
LASEROVÝ
SNÍMAČ

VZDÁLENOSTI
LAT-52/ LVHT-52

s IO-LINK



LASEROVÝ SNÍMAČ VZDÁLENOSTI
LAT-52 KOMPATIBILNÍ s IO-LINK 

PRO MĚŘICÍ APLIKACE
3 RŮZNÉ MĚŘICÍ ROZSAHY VE SHODNÉM POUZDŘE

Po desítky let vyvíjí di-soric snímače vzdálenosti, které udávají nové standardy. Nyní, di-soric
Představuje laserové snímače vzdálenosti s inovativním duálním konceptem: nastavitelné 
přes IO-Link nebo manuálně na panelu operátora. Pomocí rozhraní IO-Link lze volit specifická
nastavení, ukládat je v IO-Link master a znovu je načítat. A to i při výměně snímače za nový kus.

Připraven k použití

3 předkonfigurované režimy:
¡ Standard: pro většinu aplikací
¡ Power: pro tmavé objekty
¡ Speed: rychlé měření

Univerzální

¡ Analogový proudový a
napěťový výstup v jediném
zařízení

¡ pnp nebo npn volitelná funkce 
v jednom zařízení

3 dostupné měřící rozsahy

¡ Vysoké rozlišení: 30 – 80 mm / 0.01 mm*
¡ Krátký dosah: 50 – 200 mm / 0.01 mm*
¡ Univerzální: 50 – 500 mm / 0.1 mm*

Robustní design

¡ Kovový konektor
¡ Práškově lakované Zn pouzdro 

s krytím IP67

Precizní, rychlý a bezpečný

Díky perfektně vyladěným komponentům, které 
optimalizují triangulační metodu a díky použití 
laseru třídy 1 dle EN 60825-1.

Zpětná kompatibilita 

S předchozími modely LAT 51 
ve smyslu pouzdra a konektoru M12 Velmi jednoduché použití

¡ Velké a snadno přístupné tlačítka

¡ Důležité funkce je možné používat
intuitivně

¡ 3 jasně-viditelné diagnostické LED 
¡ Naučitelný analogový výstup
¡ Naučitelný digitální výstup
¡ NO/NC přepínatelné
¡ Přepínatelný výstup napětí/proud
¡ Výběr režimu snímače

IO-Link

¡ Digitální, bezeztrátový přenos
měřených hodnot

¡ Diagnostické funkce
¡ Identifikace snímače
¡ Lokalizace
¡ Průměrování a medián filtr
¡ IO-Link relativní měření

* rozlišení při použití IO-Link rozhraní



RYCHLÝ A EXTRÉMNĚ PŘESNÝ
PŘESNÉ MĚŘENÍ S LAT-52

FLEXIBILNĚŠÍ, RYCHLEJŠÍ, PŘESNĚJŠÍ A JEDNODUŠŠÍ
3 RŮZNÉ MĚŘICÍ ROZSAHY S MALÝM SLEPÝM ROZSAHEM

Tři měřicí rozsahy: High-resolution, Short distance a Universal umožňují nasazení v obrovském 
spektru aplikací. Díky malé slepé vzdálenosti může být LAT-52 nasazen v aplikacích, kde je 
nedostatek montážního místa. Tři režimy a přídavné filtry umožňují vždy vybrat nejlepší variantu 
s ohledem na přesnost a celkovou kvalitu měření.

Přesouvání pomocí robotu

LAT52-M500 řídí podtlakový uchopovač robotu. 
Rychlost se přizpůsobuje pracovní vzdálenosti 
 a současně pomáhá předcházet případným kolizím. 
Díky tomu lze uchopovací proces časově optimalizovat.

Zajištění přesné polohy

Ve montážním procesu musí být poloha komponent
dodržena s velikou přesností. Varianta režimu
High-resolution u LAT52-M80 s rozsahem od 30mm
umožňuje prostorově úspornou instalaci.

SPOLEHLIVOST V NÁROČNÝCH APLIKACÍCH
LAT-52 s IO-LINK.

3 PROVOZNÍ REŽIMY A FILTRAČNÍ FUNKCE

Standard ¡ Standardní nastavení pro většinu aplikací 
¡ Měřící rychlost: 500 Hz – 750 Hz – 1000 Hz*

Speed ¡ Rychlé měření 1200 Hz

Power ¡ Spolehlivá detekce tmavých objektů 

Filters ¡ Průměrný a mediánový filtr pro optimalizaci měření

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ DIAGNOSTIKA
¡ Kvalita signálu je indikovaná pomocí stavových LED a IO-Link (kvalitativní). 
¡ Aktuální procesní hodnoty, min/max, učení, spínací bod, odrazivost objektu a provozní hodiny (kvantitativní).

JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA
¡ Výměna snímače kus za kus bez nutnosti manuálního nastavování díky uložení konfigurace v IO-Link 1.1 Master-u.
¡ Smart Sensor Profile – Plně kompatibilní s platnými standardy

* LAT52-M500-IUG3-B5 – LAT52-M200-IUG3-B5 – LAT52-M80-IUG3-B5



Push-pull výstup

pnp nebo npn funkce
v jednom pouzdře

Robustní design

¡ Kovový konektor
¡ Pouzdro z tlakově litého zinku

s krytím IP67
¡ Kompatibilní s LVHT-51 a

standardním uchycením

Přesný a bezpečný

¡ Perfektně vyladěné komponenty 
¡ Bezpečný díky laser třídě 1

Detekce o-kroužku

LVHT-52 je universální díky velkému rozsahu 
a spolehlivé detekci o-kroužku díky precizně 
naučenému spínacímu bodu tlačítky plus/mínus.

SNÍMAČ S DIGITÁLNÍM VÝSTUPEM A IO-LINK
PŘESNÁ DETEKCE S LVHT-52 

OVLÁDÁNÍ LASEROVÉHO SVĚTLA JEDNÍM TLAČÍTKEM S FUNKCÍ OKNA
PRACOVNÍ ROZSAH 50 – 500 MM

LVHT-52 zahrnuje velký rozsah detekce a precizně nastavitelný režim pracovního okna. 
Nabízí tím velmi efektivní řešení pro aplikace, kde potřebujeme zajistit vysoký stupeň přesnosti
se spínacím výstupem, nikoliv měřením. Nastavení je velmi intuitivní skrze tlačítka plus/minus,
které zabezpečí rychlé uvedení do provozu.

IO-Link

¡ Spínací bod a hystereze
mohou být nastaveny na milimetr

¡ Diagnostické funkce
¡ Identifikace
¡ Lokalizační funkce

Velmi jednoduché používání

¡ Velká a ergonomická tlačítka
¡ Důležité funkce jsou

velmi  intuitivní
¡ 3 diagnostické LED

¡ Učení pomocí detekce objektu
¡ Učící okno
¡ Přizpůsobení spínacího bodu 
¡ NO/NC zaměnitelné



Vysoké rozlišení:
LAT52-

M80-IUG3-B5

Krátká vzdálenost:
LAT52-

M200-IUG3-B5

Univerzální:
LAT52-

M500-IUG3-B5
LVHT52-

500G3-B4

Rozměry pouzdra 
V / Š / H 51 / 51 / 17 mm 51 / 51 / 17 mm 51 / 51 / 17 mm 51 / 51 / 17 mm

Rozsah 30 až 80 mm 50 až 200 mm 50 až 500 mm 50 až 500 mm

Rozlišení IO-Link 0,01 mm 0,01 mm 0,1 mm 0,1 mm

Rozlišení¹ 0,01 mm
0,02 mm ( 50 až 100 mm) 
0,05 mm (100 až 200 mm)

0,3 mm (50 až 300 mm) 
0,5 mm (300 až 500 mm)

Opakovatelnost¹ 0,02 mm 0,05 mm (50 až 100 mm) 
0,1 mm (100 až 200 mm)

0,5 mm (50 až 300 mm) 
1 mm (300 až 500 mm)

Chyba linearity¹ ± 0,05 mm
± 0,1 mm (50 až 100 mm)
± 0,2 mm (100 až 200 mm)

± 1 mm (50 až 300 mm)
± 2 mm (300 až 500 mm) –

Frekvence měření 1000 Hz
(max. 1200 Hz)²

750 Hz
(max. 1200 Hz)²

500 Hz
(max. 1200 Hz)²

Spínací frekvence 100 Hz
(max. 600 Hz)²

Spínací výstup
Push-pull / pnp / npn nastavitelné přes IO-Link, 100 mA, 
NO / NC (přepínatelné přes ovládací panel nebo IO-Link)

Analogový výstup Proud / napětí –

Rozhraní IO-Link V1.1, COM 2 | Smart Sensor Profile

Nastavitelný
snímaný rozsah Použitím ovládacího panelu nebo IO-Link -tlačítka

nebo IO-Link

Režimy snímače
Standard: Pro obecní použití
Speed: Rychlé měření (1200 Hz)
Power: Pro tmavé objekty

Filtrace Průměr, medián – pro optimalizaci

Třída laseru Laser třída 1 dle EN60825-1

Krytí IP67 / III

Konektor M12, 5-pin M12, 4-pin

¹Senzorový režim: Standard, průměr 16 
²V režimu Speed bez filtru 

Univerzální:

TECHNICKÁ DATA
LAT-52/ LVHT-52 s IO-LINK

0,3 mm (50 až 300 mm) 
0,5 mm (300 až 500 mm)

0,5 mm (50 až 300 mm) 
1 mm (300 až 500 mm)



Distributor pro Českou Republiku a Slovensko

AMTEK, spol. s.r.o. Víděnská 125, 619 00 Brno

www.di-soric.com

SOLUTIONS. CLEVER. PRACTICAL.

www.amtek.cz
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