách pháááát hiện 4㎜㎜㎜㎜

Tên gọi Giải th íííích

KiKiKiKiểu cu cu cu cảm bim bim bim biến hn hn hn hình trnh trnh trnh trụ, đ, đ, đ, đầu nu nu nu nốiiii

KiKiKiKiểu cu cu cu cảm bim bim bim biến hn hn hn hình trnh trnh trnh trụ, đ, đ, đ, đầu nu nu nu nốiiii
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PRW18-8
DP PNP, Nomal Open

DP2 PNP, Nomal Close

Ki ểu dááááng M18

Khoảng cáááách pháááát hiện 8㎜㎜㎜㎜



Tên gọi Giải th íííích

PS12-4
DN NPN , Nomal Open

DN2 NPN, Nomal Close

Ki ểu dááááng ���� 12mm

Khoảng cáááách pháááát 
hiện

4㎜㎜㎜㎜

Tên gọi Giải th íííích

KiKiKiKiểu cu cu cu cảm bim bim bim biến hn hn hn hình vuông, thôngnh vuông, thôngnh vuông, thôngnh vuông, thông
ththththườngngngng

KiKiKiKiểu cu cu cu cảm bim bim bim biến hn hn hn hình vuông,  thôngnh vuông,  thôngnh vuông,  thôngnh vuông,  thông
ththththườngngngng
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Tên gọi Giải th ch

PSN17-5
DP PNP, Nomal Open

DP2 PNP, Nomal Close

Ki ểu dááááng ���� 18mm

Khoảng cáááách pháááát 
hiện

5㎜㎜㎜㎜

ththththườngngngng



Tên gọi Giải th íííích

PFI25-8
DN NPN , Nomal Open

DN2 NPN, Nomal Close

Ki ểu dááááng Loại dẹp ���� 25mm

Khoảng cáááách pháááát 
hiện

8㎜㎜㎜㎜

Tên gọi Giải th íííích

KiKiKiKiểu cu cu cu cảm bim bim bim biến hn hn hn hình vuông, lonh vuông, lonh vuông, lonh vuông, loại di di di dẹpppp

KiKiKiKiểu cu cu cu cảm bim bim bim biến hn hn hn hình vuông, lonh vuông, lonh vuông, lonh vuông, loại li li li lớnnnn
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Tên gọi Giải th íííích

AS80-50
DP PNP, Nomal Open

DP3 PNP, Nomal Close, Nomal Open

Ki ểu dááááng ���� 80 mm

Khoảng cáááách pháááát 
hiện

50㎜㎜㎜㎜



ChuùChuù yùyù khikhi laéplaép ñaëtñaët

Khi nơi lắp đặt có nhiều cảm biến bố trí theo hướng 
song song hoặc đối diện nhau, nếu khoảng cách bố trí 
không phù hợp nó có thể gây ra nhiễu.

Khi có các kim loại xung quanh cảm biến nơi lắp đặt, 
nó có thể gây ra nhiễu nếu khoảng cách bố trí không phù 
hợp.
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hợp.

Để tránh những lỗi này, cần lắp đặt nó với những 
khoảng cách thích hợp.



Kim lo ại

Kim lo ại

Kim lo ại
a

b

f
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Kim loại

Kim loại

c

a

e
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b
c



Loaïi caûm bieán töø AC:

Loaïi caûm bieán töø DC 2 daây:

Ñieän aùp 110VAC: 20KΩΩΩΩ/3W

Ñieän aùp 220VAC: 39KΩΩΩΩ/10W

R ≤≤≤≤ Vs   (KΩΩΩΩ)

Khi taûi quaù nhoû vaø ñaáu noái vôùi caûm bieán
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R ≤≤≤≤ Vs   (KΩΩΩΩ)

Io - Ioff

P >       Vs2  (mW)

R

Io: Doøng taûi cuûa caûm bieán

Ioff: Doøng taûi cuûa thieát bò khi keát noái vôùi caûm bieán 



���� Söû duïng caûm bieán tieäm caän.

���� Ñònh vò trí cuûa vaät theå trong 
daây chuyeàn.

Loaïi caûm bieán:

ÖÙng duïng:

CAÛM BIEÁN TIEÄM CAÄN & MOÄT SOÁ ÖÙNG DUÏNG 
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CAÛM BIEÁN TIEÄM CAÄN & MOÄT SOÁ ÖÙNG DUÏNG 
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���� Loaïi ñöôøng kính: ΦΦΦΦ12 mm

���� Söû duïng ñaàu noái daây

���� Tín hieäu ñaàu ra: NPN hay PNP



Loaïi caûm bieán:
Söû duïng caûm bieán ñieän dung.

ÖÙng duïng:
Xaùc ñònh möùc nöôùc trong boàn.

CAÛM BIEÁN TIEÄM CAÄN & MOÄT SOÁ ÖÙNG DUÏNG 
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CAÛM BIEÁN TIEÄM CAÄN & MOÄT SOÁ ÖÙNG DUÏNG 
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���� Caûm bieán ñieän dung: ΦΦΦΦ30 mm

���� Thaân baèng nhöïa hoaëc kim loaïi

���� Tín hieäu : NPN hoaëc PNP

���� Ño möùc daàu trong Tank



CAÛM BIEÁN TIEÄM CAÄN & MOÄT SOÁ ÖÙNG DUÏNG 
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���� Caûm bieán ñieän dung: ΦΦΦΦ18 mm
���� Thaân baèng nhöïa, söû duïng ñaàu noái 
���� Tín hieäu : NPN hoaëc PNP
���� Phaùt hieän vaät theå trong baêng chuyeàn



MOÄT SOÁ ÖÙNG DUÏNG THÖÏC TEÁ
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���� Caûm bieán ñieän dung: ΦΦΦΦ18 mm
���� Thaân baèng nhöïa, söû duïng ñaàu noái 
���� Tín hieäu : NPN hoaëc PNP
���� Ñònh möùc vaät lieäu trong boàn chöùa



MOÄTMOÄT SOÁSOÁ ÖÙNGÖÙNG DUÏNGDUÏNG THÖÏCTHÖÏC TEÁTEÁ
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CLIP 1 CLIP 2
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Caûm bieán quang öùng duïng phöông phaùp quang hoïc 
vaø ñieän töû ñeå phaùt hieän vaät theå. Aùnh saùng ñoû vaø tia 
hoàng ngoaïi thöôøng ñöôïc söû duïng trong caûm bieán.

Aùnh saùng ñoû coù öu ñieåm hôn tia hoàng ngoaïi laø noù 
coù theå nhìn thaáy. Ngoaøi ra aùnh saùng ñoû ít bò giaûm 
cöôøng ñoä hôn tia hoàng ngoaïi khi söû duïng vôùi caùp 

1. NguyeânNguyeân lyùlyù caûmcaûm bieánbieán quangquang
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cöôøng ñoä hôn tia hoàng ngoaïi khi söû duïng vôùi caùp 
quang. Tuy nhieân, khi söû duïng ñeå phaùt hieän vaät ôû 
khoaûng caùch xa vaø trong ñieàu kieän aùnh saùng bò 
nhieãu (do caùc nguoàn saùng khaùc) thì tia hoàng ngoaïi 
seõ coù öu theá hôn.



Boä phaùt vaø thu ñöôïc laép ñaët treân cuøng 
moät caûm bieán. Nguoàn saùng ñöôïc chieáu 
tôùi vaät theå, aùnh saùng phaûn xaï töø vaät 
theå seõ ñöôïc nhaän bôûi boä thu. Khoaûng 
caùch laøm vieäc cuûa loaïi naøy phuï thuoäc 

1. Caûm bieán thu phaùt chung

2. Caûm bieán phaûn xaï qua göông

Photoelectric Sensors2
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caùch laøm vieäc cuûa loaïi naøy phuï thuoäc 
vaøo ñoä boùng, maøu saéc cuûa vaät theå. Loaïi caûm bieán naøy phaûi keøm theo 

göông phaûn xaï. Nguoàn saùng ñöôïc chieáu 
thaúng ñeán göông phaûn xaï. Aùnh saùng 
phaûn xaï naèm treân cuøng moät maët 
phaúng vôùi aùnh saùng tôùi. Boä phaùt vaø boä 
ñöôïc laép ñaët treân cuøng moät caûm bieán. 
Vaät theå ñöôïc nhaän bieát khi caét ngang 
chuøm tia saùng. 



1. Caûm bieán thu phaùt rieâng
Loaïi naøy ñöôïc caáu taïo goàm coù boä phaùt 
vaø boä thu rieâng bieät.Khi vaät theå ñi qua 
caûm bieán, luoàng aùnh saùng töø boä phaùt 
ñeán boä thu bò chaën laïi. Ngoõ ra cuûa boä 
caûm bieán seõ xuaát tín hieäu.

Photoelectric Sensors2
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caûm bieán seõ xuaát tín hieäu.
Loaïi naøy thöôøng coù khoaûng caùch phaùt 
hieän xa do boä phaùt vaø boä nhaän ñöôïc 
caáu taïo rieâng bieät



- Ñieän aùp hoaït ñoäng: 12-24VDC

- Ñieän aùp ngoõ ra: 200mADC

- Tuoåi thoï cao : 100.000 giôø

- Taàn soá ñaùp öùng: Max. 1.5ms

- Nhieät ñoä laøm vieäc: -25 C- 75 C

2. Ñaëc tính kyõ thuaät
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- Nhieät ñoä laøm vieäc: -25 C- 75 C



Caùc tieâu chuaån baûo veä theo theo chuaån IECCaùc tieâu chuaån baûo veä theo theo chuaån IEC

Vò trí 1 Nội dung

0 Không được bảo vệ

Vò trí 2 Nội dung

0 Không được bảo vệ

1 Giọt nước rơi bằng đường 
vuông góc

2 Giọt nước trong vòng vuông 
góc bằng 15˚

3 Tưới nước  vuông bằng 60˚

Baûo veä ñoái vôùi buïi  

Baûo veä ñoái vôùi nöôùc

****IPIPIPIP----
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1 Đường kính  50mm

2 Đường kính 12.5mm

3 Đường kính 2.5mm

4 Đường kính 1.0mm

5 Bụi không ảnh hưởng đến 
thiết bị

6 Chống bụi hoàn toàn

4 Tưới nước lên phía trước

5 Phun nước với áp lực nhỏ 
(2)

6 Phun nước với áp lực lớn 
(10 Bar)

7 Sử dụng trong phạm vi thời 
gian quy định

8 Ngâm hoàn toàn trong nước



PE seriesPE seriesPE seriesPE seriesPE seriesPE seriesPE seriesPE series
Phương pháp 

phát hiện
Ki ểu dáng Khỏang 

cách phát 
hiện

Điện năng 
tiêu thụ

Ngõ ra

Ki ểu phản xạ 
vật thể

PE-R05D 500mm 24-240
VDC/AC

Relay ngõ 
ra 

(1C)Ki ểu phản xạ 
qua gương

PE-M3D 0.1-3m

Ki ểu thu 
phát chung

PE-T5D 5m

Photoelectric Sensors
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Tên gọi PE-T5D

Chủng loại Ki ểu thu pháááát riêng

Khoảng cáááách 
pháááát hiện

5m 

Vật thể pháááát 
hiện

φ20 ㎜㎜㎜㎜

Điện ááááp thíííích 
hợp

24-240 V AC (dùùùùng chung 50/60 ㎐㎐㎐㎐) / 24-240 V DC 



PN seriesPN seriesPN seriesPN seriesPN seriesPN seriesPN seriesPN series
Phương pháp 

phát hiện
Ki ểu 
dáng

Khoảng 
cách phát 

hiện

Điện năng 
tiêu thụ

Ngõ ra

Ki ểu phản xạ 
vật thể

PN-R02 200mm 12-24
V DC

NPN
Dpen 

colletorKi ểu phản xạ 
qua gương

PN-M1 0.1-1m

Ki ểu thu phát 
chung

PN-T3 3m

Photoelectric Sensors

www.hungphu.com.vn

Tên gọi PN-T3

Chủng loại Ki ểu thu pháááát riêng

Khoảng cáááách 
pháááát hiện

3m 

Vật thể pháááát hiện Khoảng tối mức dưới Φ 8 ㎜㎜㎜㎜



PU seriesPU seriesPU seriesPU seriesPU seriesPU seriesPU seriesPU series
Phương 

pháp phát 
hịên

Ki ểu dáng Khoảng cách 
phát hiện

Nguồn điện 
tiêu dùng

Ngõ ra

Đèn chiếu 
sáng 

PU-30 30mm
(cố định) 12-24

V DC

NPN
Open 

collector
PU-30S

PU-50 50mm
(cố định)PU-50S

Photoelectric Sensors
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Tên gọi PU

Chủng loại Ki ểu thu pháááát riêng

Khoảng cáááách 
pháááát hiện

30 ㎜㎜㎜㎜

Vật thể pháááát hiện khoảng tối dưới Φ0.4 ㎜㎜㎜㎜

Điện ááááp thíííích 
hợp

12-24 V DC ( ±±±±10% )



PS seriesPS seriesPS seriesPS seriesPS seriesPS seriesPS seriesPS series Tên gọi Số hình Nội dung

PS □ □ □ □ PS (Photo Sensor Small Size)

Ki ểu 
phát 
hiện

(Detec

tion)

R Ki ểu thu phát chung

M Ki ểu phản xạ qua gương

T Ki ểu thu phát riêng

1 1m

Photoelectric Sensors
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Khoảng 
cách phát 

hiện

(Sensing 

Distance)

7 7m

10 10m

2 2m

7 70mm

30 300mm

40 400mm



Tên gọi Số hình Nội dung

PW □□□□ □□□□ □□□□ □□□□ Photo Sensor Small Wide Type

Phương 
pháp phát 

hiện

D (Distance convergent Beam)
Ki ểu phản xạ giới hạn khoảng cách 
lập tr ình

Khỏang cách 
phát hiện

10 10~100mm

15 10~150mm

20 10~200mm

Pin phát quang N Infrared LED(tia h ồng ngoại)

R Red LED(màu đỏ)

Ki ểu ngõ ra N Ngõ ra open collector NPN

PW seriesPW seriesPW seriesPW seriesPW seriesPW seriesPW seriesPW series
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P Ngõ ra open collector PNP

Tên 
mẫu

NPN PW-D10RN PW-D10N PW-D15N PW-D20N

PNP PW-D10RP PW-D10P PW-D15P PW-D20P

Khoảng cách 
phát hiện

10-100mm 10-100mm 10-150mm 10-200 mm 

Điện áp thích 
hợp

+12 - +24 V DC ±±±±10% [ Ripple ±±±±10%(Max.) ]



PY seriesPY seriesPY seriesPY seriesPY seriesPY seriesPY seriesPY series

Tên gọi Số hình Nội dung

PY- □ □ □ □ PY series

Phương 
pháp 

phát hiện

T Ki ểu thu phát riêng (Through Beam ) 
TL : b ộ phận chiếu sáng(Trns),
TR : bộ phân soi sáng(Rcvr)

Khỏang cách 
phát hiện

3 3m

Photoelectric Sensors
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phát hiện

(Output)
Ngõ ra

N Ngõ ra open collecter NPN

P Ngõ ra open collecter PNP

(Operation)
Phương pháp hoạt động

D Dark On

L Light On



PR SERIESPR SERIESPR SERIESPR SERIESPR SERIESPR SERIESPR SERIESPR SERIES

Phương 
phááááp pháááát 

hiện

Ki ểu dááááng Khỏang 
cáááách pháááát 

hiện

Điện năng 
tiêu thụ

Ngõ ra

Ki ểu phản xạ 
vật thể

PR-R300NC 300mm

NPN

PR-R300NP

Ki ểu phản xạ 
qua gương

PR-M1NP 1m

Photoelectric Sensors
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12 –––– 24
V DC

NPN
Ngõ ra 
điện ááááp

qua gương PR-M1NP

PR-M2NC 2m

PR-M2NP

Ki ểu thu 
phát chung

PR-T10NC 10m

PR-T10NC



Teân goïi Số hình Nội dung

PZ1- □ □ □ (Photo Sensor Standard Type)

Ki ểu photo sensor tiêu chuẩn

Phương 
pháp 

phát hiện

T (Through Beam) Ki ểu chiếu sáng

R (Diffuse Reflection) Ki ểu phản xạ khuyếch tán

M (Retro Reflection ) Ki ểu phản xạ qua gương

1 1m

5 5m

PZ1 SeriesPZ1 SeriesPZ1 SeriesPZ1 SeriesPZ1 SeriesPZ1 SeriesPZ1 SeriesPZ1 Series
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Khoảng cách 
phát hiện

Ki ểu thu 
phát riêng

5 5m

7 7m

1 Ki ểu phản 
xạ qua 
gương

0.1 ~ 1m

2 0.1 ~ 2m

10

Ki ểu thu 
phát chung

100mm

30 30 ~ 300mm

40 40 ~ 400mm



PAS seriesPAS seriesPAS seriesPAS seriesPAS seriesPAS seriesPAS seriesPAS series

Tên gọi Số hình Nội dung

PAS- □ □ □ Photo Area Small

Phương 
pháp 

phát hiện

T Through Beam(kiểu thu phát riêng)

4 4 điểm

8 8 điểm

Photoelectric Sensors
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Số điểm  
quang học

8 8 điểm

12 12 điểm

16 16 điểm

20 20 điểm

Ngõ ra type N NPN ngõ ra open collector

P PNP ngõ ra open collector



Tên hình Số hình Nội dung

PAN- □ □ □ □ Photo Area Aluminum Type

Kẽ hở tia 
quang học

20 10/20/40mm

Phương pháp 
phát hiện

T Through Beam(kiểu thu phát riêng)

Chỉ số tia quang 
học

16 PAN series phổ biến

24

Ngõ ra type N NPN ngõ ra open collecter

P PNP ngõ ra open collector

PAN seriesPAN seriesPAN seriesPAN seriesPAN seriesPAN seriesPAN seriesPAN series

Tên kiTên kiTên kiTên kiểu u u u NPNNPNNPNNPN PAN10PAN10PAN10PAN10----NNNN PAN20PAN20PAN20PAN20----NNNN PAN40PAN40PAN40PAN40----NNNN
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Tên kiTên kiTên kiTên kiểu u u u 
ddddángngngng

NPNNPNNPNNPN PAN10PAN10PAN10PAN10----NNNN PAN20PAN20PAN20PAN20----NNNN PAN40PAN40PAN40PAN40----NNNN

PNPPNPPNPPNP PAN10PAN10PAN10PAN10----PPPP PAN20PAN20PAN20PAN20----PPPP PAN40PAN40PAN40PAN40----PPPP

KhoKhoKhoKhoảng ng ng ng 
ccccách ch ch ch 
phphphphát t t t 
hihihihiệnnnn

DDDDưới 2 mi 2 mi 2 mi 2 m DDDDưới 7 mi 7 mi 7 mi 7 m

ĐiĐiĐiĐiện n n n áp p p p 
ththththích ch ch ch 
hhhhợpppp

+12 +12 +12 +12 ---- +24 V DC +24 V DC +24 V DC +24 V DC ±±±±10 %10 %10 %10 %



PG seriesPG seriesPG seriesPG seriesPG seriesPG seriesPG seriesPG series
Ki ểu 
dááááng

PG-TG PG-TR PG-TAG PG-TAR

Nguồn 
sááááng sử 
dụng

Mààààu xanh Mààààu đỏ Mààààu xanh Màu đỏ

Nguồn 
điện sử 
dụng

12 -24 V DC

Mode 
chuyển 

( LIGHT ) ON /  ( DARK ) ON,

Photoelectric Sensors
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chuyển 
động

( LIGHT ) ON /  ( DARK ) ON,
Thay đổi dực vào Switch

Ngõ ra NPN ngõ ra điện ááááp



Tên gọi Số hình Nôi dung

PFD □ □ □

Nguồn 
sáng

R LED Màu đỏ

Sử dụng G (Mark) Chức năng thông thường

M (Mark/RPM/COUNTER)

Chức năng multi

N NPN open colletor

PFD seriesPFD seriesPFD seriesPFD seriesPFD seriesPFD seriesPFD seriesPFD series

Photoelectric Sensors
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Ngõ ra 
N NPN open colletor

P PNP open collector

A RS232 *

B RS485 *



BEN seriesBEN seriesBEN seriesBEN seriesBEN seriesBEN seriesBEN seriesBEN series

Tên gọi BEN-5M-MFR

Phương pháp 
phát hiện

Ki ểu dáng Khỏang 
cách phát 

hiện

Điện năng 
tiêu thụ

Ngõ ra

Ki ểu phản xạ 
vật thể

BEN-300-
DFR

300mm 24-240
VDC/AC

Relay ngõ 
ra 

(1C) Ki ểu phản xạ 
qua gương

BEN-5M-
MFR

0.1-5m

Ki ểu thu 
quang

BEN-10M-
TFR

10m

Photoelectric Sensors
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Tên gọi BEN-5M-MFR

Chủng loại Ki ểu phản xạ qua gương

Khoảng cáááách 
pháááát hiện

5m 

Vật thể pháááát 
hiện

φ20 ㎜㎜㎜㎜

Điện ááááp thíííích 
hợp

24-240 V AC (dùùùùng chung 50/60 ㎐㎐㎐㎐) / 24-240 V DC 



BX seriesBX seriesBX seriesBX seriesBX seriesBX seriesBX seriesBX series

Tên gọi BX-15M-TFR

Phương pháp 
phát hiện

Ki ểu dáng Khỏang 
cách phát 

hiện

Điện năng 
tiêu thụ

Ngõ ra

Ki ểu phản xạ 
vật thể

BX-700-
DFR

300mm 24-240
VDC/AC

Relay ngõ 
ra 

(1C)Ki ểu phản xạ 
qua gương

BX-5M-
MFR

0.1-5m

Ki ểu thu 
quang

BX-15M-
TFR

10m

Photoelectric Sensors
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Tên gọi BX-15M-TFR

Chủng loại Ki ểu thu pháááát riêng

Khoảng cáááách 
pháááát hiện

15m 

Tốc độ đááááp 
ứng

Max. 20ms

Điện ááááp thíííích 
hợp

24-240 V AC (dùùùùng chung 50/60 ㎐㎐㎐㎐) / 24-240 V DC 



BM seriesBM seriesBM seriesBM seriesBM seriesBM seriesBM seriesBM series

Tên gọi BM-200-DDT

Phương pháp 
phát hiện

Ki ểu dáng Khỏang 
cách phát 

hiện

Điện năng 
tiêu thụ

Ngõ ra

Ki ểu phản xạ 
vật thể

BM-200-
DDT

200mm 12-24 
VDC

NPN 
thường hở

Ki ểu phản xạ 
qua gương

BM-1M-
MDT

0.1-1m

Ki ểu thu 
quang

BM-3M-
TDT

3m

Photoelectric Sensors
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Chủng loại Ki ểu thu pháááát chung

Khoảng cáááách 
pháááát hiện

200 mm 

Tốc độ đááááp 
ứng

Max. 3ms

Ngõ ra NPN thường hở

Điện ááááp thíííích 
hợp

12- 24 V DC 



BMS seriesBMS seriesBMS seriesBMS seriesBMS seriesBMS seriesBMS seriesBMS series

Tên gọi BMS-5M-TDT

Phương pháp 
phát hiện

Ki ểu dáng Khỏang 
cách phát 

hiện

Điện năng 
tiêu thụ

Ngõ ra

Ki ểu phản xạ 
vật thể

BMS-300-
DDT

300mm 12-24 
VDC

NPN 
thường hở

Ki ểu phản xạ 
qua gương

BM-2M-
MDT

0.1-2m

Ki ểu thu 
quang

BM-5M-
TDT

5m
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Chủng loại Ki ểu thu pháááát riêng

Khoảng cáááách 
pháááát hiện

5m 

Tốc độ đááááp 
ứng

Max. 1ms

Ngõ ra NPN thường hở

Điện ááááp thíííích 
hợp

12- 24 V DC 



BPS seriesBPS seriesBPS seriesBPS seriesBPS seriesBPS seriesBPS seriesBPS series

Tên gọi BPS-3M-TDT-P

Chủng loại Ki ểu thu pháááát chung

Phương pháp 
phát hiện

Ki ểu dáng Khỏang 
cách phát 

hiện

Điện năng 
tiêu thụ

Ngõ ra

Ki ểu thu 
phát chung

BPS-3M-
TDT

3m 12-24 
VDC

NPN/PNP 
thường hở

BPS-3M-
TDT-P

3m
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Chủng loại Ki ểu thu pháááát chung

Khoảng cáááách 
pháááát hiện

3m

Tốc độ đááááp 
ứng

Max. 1ms

Ngõ ra NPN thường hở

Điện ááááp thíííích 
hợp

12- 24 V DC 



BYD seriesBYD seriesBYD seriesBYD seriesBYD seriesBYD seriesBYD seriesBYD series

Tên gọi BYD-50-DDT

Chủng loại Ki ểu thu pháááát chung

Phương pháp 
phát hiện

Ki ểu dáng Khỏang 
cách phát 

hiện

Điện năng 
tiêu thụ

Ngõ ra

Ki ểu phản xạ 
vật thể

BYD-100-
DDT

100mm 12-24 
VDC

NPN 
thường hở

Ki ểu thu 
quang

BYD-3M-
TDT

3m
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Chủng loại Ki ểu thu pháááát chung

Khoảng cáááách 
pháááát hiện

50mm 

Tốc độ đááááp 
ứng

Max. 3ms

Ngõ ra NPN thường hở

Điện ááááp thíííích 
hợp

12- 24 V DC 



BR seriesBR seriesBR seriesBR seriesBR seriesBR seriesBR seriesBR series

Tên gọi BR-100-DDT

Phương pháp 
phát hiện

Ki ểu dáng Khỏang 
cách phát 

hiện

Điện năng 
tiêu thụ

Ngõ ra

Ki ểu phản xạ 
vật thể

BR-100-
DDT

100mm 12-24 
VDC

NPN 
thường hở

Ki ểu thu 
quang

BR-4M-
TDT

4m
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Chủng loại Ki ểu thu pháááát riêng

Khoảng cáááách 
pháááát hiện

100mm 

Tốc độ đááááp 
ứng

Max. 1ms

Ngõ ra NPN thường hở

Điện ááááp thíííích 
hợp

12- 24 V DC 



BS5 seriesBS5 seriesBS5 seriesBS5 seriesBS5 seriesBS5 seriesBS5 seriesBS5 series

Tên gọi BS5-L2M

Phương pháp 
phát hiện

Ki ểu dáng Khỏang 
cách phát 

hiện

Điện năng 
tiêu thụ

Ngõ ra

Ki ểu chữ L BS5-L2M 5mm 12-24 
VDC

NPN 
thường hở

Ki ểu chữ K BS5-K2M 5mm

Ki ểu chữ T BS5-T2M 5mm
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Chủng loại Ki ểu thu pháááát chung

Khoảng cáááách 
pháááát hiện

5mm 

Tốc độ đááááp 
ứng

Max. 20µµµµs

Ngõ ra NPN thường hở

Điện ááááp thíííích 
hợp

12- 24 V DC 



BA seriesBA seriesBA seriesBA seriesBA seriesBA seriesBA seriesBA series
Tên gọi BA2M-DDT

Chủng loại Ki ểu thu pháááát chung

Khoảng cáááách 
pháááát hiện

2m 

Tốc độ đááááp 
ứng

Max. 1ms

Photoelectric Sensors
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ứng

Ngõ ra NPN thường hở

Điện ááááp thíííích 
hợp

12- 24 V DC 



BUP seriesBUP seriesBUP seriesBUP seriesBUP seriesBUP seriesBUP seriesBUP series
Tên gọi BUP-30S

Chủng loại Ki ểu thu pháááát riêng

Khoảng cáááách 
pháááát hiện

30mm 

Tốc độ đááááp 
ứng

Max. 1ms

Ngõ ra NPN thường hở

Điện ááááp thíííích 
hợp

12- 24 V DC 

Tên gọi BUP-50S
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Chủng loại Ki ểu thu pháááát riêng

Khoảng cáááách 
pháááát hiện

50mm 

Tốc độ đááááp 
ứng

Max. 1ms

Ngõ ra NPN thường hở

Điện ááááp thíííích 
hợp

12- 24 V DC 



ADS seriesADS seriesADS seriesADS seriesADS seriesADS seriesADS seriesADS series

Tên gọi ADS-AF

Chủng loại Ki ểu thu pháááát chung

Khoảng cáááách 
pháááát hiện

2m –––– 2.7 m

Photoelectric Sensors
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Ngõ ra Relay

Mààààu Nhiều mààààu sắc lựa chọn

Điện ááááp thíííích 
hợp

Auto Volt



BF SeriesBF SeriesBF SeriesBF SeriesBF SeriesBF SeriesBF SeriesBF Series
Tên gọi BF3RX

Chủng loại Dùùùùng cááááp quang

Đặc điểm Tia đỏ

Tốc độ đááááp 
ứng

Max. 1ms

Điện ááááp thíííích 
hợp

12- 24 V DC 

Photoelectric Sensors
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hợp

Tên gọi BF4R

Chủng loại Dùùùùng cááááp quang

Đặc điểm Tia đỏ

Tốc độ đááááp 
ứng

Max. 0.5ms

Điện ááááp thíííích 
hợp

12- 24 V DC 



BW seriesBW seriesBW seriesBW seriesBW seriesBW seriesBW seriesBW series

Tên gọi BW20-08/12/16----48

Chủng loại Ki ểu thu pháááát riêng

Khoảng cáááách 
pháááát hiện

0.1 ~ 7m 

Tốc độ đááááp 

Photoelectric Sensors
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Tốc độ đááááp 
ứng

Max. 12ms

Ngõ ra NPN hoặc PNP

Điện ááááp thíííích 
hợp

12- 24 V DC 



MOÄTMOÄT SOÁSOÁ ÖÙNGÖÙNG DUÏNGDUÏNG THÖÏCTHÖÏC TEÁTEÁ

Text

Text

Loaïi caûm bieán:
Söû duïng loaïi thu phaùt chung.

ÖÙng duïng:
Phaùt hieän vaät theå trong baêng 
chuyeàn.
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Loaïi caûm bieán:
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Loaïi caûm bieán:
Söû duïng loaïi phaûn xaï qua 
göông. ÖÙng duïng:

Phaùt hieän vaät theå trong baêng 
chuyeàn.



Loaïi caûm bieán:
Söû duïng loaïi caûm bieán vuøng.

ÖÙng duïng:
Phaùt hieän vaät theå trong khu vöïc 
caám.

�
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4       8      12    18    20 Laép ñaët chieàu ñöùng

Laép ñaët chieàu ngang



Loaïi caûm bieán:
Söû duïng loaïi caûm bieán vuøng.

ÖÙng duïng:
Kieåm tra vaät theå.
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MOÄTMOÄT SOÁSOÁ ÖÙNGÖÙNG DUÏNGDUÏNG THÖÏCTHÖÏC TEÁTEÁ
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CLIP 1 CLIP 2 CLIP 3



Counters / Timers3

Ứng dụng rộng rải trong các hệ 
thống tự động dùng để đếm sản 
phẩm và định thời gian như :

Máy công cụ như máy CNC

Máy đóng gói tự động
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Máy đóng gói tự động

Máy cắt tự động

Nhiều chức năng để lựa chọn.

Giá thành đầu tư thấp.

Nhiều chủng loại phong phú, phù hợp từng ứng dụng.



Kieåu caøi ñaët baèng Switch:Kieåu caøi ñaët baèng Switch:

� Toác ñoä ñeám ñöôïc caûi tieán

� Coù theå choïn ngoõ vaøo NPN 
hay PNP

� Coù theå caøi ñaët heä thaäp 
phaân

� Coù theå choïn chöùc naêng 
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� Coù theå choïn chöùc naêng 
ñeám hoaëc ñaët thôøi gian

� Nhieàu daûi thôøi gian ñeå löïa 
choïn

� Boä nhôù löu tröõ 10 naêm

GF4 (48 x 48) Series  GF4 (48 x 48) Series  GF4 (48 x 48) Series  GF4 (48 x 48) Series  

GF7 (72 x 72) SeriesGF7 (72 x 72) SeriesGF7 (72 x 72) SeriesGF7 (72 x 72) Series



Kieåu caøi ñaët baèng chöông trình:Kieåu caøi ñaët baèng chöông trình:

�Toác ñoä ñeám lôùn nhaát 10kcps

�Chöùc naêng caøi ñaët tyû leä

�Chöùc naêng ñeám toång

�Coù theå choïn ngoõ vaøo NPN hoaëc PNP

�Chöùc naêng caøi ñaët tyû leä
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GE4 (48x48) SeriesGE4 (48x48) SeriesGE4 (48x48) SeriesGE4 (48x48) Series

GE7 (72x72) SeriesGE7 (72x72) SeriesGE7 (72x72) SeriesGE7 (72x72) Series

�Chöùc naêng khoùa phím



2222
3333

4444

5555

Caùc kieåu ñeám cuûa boä ñeám/boä ñònh thì :Caùc kieåu ñeám cuûa boä ñeám/boä ñònh thì :
Khi coù tín hieäu ñaàu vaøo thì giaù hieån thò cuûa boä ñeám seõ taêng leân

UP
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0000

1111
2222

Ñeám taêng



Caùc kieåu ñeám cuûa boä ñeám/boä ñònh thì :Caùc kieåu ñeám cuûa boä ñeám/boä ñònh thì :

nnnn

nnnn----1111

nnnn----2222

nnnn----3333

Khi coù tín hieäu ñaàu vaøo thì giaù hieån thò cuûa boä ñeám seõ giaûm xuoáng

DOWN
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Ñeám giaûm

nnnn----3333

nnnn----4444

nnnn----5555



nnnn
nnnn----1111 nnnn----1111

Khi coù tín hieäu ñaàu vaøo CP1 thì giaù hieån thò cuûa boä ñeám seõ taêng vaø coù 
tín hieäu ôû CP2 thì giaù trò hieån thò seõ giaûm
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nnnn----2222

nnnn----3333

nnnn----2222 nnnn----2222

nnnn----3333

Ñeám taêng/giaûm



Caøi ñaët tham soá cuûa boä ñeám GE Series:Caøi ñaët tham soá cuûa boä ñeám GE Series:
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Choïn cheá ñoä
Nhaán phím Mode trong 2s

Choïn Timer hay Counter

Choïn kieåu ñaàu vaøo

Choïn kieåu ngoõ ra
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Choïn kieåu ngoõ ra

Thôøi gian Output



Toác ñoä ñeám

Choïn soá leû

Nhaäp giaù trò tyû leä prescale

Thôøi gian Reset

Kieåu löu döõ lieäu
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Kieåu löu döõ lieäu

Tín hieäu ngoõ vaøo

Chöùc naêng khoùa



＊＊＊＊Khái niệm chức năng prescale
Tru ờng hợp số xung của Encoder không trùng với chu vi của 

pulley

Đường kính của pulley: 60mm

Rotary encoder: 1000 pulse/ vòng xoay
Đơn vị của giá tr ị hiển thị: mm

Chu vi của pulley(D)

Số xung của Encoder
prescale =prescale =prescale =prescale =

www.hungphu.com.vn

Số xung của Encoder

3.1416 ×××× 60  

1000  

=   0.188 mm/pulse

====



Choïn kieåu tín hieäu ñaàu vaøo:Choïn kieåu tín hieäu ñaàu vaøo:

UP-A MODE

Khi coù tín hieäu töø CP1 thì boä 

ñeám seõ taêng giaù trò. Nhöng 

khi CP2 coù tín hieäu thì boä ñeám 

seõ döøng laïi cho ñeán khi CP2 

www.hungphu.com.vn

seõ döøng laïi cho ñeán khi CP2 

maát tín hieäu giaù trò ñeám seõ 

tieáp tuïc taêng trôû laïi.



Choïn kieåu tín hieäu ñaàu vaøo:Choïn kieåu tín hieäu ñaàu vaøo:
DOWN-A MODE

Khi coù tín hieäu töø CP1 thì boä 

ñeám seõ giaûm giaù trò. Nhöng 

khi CP2 coù tín hieäu thì boä ñeám 

seõ döøng laïi cho ñeán khi CP2 
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seõ döøng laïi cho ñeán khi CP2 

maát tín hieäu giaù trò ñeám seõ 

tieáp tuïc giaûm trôû laïi



Choïn kieåu tín hieäu ñaàu vaøo:Choïn kieåu tín hieäu ñaàu vaøo:

UP-B MODE

Khi coù tín hieäu lieân tuïc töø CP1 
vaø tín hieäu ñeám töø CP2 thì boä 
ñeám seõ taêng giaù trò. Nhöng 
khi CP1 khoâng coù tín hieäu thì 
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khi CP1 khoâng coù tín hieäu thì 
boä ñeám seõ döøng laïi cho ñeán 
khi CP1 coù tín hieäu thì giaù trò 
ñeám seõ tieáp tuïc taêng trôû laïi.



Choïn kieåu tín hieäu ñaàu vaøo:Choïn kieåu tín hieäu ñaàu vaøo:

DOWN-B MODE

Khi coù tín hieäu lieân tuïc töø CP1 Khi coù tín hieäu lieân tuïc töø CP1 
vaø tín hieäu ñeám töø CP2 thì boä 
ñeám seõ giaûm giaù trò. Nhöng 
khi CP1 khoâng coù tín hieäu thì 
boä ñeám seõ döøng laïi cho ñeán 
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boä ñeám seõ döøng laïi cho ñeán 
khi CP1 coù tín hieäu thì giaù trò 
ñeám seõ tieáp tuïc giaûm trôû laïi.



Choïn kieåu tín hieäu ñaàu vaøo:Choïn kieåu tín hieäu ñaàu vaøo:

UP/DOWN-A MODE

Khi coù tín hieäu ñeám töø CP1 thì 

boä ñeám seõ taêng giaù trò. Nhöng 

khi coù tín hieäu CP2  thì boä 

ñeám seõ giaûm giaù trò cho ñeán 
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ñeám seõ giaûm giaù trò cho ñeán 

khi maát tín hieäu töø CP2 thì giaù 

trò ñeám seõ tieáp tuïc taêng trôû laïi



Choïn kieåu tín hieäu ñaàu vaøo:Choïn kieåu tín hieäu ñaàu vaøo:

UP/DOWN-B MODE

Khi coù tín hieäu ñeám töø CP1 thì 
boä ñeám seõ taêng giaù trò. 
Khi coù tín hieäu CP2  thì boä 
ñeám seõ giaûm giaù trò. 
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ñeám seõ giaûm giaù trò. 
Nhöng khi CP1 vaø CP2 cuøng 
coù tín hieäu thì giaù trò boä ñeám 
seõ khoâng thay ñoåi.



UP/DOWN-C MODE

Giaù trò boä ñeám taêng hay giaûm Giaù trò boä ñeám taêng hay giaûm 
tuøy theo tín hieäu cuûa CP2. Neáu 
tín hieäu CP2 nhaän tín hieäu 
chaäm hôn CP1 thì giaù trò seõ 
taêng vaø CP2 nhaän ñöôïc tín 

Choïn kieåu tín hieäu ñaàu vaøo:Choïn kieåu tín hieäu ñaàu vaøo:
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taêng vaø CP2 nhaän ñöôïc tín 
hieäu nhanh hôn CP1 thì tín 
hieäu seõ giaûm. 



Choïn kieåu tín hieäu ñaàu vaøo:Choïn kieåu tín hieäu ñaàu vaøo:

UP/DOWN-D MODE

Khi coù tín hieäu ñeám töø Cp1 thì 

boä ñeám seõ giaûm giaù trò. 

Nhöng khi coù tín hieäu Cp2  thì 

boä ñeám seõ taêng giaù trò cho 

www.hungphu.com.vn

boä ñeám seõ taêng giaù trò cho 

ñeán khi maát tín hieäu töø Cp2 

thì giaù trò ñeám seõ tieáp tuïc 

giaûm trôû laïi



Choïn kieåu tín hieäu ñaàu vaøo:Choïn kieåu tín hieäu ñaàu vaøo:

UP/DOWN-E MODE

Khi coù tín hieäu ñeám töø CP1 thì Khi coù tín hieäu ñeám töø CP1 thì 

boä ñeám seõ giaûm giaù trò. 

Khi coù tín hieäu CP2  thì boä 

ñeám seõ taêng giaù trò. 
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ñeám seõ taêng giaù trò. 

Nhöng CP1 vaø CP2 cuøng coù 

tín hieäu thì giaù trò ñeám seõ 

khoâng thay ñoåi 



Choïn kieåu tín hieäu ñaàu vaøo:Choïn kieåu tín hieäu ñaàu vaøo:

UP/DOWN-F MODE

Giaù trò boä ñeám taêng hay giaûm 
tuøy theo tín hieäu cuûa CP2. Neáu 
tín hieäu CP2 nhaän tín hieäu 
chaäm hôn CP1 thì giaù trò seõ 
giaûm vaø CP2 nhaän ñöôïc tín 
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giaûm vaø CP2 nhaän ñöôïc tín 
hieäu nhanh hôn CP1 thì tín 
hieäu seõ taêng. 



▣▣▣▣ Kieåu F:

Choïn kieåu ngoõ ra cuûa boä ñeám:Choïn kieåu ngoõ ra cuûa boä ñeám:
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▣▣▣▣ Kieåu F:
Ngoõ ra cuûa boä ñeám seõ duy trì traïng thaùi ON khi giaù trò ñeám 
ñaït ñeán giaù trò caøi ñaët. Giaù trò ñeám seõ tieáp tuïc taêng vaø seõ veà 
“0” khi coù tín hieäu Reset

Traïng thaùi ngoõ ra seõ OFF khi coù tín hieäu Reset



▣▣▣▣ Kieåu C:

Choïn kieåu ngoõ ra cuûa boä ñeám:Choïn kieåu ngoõ ra cuûa boä ñeám:
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▣▣▣▣ Kieåu C:
Ngoõ ra cuûa boä ñeám seõ ON töùc thì theo thôøi gian (one shost) 
khi giaù trò ñeám ñaït ñeán giaù trò caøi ñaët vaø giaù trò ñeám cuõng 
veà “0” ñeå laëp laïi chu kyø ñeám môùi

Giaù trò ñeám seõ veà “0” khi coù tín hieäu Reset



▣▣▣▣ Kieåu R:

Choïn kieåu ngoõ ra cuûa boä ñeám:Choïn kieåu ngoõ ra cuûa boä ñeám:
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▣▣▣▣ Kieåu R:
Ngoõ ra cuûa boä ñeám seõ ON töùc thì theo thôøi gian (one shost) 
khi giaù trò ñeám ñaït ñeán giaù trò caøi ñaët vaø giaù trò ñeám cuõng 
veà “0” khi heát thôøi gian one shost.

Giaù trò ñeám seõ veà “0” khi coù tín hieäu Reset



▣▣▣▣ Kieåu K:

Choïn kieåu ngoõ ra cuûa boä ñeám:Choïn kieåu ngoõ ra cuûa boä ñeám:
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▣▣▣▣ Kieåu K:
Ngoõ ra cuûa boä ñeám seõ ON töùc thì theo thôøi gian (one shost) 
khi giaù trò ñeám ñaït ñeán giaù trò caøi ñaët vaø giaù trò ñeám tieáp 
tuïc ñeám taêng.

Giaù trò ñeám seõ veà “0” khi coù tín hieäu Reset



▣▣▣▣ Kieåu P:

Choïn kieåu ngoõ ra cuûa boä ñeám:Choïn kieåu ngoõ ra cuûa boä ñeám:
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▣▣▣▣ Kieåu P:
Ngoõ ra cuûa boä ñeám seõ ON töùc thì theo thôøi gian (one shost) 
khi giaù trò ñeám ñaït ñeán giaù trò caøi ñaët vaø giaù trò ñeám cuûa 
chu kyø tieáp theo seõ ñöôïc baét ñaàu khi heát thôøi gian one shost 

Giaù trò ñeám seõ veà “0” khi coù tín hieäu Reset



▣▣▣▣ Kieåu Q:

Choïn kieåu ngoõ ra cuûa boä ñeám:Choïn kieåu ngoõ ra cuûa boä ñeám:
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▣▣▣▣ Kieåu Q:
Ngoõ ra cuûa boä ñeám seõ ON töùc thì theo thôøi gian (one shost) 
khi giaù trò ñeám ñaït ñeán giaù trò caøi ñaët vaø giaù trò ñeám seõ tieáp 
tuïc taêng vaø trôû veà giaù trò “0” khi heát thôøi gian one shost. 

Giaù trò ñeám seõ veà “0” khi coù tín hieäu Reset



MOÄTMOÄT SOÁSOÁ LOAÏILOAÏI COUNTER/TIMER COUNTER/TIMER 
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BC SeriesBC SeriesBC SeriesBC SeriesBC SeriesBC SeriesBC SeriesBC Series ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT

Toác ñoä ñeám lôùn nhaát 5Kcps� Toác ñoä ñeám lôùn nhaát 5Kcps
� Chöùc naêng caøi ñaët tyû leä
� Coù theå choïn ngoõ vaøo NPN hoaëc PNP
� Chöùc naêng caøi ñaët tyû leä
� Chöùc naêng khoùa phím
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BC3 (96x48) SeriesBC3 (96x48) SeriesBC3 (96x48) SeriesBC3 (96x48) Series

BC6 (72x36) SeriesBC6 (72x36) SeriesBC6 (72x36) SeriesBC6 (72x36) Series

Chöùc naêng khoùa phím
� Maët tröôùc thieát keá theo tieâu chuaån 
IEC (IP65)



Ki ểu 
dáng

Số hình Nội dung

B  C Counter digital

size
3 DIN 96 x 48

6 DIN 72 x 36

Số iểu thị

4 4 Digits

6 6 Digits
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Đơn số 1 Một mức cài đặt

Ngõ ra 
N Chuyên dùng biểu thị

E Chức năng Prescale



Điện áp nguồn điện 100-240 VAC (50-60 Hz)

Tốc độ tính tối đa 30 / 1k / 2k / 5kcps ( CP1 , CP2 )

Reset Reset ngoại bộ: phạm vi tín hiệu tối thiểu 0.02s

Thời gian One shost
10 ms / 50 ms / 100 ms / 200 ms / 500 ms /

1000 ms / 2000 ms  / 5000 ms

Ñieän aùp möùc cao”H”
Ñieän aùp möùc thaáp”L” “H” : 5~30 V DC , “L” : 0~2 V d.c
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Ngõ ra điều khiển
Ngõ ra tiếp điểm:250 V a,c 3A

Ngõ ra Open collector: 30V d, 100 mA max

Nguồn điện dùng 
sencor

12 VDC 50 ㎃ Max 

Độ ẩm 35 ~85 %RH

Nhiệt độ -10~55 ℃



GE SeriesGE SeriesGE SeriesGE SeriesGE SeriesGE SeriesGE SeriesGE Series ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT

� Toác ñoä ñeám lôùn nhaát 10Kcps
� Chöùc naêng caøi ñaët tyû leä
� Chöùc naêng ñeám toång
� Coù theå choïn ngoõ vaøo NPN hoaëc PNP
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GE4 (48x48) SeriesGE4 (48x48) SeriesGE4 (48x48) SeriesGE4 (48x48) Series

GE7 (72x72) SeriesGE7 (72x72) SeriesGE7 (72x72) SeriesGE7 (72x72) Series

� Chöùc naêng caøi ñaët tyû leä
� Chöùc naêng khoùa phím



CaøiCaøi ñaëtñaët thamtham soásoá cuûacuûa boäboä ñeámñeám CT6CT6 cuûacuûa
AutonicsAutonics::

ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT
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Dây chuy ền đóng gói

Máy cắt tự động



Đầu in
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Đếm sản ph ẩm
Xác định v ị trí

Encoder



MOÄTMOÄT SOÁSOÁ ÖÙNGÖÙNG DUÏNGDUÏNG THÖÏCTHÖÏC TEÁTEÁ
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CLIP 1 CLIP 2



Nguoàn nhieätNguoàn nhieät

Ñaàu doø nhieät

Temperature Controllers5

ContactorContactorContactorContactorContactorContactorContactorContactor

TPRTPRTPRTPRTPRTPRTPRTPR
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RelayRelayRelayRelayRelayRelayRelayRelay

SSRSSRSSRSSRSSRSSRSSRSSR

SCRSCRSCRSCRSCRSCRSCRSCR

Close/OpenClose/OpenClose/OpenClose/OpenClose/OpenClose/OpenClose/OpenClose/Open

Analog ValveAnalog ValveAnalog ValveAnalog ValveAnalog ValveAnalog ValveAnalog ValveAnalog Valve



Phöông phaùp ñieàu khieån ON/OFF:
Ñieàu khieån ON/OFF coøn goïi ñieàu khieån 2 vò trí bôûi vì ngoõ 
ra seõ ON khi giaù trò PV haï thaáp hôn giaù trò SV vaø ngoõ ra 
OFF khi giaù trò PV cao hôn giaù trò SV. Vôùi kieåu ñieàu khieån 
naøy thöôøng vieäc khoáng cheá nguoàn nhieät khoâng oån ñònh. 

℃℃
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SS
VV

℃℃

ONON // OFF OFF 



Phöông phaùp töï ñoäng ñieàu chænh :
Chöùc naêng töï ñoäng ñieàu chænh tham soá 
P(Proportional).I(Integral).D(Derivative) giuùp cho vieäc ñieàu khieån 
nhieät ñoä chính xaùc hôn vaø nguoàn nhieät seõ oån ñònh hôn. 
Chöùc naêng naøy coøn goïi laø doø tìm AT (Auto turning).

SVSVSVSVSVSVSVSV

NhiNhiNhiNhiNhiNhiNhiNhiệệt đt đt đt đt đt đt đt độộ
PVPVPVPVPVPVPVPV PV maxPV maxPV maxPV maxPV maxPV maxPV maxPV max
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SVSVSVSVSVSVSVSV

ONONONONONONONON OFFOFFOFFOFFOFFOFFOFFOFF OFFOFFOFFOFFOFFOFFOFFOFFONONONONONONONON ONONONONONONONON

ThThThThThThThThờời gian(t)i gian(t)i gian(t)i gian(t)i gian(t)i gian(t)i gian(t)i gian(t)

PV minPV minPV minPV minPV minPV minPV minPV min

ThThThThThThThThờời gian(t)i gian(t)i gian(t)i gian(t)i gian(t)i gian(t)i gian(t)i gian(t)



SVSV

PVPV

Sau khi doø xong chöùc naêng AT
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Chu kyø 1 Chu kyø 2

Thôøi gian doø Auto turning



Temperature controllers > PID type >TC Series
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T C 4 S - N 4 R

Control output
N Indication only – No control output
R Relay + SSR

Power supply
4 100-240VAC 50/60Hz
2 24VAC 50/60Hz,24VDC 

Sub output
N No Sub Output
1 Alarm1 output 
2 Alarm1 + Alarm2 output

S
DIN W48 X H48 mm (terminal 

block)
SP DIN W48 X H48 mm(11pin plug)

CHOÏN MAÕ HAØNG SAÛN PHAÅM TC SERIESCHOÏN MAÕ HAØNG SAÛN PHAÅM TC SERIES
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Size
Y DIN W72 X H36 mm
M DIN W72 X H72 mm
H DIN W48 X H96 mm
W DIN W96 X H48 mm
L DIN W96 X H96 mm

Digit 4 4 Digit
Setting type C Touch switch setting type

Item T Temperature Controller



Series OUTPUT

SIZE TC series Control Output Sub Output (RELAY)

W48 X H48 (terminal 
block) TC4S RELAY + SSR ALARM1 + ALARM2

W48 X H48 (11pin 
plug) TC4SP RELAY + SSR ALARM1 

W72 X H36 TC4Y RELAY + SSR ALARM1 

W72 X H72 TC4M RELAY + SSR ALARM1 + ALARM2
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W72 X H72 TC4M RELAY + SSR ALARM1 + ALARM2

W48 X H96 TC4H RELAY + SSR ALARM1 + ALARM2

W96 X H48 TC4W RELAY + SSR ALARM1 + ALARM2

W96 X H96 TC4L RELAY + SSR ALARM1 + ALARM2



Downsized by 38% Downsized by 38% Downsized by 38% Downsized by 38% 
in depthin depthin depthin depth

Higher visibility with Higher visibility with Higher visibility with Higher visibility with 
Wide display partWide display partWide display partWide display part

Relay output + SSR outputRelay output + SSR outputRelay output + SSR outputRelay output + SSR output
Embodied togetherEmbodied togetherEmbodied togetherEmbodied together

BOÁ TRÍ MAËT TRÖÔÙC CUÛA TC SERIESBOÁ TRÍ MAËT TRÖÔÙC CUÛA TC SERIES
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Improved deviation displayImproved deviation displayImproved deviation displayImproved deviation display
---- To overcome shortcomings To overcome shortcomings To overcome shortcomings To overcome shortcomings 
of single displayof single displayof single displayof single display

Upgraded PID algorithmUpgraded PID algorithmUpgraded PID algorithmUpgraded PID algorithm
���� Realizing ideal temperature controlRealizing ideal temperature controlRealizing ideal temperature controlRealizing ideal temperature control



TC4S SERIESTC4S SERIES
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TC4SP SERIESTC4SP SERIES
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TC4Y SERIESTC4Y SERIES
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TC4M SERIESTC4M SERIES
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TC4H/TC4L SERIESTC4H/TC4L SERIES
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TC4W SERIESTC4W SERIES
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SV Setting Group 

Press any key among MD,◀◀◀◀,▼▼▼▼,▲▲▲▲ keys

Parameter Description Setting Range Unit Default
Set Value SV L-SV ~ H-SV ℃℃℃℃/℉℉℉℉ 0
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Setting Group 1  [PART 1] 

Press MD key for 2 sec

Parameter Description Setting range Unit Default

AL1 Alarm 1 Set Value
AL1 alarm 
temperature

Deviation alarm: -F.S ~ 
F.S

Absolute value alarm
:within temperature 

range

℃℃℃℃/℉℉℉℉ 1250

AL2 Alarm 2 Set Value
AL2 alarm 
temperature

AT Auto Tuning Auto tuning mode OFF / ON - OFF
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AT Auto Tuning Auto tuning mode OFF / ON - OFF

P
Proportional 
Bandwidth

Proportional 
Bandwidth

0.1 ~ 999.9 ℃℃℃℃ 10.0

I Integral Time Integral Time 0 ~ 9999 sec 0

D Derivation Time Derivation Time 0 ~ 9999 sec 0

REST Reset Manual reset 0.0 ~ 100.0 % 50.0

HYS Hysteresis Hysteresis 1 ~ 100[ 0.1 ~ 50.0 ] - 2
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Setting 2 Group [PART 2] 

Press MD key for 4 sec

Parameters Description Setting Range Unit Default

IN-T Input Type Input sensor type Refer to chapter 8 
Input sensor type - KCA

UNIT Unit Temp. unit ℃℃℃℃ / ℉℉℉℉ - ℃℃℃℃

IN-B Input Bias Input bias -999 ~ 999(-199.9~999.9) - 0

MAV.F Input Digital Filter Input digital filter 0.1 ~ 120.0 Sec 0.1

L-SV SV Low Limit SV Low Limit ℃℃℃℃/℉℉℉℉ -50
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L-SV SV Low Limit SV Low Limit
Refer to chapter 8 
Input sensor type.

℃℃℃℃/℉℉℉℉ -50

H-SV SV High Limit SV High Limit ℃℃℃℃/℉℉℉℉ 1200

O-FT Operation 
Function Type Control output mode HEAT / COOL - HEAT

C-MD Control type Control type selecting PID ON / OFF - PID

OUT Output 
(Relay / SSR) Control output selecting RLY / SSR - RLY

SSR.M SSR Out Mode SSR output mode selecting STND / CYCL / PHAS - STND
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SẢN PHẨM MỚI & TÍNH NĂNG MỚI

TK SERIESTK SERIES
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Bộ điều khi ển nhi ệt độ  PID chuẩn
Thông tin đặt hàng

TK SERIES
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Các đặc điểm chính

Chu kỳ lấy mẫu Chu kỳ lấy mẫu 50ms và độ chính xác hiển thị  ± 3%

Chức năng cài đặt Chức năng cài đặt Multi SV – Có thể cài đặt 4 giá trị nhiệt độ khác nhau           

Ngõ vào

- Ngõ vào Multi/ Dải Multi : 
+ RTD (6 chế độ) : JPT100Ω, DPT100Ω, DPT50Ω, CU100Ω, CU50Ω, Nikel120Ω
+ Can nhiệt (13 chế độ) : K, J, E, T, L, N, U, R, S, B, C, G, PL II
+ Ngõ vào Analog : Loại 4 điện áp và loại 2 dòng điện

-Ngõ vào C.T : Chức năng cảnh báo đứt dây đốt (Ngoại trừ  TK4SP)
-Ngõ vào đầu nối DI –dùng cho chức năng cài đặt Multi SV

Ngõ ra điều khiển
-R: Ngõ ra tiếp điểm Relay
-S: Ngõ ra SSRP (Có thể chọn: Điều khiển pha/chu kỳ/SSR Chuẩn )
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Ngõ ra điều khiển -S: Ngõ ra SSRP (Có thể chọn: Điều khiển pha/chu kỳ/SSR Chuẩn )
-C: Ngõ ra dòng hoặc lái SSR (chuẩn)

Ngõ ra phụ 
-Relay : Ngõ ra Alarm (250VAC 3A 1a)
-Ngõ ra transmission  (DC4-20mA)
-Ngõ ra truyền thông (Loại RS 485 Modbus RTD)

Điều khiển
-Điều khiển ON/OFF, P, PI, PD, PID  
-Điều khiển hiệu suất cao với chế độ điều khiển   Heating/Cooling, Heating & Cooling
-Điều khiển tự động /bằng tay

Thao tác cài đặt Nhanh chóng và dễ dàng hơn với cách thức cài đặt nhóm dạng lặp vòng



Kích thước
và hiển thị

Giảm kích thước 38% chiều sâu (60mm) 

Tầm nhìn được cải thiện với chữ số hiển thị lớn, 

độ phân giải cao
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TK Series – Bộ điều khiển nhiệt độ PID chuẩn – Thực hiện điều khiển tốt hơn với chu kỳ lấy mẫu cao vượt trội và độ

chính xác hiển thị ± 3%. Nó hỗ trợ điều khiển tự động/Bằng tay cùng với việc điều khiển đồng thời heating & cooling , các

chức năng ngõ ra dòng và ngõ ra SSR trên cùng 1 thiết bị, chức năng ngõ ra SSRP, chức năng truyền thông…    

Ngoài ra, TK Series có tất cả các đặc điểm cần thiết đối với 1 bộ điều khiển nhiệt độ hiệu suất cao như : Hỗ trợ nhiều c

ảm biến ngõ vào khác nhau, Hỗ trợ tối đa 4 giá trị cài đặt (Multi SV), cùng với chức năng cảnh báo đứt dây đốt (Ngõ vào

C.T), tiết kiệm không gian lắp đặt với kích thước nhỏ gọn (Giảm 38% chiều sâu) , tầm nhìn được cải thiện với chữ số

hiển thị lớn và độ phân giải cao.
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SẢN PHẨM MỚI & TÍNH NĂNG MỚI

MỘTMỘT SỐSỐ ĐỒNGĐỒNG HỒHỒ NHIỆTNHIỆT CỦACỦA
HANYOUNGHANYOUNG NUXNUX
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NP200NP200NP200NP200NP200NP200NP200NP200
NP100NP100NP100NP100NP100NP100NP100NP100
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PX seriesPX seriesPX seriesPX seriesPX seriesPX seriesPX seriesPX series



NX SeriesNX SeriesNX SeriesNX SeriesNX SeriesNX SeriesNX SeriesNX Series

MX SeriesMX SeriesMX SeriesMX SeriesMX SeriesMX SeriesMX SeriesMX Series

DX SeriesDX SeriesDX SeriesDX SeriesDX SeriesDX SeriesDX SeriesDX Series
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DX SeriesDX SeriesDX SeriesDX SeriesDX SeriesDX SeriesDX SeriesDX Series

KX SeriesKX SeriesKX SeriesKX SeriesKX SeriesKX SeriesKX SeriesKX Series



BoäBoä ñieàuñieàu khieånkhieån nhieätnhieät ñoäñoä theotheo
chöôngchöông trìnhtrình
NP100 NP200

- 2 chöông trình, 20 ñoïan - 30 chöông trình, 30 ñoïan

Ñieàu khieån töï ñoäng/ hoaëc ñieàu khieån baèng tay

Phöông thöùc ñieàu kieån P.I.D
Nhieät 
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Tín hieäu ñaàu vaøo ña naêng: K(CA), Pt100, J, V, mA

Tín hieäu thôøi gian cho töøng ñoïan

Coång truyeàn thoâng RS-422/RS-485

Nhieät 
ñoä

Thôøi gian



BoäBoä ñieàuñieàu khieånkhieån vaøvaø ghighi döõdöõ lieäulieäu nhieätnhieät ñoäñoä

Tín hieäu ngoõ vaøo K(CA), Pt100, J, 
V, mA …

Phöông thöùc ñieàu khieån P.I.D

Coång giao tieáp RS-422 hoaëc RS-485
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Coång giao tieáp RS-422 hoaëc RS-485

Temp. Controller & recorder  RT 9



BoäBoä ghighi döõdöõ lieäulieäu nhieätnhieät ñoäñoä

Tín hieäu ngoõ vaøo K(CA), Pt100, J, 
V, mA …

6 keânh nhieät ñoä

Caøi ñaët ñöôïc thoâng soá ghi
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Caøi ñaët ñöôïc thoâng soá ghi
Caøi ñaët thoâng soá töø maùy tính

Coång giao tieáp RS-422 hoaëc RS-485

Hybrid Recorder   NR 100



BoäBoä ghighi döõdöõ lieäulieäu nhieätnhieät ñoäñoä

Tín hieäu ngoõ vaøo K(CA), Pt100, J, 
V, mA …
6 hay 12 keânh nhieät ñoä

Ghi döõ lieäu qua Card nhôù (SD card)

Maøn hình LCD, caûm bieán 5.7”
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Graphic Recorder   GR 100

Ghi döõ lieäu qua maùy tính thoâng qua USB

Coång giao tieáp RS-422 hoaëc RS-485



BoäBoä ñieàuñieàu khieånkhieån nhieätnhieät ñoäñoä theotheo chöôngchöông
trìnhtrình

Tín hieäu ngoõ vaøo K(CA), Pt100, J, 
V, mA …
2 keânh ñieàu khieån nhieät ñoä

Phöông thöùc ñieàu khieån P.I.D

Maøn hình LCD, caûm bieán 5.7”
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Ñieàu khieån 100 ñoïan trong 1 chöông trình

Phöông thöùc ñieàu khieån P.I.D
Tín hieäu thôøi gian cho töøng ñoïan

Coång giao tieáp RS-422, RS-485 hay USB

TD 500



TD500 ñöôïc tích hôïp 2 keânh nhieät ñoä, nhöng treân maøn 
hình coù theå theå hieän 1 hoaëc 2 keânh nhieät.
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Maøn hình 1 keânh nhieät Maøn hình 2 keânh 
nhieät
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Phöông thöùc ñieàu khieån P.I.D

4 nhoùm P.I.D coù theå löïa choïn

Caøi ñaët thôøi gian cho töøng ñoïan

Caøi ñaët tín hieäu thôøi



TD500 coù toång coäng 8 tín hieäu ñaàu vaøo chia ñeàu cho 2 
keânh, caùc tín hieäu ñaàu vaøo laø : RUN, RST, STEP, HOLD
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Moät soá maøn hình hieån thò khaùc cuûa TD500
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Maøn hình hieån thò traïng 

thaùi laøm vieäc cuûa ngoû 
vaøo/ra

Maøn hình ñoà hoïa bieåu 
dieãn

ñoà thò nhieät ñoä

Maøn hình caøi ñaët chöùc

naêng caûnh baùo



Tín hieäu nhieät ñoä ngoû vaøo K(CA), Pt100, J, 
V, mA …

1 keânh nhieät ño, 1 keânh ñoä aåm

Phöông thöùc ñieàu khieån P.I.D

Maøn hình LCD, caûm bieán 5.7”

BoäBoä ñieàuñieàu khieånkhieån nhieätnhieät ñoäñoä & & ñoäñoä aåmaåm theotheo chöôngchöông
trìnhtrình
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Ñieàu khieån 100 ñoïan trong 1 chöông trình

Phöông thöùc ñieàu khieån P.I.D

Tín hieäu thôøi gian cho töøng ñoïan

Coång giao tieáp RS-422, RS-485 hay USB

th 500



MáyMáy épép khuônkhuôn mẫumẫu

Đầu vào: chọn nhiều kiểu: K, J, Pt…
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Đầu vào: chọn nhiều kiểu: K, J, Pt…
Phương thức điều khiển P.I.D hay 
ON/OFF
Chọn nhiều dải nhiệt độ

8 chế độ cảnh báo

Chức năng khóa mã bảo vệ



MáyMáy đóngđóng góigói

Đầu vào: chọn nhiều kiểu: K, J, Pt…
Phương thức điều khiển P.I.D hay 
ON/OFF
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ON/OFF
Chọn nhiều dải nhiệt độ

8 chế độ cảnh báo

Chức năng khóa mã bảo vệ



MáyMáy đùnđùn nhựanhựa

KX series

RS422/RS485
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Giá thành thấp
Đầu vào: chọn nhiều kiểu: K, J, Pt…

Điều khiển P.I.D



HẸNHẸN GẶPGẶPLẠILẠI CHƯƠNGCHƯƠNG TRÌNHTRÌNH HUẤNHUẤN
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HẸNHẸN GẶPGẶPLẠILẠI CHƯƠNGCHƯƠNG TRÌNHTRÌNH HUẤNHUẤN
LUYỆNLUYỆN THÁNGTHÁNG 4 !4 !


