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snímače a měřicí technika

Společnost Micro-Epsilon přichází s nej-
menším laserovým snímačem vzdálenos-
ti na světě na bázi laserové triangulace 
a s měřicím rozsahem 500 mm. Sníma-
če vzdálenosti a polohy optoNCDT 1420 
nabízejí jedinečnou kombinaci rychlos-
ti, velikosti, výkonu a flexibility v širokém 
rozsahu aplikací. Jejich vysoká přesnost 
a rychlost měření umožňují měřit vzdá-
lenost a polohu se vzorkovací frekvencí 
až 4 kHz. 

Princip laserové triangulace je dobře 
známý: z laserové diody integrované ve 
snímači je vyzářen paprsek, ten dopadá na 

povrch měřeného objektu, od něj se odrá-
ží zpět do snímače a promítá se na světlo-
citlivý prvek senzoru. Při pohybu předmě-
tu směrem ke snímači se mění úhel odrazu. 
Ze změny polohy odraženého paprsku lze 
vypočítat vzdálenost předmětu od objektu. 
Elektronický modul převodníku snímače 
převádí změnu polohy paprsku na výstupní 
signál. U většiny snímačů řady optoNCDT 
ILD jsou použity prvky CMOS nebo CCD.

Laserové triangulační snímače ILD1420 
měří bezkontaktně vzdálenost a polohu, 
bez jakéhokoliv opotřebení. Malé multi-
funkční snímače v kompaktním provedení 
poskytují vysokou přesnost měření a nabí-
zejí vynikající poměr ceny k výkonu. Při 
výběru snímače si zákazník může zvolit va-
riantu výstupního signálu, který může být 
jak analogový, tak digitální (RS-422). Sní-
mače jsou dodávány s krátkým, 30cm ka-
belem zakončeným dvanáctipinovým ko-
nektorem (pigtail) nebo s integrovaným 

Nový snímač vzdálenosti ILD1420
s měřicím rozsahem 500 mm  
na bázi laserové triangulace

kabelem s volnými nezapojenými konci. 
Na snímači se nachází matice 2 × 3 barev-
ných LED, které informují o stavu sníma-
če, a multifunkční tlačítko určené k rych-
lému nastavení snímače a jeho následné-
mu okamžitému nasazení do provozu. Za 
inovativní vzhled a funkční vlastnosti zís-
kaly snímače optoNCDT ILD1420 oceně-
ní Red Dot Award v kategorii Industrial 
Design 2016.

Pro analýzu a zpracování signálu ze sní-
mače verze ILD1420-500 lze využít webové 
rozhraní. Při připojení snímače a jeho načte-
ní ve zmíněném rozhraní je možné nastavo-
vat, sledovat a analyzovat jednotlivá měření. 

Pro daný typ měřicí úlohy lze optimalizovat 
zobrazení videosignálu, vybírat požadova-
nou špičku signálu a také nastavovat např. 
průměrování signálu. Během měření může 
uživatel využít funkci ROI (oblast zájmu), 
která umožňuje odfiltrování rušivých signálů 
v pozadí, jež mohou ovlivňovat kvalitu měře-
ní. Všechny naměřené hodnoty lze uložit do 
souboru formátu .csv, vhodného pro MS Ex-
cel, popř. jiného editoru. 

Kompaktní snímač optoNCDT ILD1420 
s měřicím rozsahem 500 mm vzhledem ke 
své linearitě nalézá uplatnění nejen ve sklado-
vé logistice, automatizaci skladů a robotice, 
ale také např. ve výrobě elektroniky, dřevař-
ském průmyslu, lékařství, laserovém graví-
rování a ve strojírenství. Díky svému kom-
paktnímu tvaru je obzvlášť vhodný pro OEM.
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Obr. 1. Snímač ILD1420 se používá např. ve výrobní logistice nebo při výrobě elektroniky 

TŘÍDA SAMA 
O SOBĚ
optoNCDT 1320/1420
Laserové triangulační snímače 
pro rychlá a přesná měření

  Kompaktní provedení -
snadná instalace do stísněných prostor
  Robustní hliníkové pouzdro
  Opakovatelnost od 0,5 µm
  Miniaturní měřicí bod
  Analogový a digitální výstup
  Snadné nastavení přes webový prohlížeč
  Předvolby pro různé povrchy
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