
Vzdálené nastavení dosahu HT3C 
Cesta ja udělat dobré věci lepšími …
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HT3C s mechanickým nastavením

– Situace včera: Mechanické nastavení snímací vzdálenosti více otáčkovým 

potenciometrem

Snímací 

vzdálenost

Použitý příklad

HRTR 46B

Vlastnosti

• Mechanické nastavení snímacího rozsahu 
(vertikální) diferenciálními diodami. 

• Antivalentní spínací výstupy (OUT1 & OUT2)

• Velmi malé chyba černá-bílá

• Dostupné různé varianty optického bodu 
(např. S nebo XL)

• Není možné nastavení snímacího rozsahu přes 
připojovací kabel

• Není ochráněno proti manipulaci s nastavovacím 
prvkem

• Neexistují varianty s IO-linkem
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HT3C with electrical adjustment

– Situace dnes: Elektrické nastavení snímací vzdálenosti pomocí Teach

Snímací 

vzdálenost

Použitý příklad

HT3C Teach

např. Siemens S7

Vlastnosti
• Electrické nastavení snímací vzdálenosti Teach

tlačítkem, kabelem nebo IO-Linkem

• Electrické nastavení snímací vzdálenosti zadáním 
čísla přes IO-Link (např. 100 mm)

• Zařízení má dva nezávislé spínací výstupy 
(OUT1 & OUT2)

• Dostupné varianty s malým optickým bodem 
(Pinpoint)

• Extrémně dobré vlastnosti vlivu černá-bílá

• Ochrana proti neoprávněné manipulaci uzamčením 
řídícího prvku

• IO-Link varianty a DualChannel architekturou 
a SmartSensor profil

• Dostupné varianty s Warning výstupem (jako OUT2)
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Porovnání konstrukce (mech. vs. elektr.)

2 vysílací čočky HT3C

Teach tlačítko

Status:

PCBA s

µControlerem

Opt.

detektor

Mechanické nastavení HT3C Elekrické nastavení HT3C 
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Technická data v kostce (mech. vs. elektr.)

Zařízení se standardním optickým bodem

HT3C/… (mech.) HT3C.3/… (elektr.)

Chyba vlivem černá - bílá < 10 % při 220 mm < ± 3 mm při 150 mm

Provozní rozsah 5 … 450 mm (90 %)
10 … 340 mm (18 %)
15 … 220 mm (6 %)

10 … 150 mm (90 % … 6 %)

Nastavitelný rozsah 15 … 450 mm (90 %) 30 … 150 mm (*30 …. 165 mm)

Geometrie optického bodu čtverec čtverec

Velikost optického bodu (pro 
vzdálenost)

7 x 7 mm [100 mm] 11 mm x 11 mm [100 mm]

Spínací výstupy 2 (antivalent) 2 (individual)

Spínací frekvence 1000 Hz 750 Hz

IO-Link - V1.1 (SmartSensorProfil, COM3)

Funkce výstupu
(PIN4 / PIN2)

OUT1
OUT2

OUT1
OUT2
Warning výstup
Teach vstup* Rozšíření nastavení rozsahu IO-Linkem
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Technical data at a glance (mech. vs. electr.)

Zařízení se malým optickým bodem

HT3C.S/… (mech.) HT3C.S3/… (elektr.)

Chyba vlivem černá - bílá < 10 % při 100 mm < ± 2 mm při 80 mm

Provozní rozsah 5 … 200 mm (90 %)
10 … 150 mm (18 %)
15 … 120 mm (6 %)

10 … 80 mm (90 % … 6 %)

Nastavitelný rozsah 5 … 200 mm (90 %) 30 … 80 mm (*30 …. 88 mm)

Geometrie optického bodu Kruhový kruhový

Velikost optického bodu (pro 
vzdálenost)

4 mm [60 mm] 4 mm [60 mm]

Spínací výstupy 2 (antivalent) 2 (individual)

Spínací frekvence 1000 Hz 750 Hz

IO-Link - V1.1 (SmartSensorProfil, COM3)

Funkce výstupu
(PIN4 / PIN2)

OUT1
OUT2

OUT1
OUT2
Warning výstup
Teach vstup* Rozšíření nastavení rozsahu IO-Linkem
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HT3C (RSD) IO-Link: Vzdálené nastavení

Speciální vlastnost

• Nastavení snímací vzdálenosti IO-Linkem (tj. žádné mechanické nastavení)

• Snímací vzdálenost může být nastavena IO-Linkem, např. 100 mm (Remote Set Distance)

a

b

Nastavení rozsahu HT3C.3: 30 – 150 mm

Nastavení rozsahu HT3C.S3: 30 – 80 mm

90 %

6 %

Kalibrace zařízení umožňuje vysokou 
přesnost vzdáleného nastavení

- HT3C.3 Standard: ± 0-3 mm 
- HT3C.S3 Small: ± 0-2 mm

→ Odrazivost: 6 % = černá, 
18 % = šedivá, 90 % = bílá
(Standardní bílá podle DIN 5033)

→ Přesnost: Stejná v celém nastavitelném 
rozsahu

18.03.2020
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HT3C (RSD) s IO-Linkem: Správa receptů pro změnu formátu (1)

Situace během změny formátu s mechanicky nastavitelnými senzory (e.g. HT3C/4P-M8)

▪ Mechanické přenastavení snímacího rozsahu ovládacím prvkem při každé 

změně produktu

▪ Vysoká časová náročnost

▪ Náchylné k chybám při nesprávně provedeném nastavení nebo při vibracích

▪ Nezbytné odborné znalosti → Vyžadována know-how produktu!

Požadavky zákazníků jsou stále více individuální a mění se stále rychleji. To vede k významnému zvýšení

rozmanitosti a dynamiky variant. Důsledky pro provozovatele balicích strojů jsou zejména zvyšují se 

náklady na nastavení změn formátu.

Příklady znázorňují různých formátů obalů
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HT3C (RSD) s IO-Linkem: Správa receptů pro změnu formátu (2)

Situace během změny formátu s elektricky nastavitelnými senzory(e.g. HT3C.3/L6-M8)

Jednoduché nastavení rozsahu skenování receptů z PLC, např. přímo na HMI

Kalibrovaný senzor umožňuje vysokou reprodukovatelnost při změně zařízení nebo formátů

Zkrácení doby nastavení, tedy vyšší dostupnost výrobních zařízení

Ochrana manipulace pomocí zámku tlačítka a odolné proti vibracím

Nejsou vyžadovány odborné znalosti → jednoduchá volba receptu obsluhou přímo na HMI!

Změna rozdílných formátů na jedné balící lince

Správa receptů

Format 1

Format 2

Format 3

Format 4

… …

např. Siemens S7

např. HMI

např. HT3C Teach 
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HT3C (RSD) s IO-Linkem: Dual channel provoz

Dual Channel s 
připojením na PLC

... umožňuje přístup k zařízením a procesním datům
bez přerušení rychlého procesního signálu



© Leuze electronic GmbH + Co. KG18.03.2020 HT3C (RSD) 11

HT3C (RSD) s IO-Linkem: Diagnostická data ze zařízení

Různorodé diagnostické možnosti vytvářejí základ pro účinnou a preventivní údržbu

Rozšířené možnosti diagnostiky pomocí nového HT3C Teach

• Zobrazení kvality signálu ve čtyřech úrovních

• Příliš nízká

• Nízká

• Dostačující

• Dobrá

• Počítadlo objektů OUT1

• Počítadlo objektů OUT2

• Varovná zpráva podle „Autocontrol“ jako indikátor 

pro spolehlivou detekci objektu 

• Zobrazení teploty

• Dotaz na hodnotu vzdálenosti

• Počítadlo provozních hodin (v přípravě)
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HT3C (RSD) s IO-Link: Smart Sensor Profil Ed. 2 (1)

Pevné spínací 
senzory
Type 1

Nastavitelné spínací 
senzory
Type 2

Digitální měřící 
senzory
Type 3

IO-Link Smart Sensor Profile (SSP)

Proč Smart Sensor Profil?

• SSP standardizuje funkce v zařízení

• To umožňuje výměnu zařízení bez 

ohledu na značku

• SSP pracuje s obecným funkčním

blokem (není nutné IODD) 

→ snadná integrace pro zákazníka

• Výrobcem specifikované funkce jsou

implementovány nezávisle na profilu

HT3C Teach ODS9L
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HT3C (RSD) s IO-Linkem: Smart Sensor Profil Ed. 2 (2)

Situace bez Smart Sensor Profilu

Zákazník potřebuje různé funkční bloky v programu PLC, 

aby mohl interpretovat a správně implementovat data 

IO-Link ze senzoru

Použití IO-Link SSP 

Situace se Smart Sensor Profilem

Zákazník nepotřebuje funkční bloky pro senzor nebo 

definované výrobcem k interpretaci dat zařízení a 

jejich integraci do PLC.
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Příklady aplikací (1)

Zařízení s malým optickým bodem

Aplikace
Spolehlivé snímání vysoce kontrastních (tištěných) obalů

Senzor se standardníma 

malým optickým bodem 

jsou nastaveny těšně nad 

pozadí.

Jednobarevná část 

obalu je spolehlivě 

detekována oběma. 

Když je kontrastní 

potisk přes základní 

barvu, standardní 

senzor vypne. 

Problém
Rozdíl signálu na hranách 

potisku vede k vypnutí. 

Řešení

Senzor s malým optickým 

bodem nabízí lepší 

výkon.
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Příklady aplikací (2)

Zařízení s malým/standardním optickým bodem

Aplikace
Spolehlivá detekce tištěných plošných spojů (1) / knih (2) na dopravníku

Specifika

- Vysoce lesklé povrchové struktury

- Okolní světlo v důsledku instalační situace (stropní osvětlení)

- Další frézování a výřezy v desce s plošnými spoji

- Omezené možnosti ručního nastavení senzoru z důvodů prostorových stísněnosti 

1 2
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Příklady aplikací (3)

Zařízení s malým/standardním optickým bodem

Aplikace
Snímání přítomnosti a polohy komponentů v montážní stanici (automotive)

Specifika

- Vysoce lesklé a tmavé povrchové struktury

- Omezené možnosti ručního nastavení senzoru z důvodů prostorových stísněnosti 

- Přesné spínací polohy → Ochrana proti „posunutí" spínacího bodu vibracemi
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Příklady aplikací (4)

Zařízení s malým/standardním optickým bodem

Aplikace

Kontrola přetržení pásky (1), kontrola konce pásky (2)

Difficulties

- Vysoce lesklé povrchové struktury

- Omezené možnosti ručního nastavení senzoru z důvodů prostorových stísněnosti 

- Ochrana proti manipulaci se senzorem

1 2
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Příklady aplikací (5)

Zařízení s malým/standardním optickým bodem

Aplikace
Detekce různých objektů na dopravníkových systémech

Specifika

- Spolehlivá detekce modrých a černých přepravek 

- Vysoce lesklé povrchové struktury 

- Nemožnost volby manuálního nastavení senzoru z důvodů integrace do tenkého profilu. 

- Warning signál od senzoru v případě zašpinění 




