
  
 

    

PR 9376 
Snímač otáček 

 Robustní provedení 
 
Frekvenční rozsah do 12 kHz 
 
Pulzy s náběžnou a sestupnou 
hranou 1 μs 
 
Provozní teplota –30...+100 ºC 
 
Integrovaný kabel 

 

 

 
VŠEOBECNĚ 
 
Snímače otáček PR 9376 jsou určeny 
pro bezkontaktní měření rychlosti 
otáčení feromagnetických strojních 
částí. Univerzální konstrukce, 
jednoduchá montáž a špičkové 
parametry umožňují jeho použití 
v široké škále průmyslových 

 
 
 

i laboratorních aplikací. Ve spojení 
s vhodnou vyhodnocovací jednotkou  
může plnit řadu úloh z oblasti měření, 
střežení, regulace a detekce velikosti 
i směru otáčení. Díky vysoké 
rozlišovací schopnosti, moderním 
vestavěným elektronickým obvodům

 
 
 

a “ostrým” výstupním pulzům je 
snímač vhodný  pro měření vysokých 
i velmi nízkých otáček. Další použití je 
např. signalizace přiblížení nebo 
míjení částí strojů, počítání součástí 
atp. 
 

 
POPIS FUNKCE 
 
Jádro snímače tvoří diferenční čidlo, 
které se skládá ze dvou Hallových 
sond umístěných nad malým perma-
nentním magnetem. Napětí ze sond 
je zesíleno a jeho diference vyhodno-
cena digitálním obvodem DSP. Vý-
stupní pravoúhlý signál je k dispozici 
na dvojčinném koncovém stupni. 
Přiblíží-li se feromagnetický předmět 
(zub měřícího kola, spouštěcí znač-
ka) z boku ke snímači naruší se 
magnetické pole vnitřního magnetu,

které rozváží měřící můstek a přepne 
výstup do jisté logické úrovně. Výstup 
drží v této úrovni až do okamžiku, kdy 
spouštěcí značka (hrana zubu) mine 
snímač a způsobí rozvážení můstku 
opačným směrem. 
Výstupní signál má vždy podobu 
pulzů s ostrými náběžnými hranami, 
což umožňuje kapacitní vazbu násle-
dujících elektronických obvodů i při 
velmi nízkých kmitočtech. Vysoce 
kvalitní elektronická 
        

část hermeticky uzavřená 
v robustním nerezovém pouzdře a 
přívodní kabel s teflonovou izolací (u 
PR 9376/010-001 navíc v ochranné 
kovové hadici) zaručují bezporuchový 
provoz i v náročných průmyslových 
podmínkách. Pro mechanickou 
ochranu kabelu vně stroje a průchod 
stěnou ložiskového stojanu nabízíme 
speciální ochranné hadice 
z nerezavějící oceli včetně hermetic-
kých průchodek. 

 

 
Obrázek 1: Blokové schéma zapojení 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 
PRINCIP MĚŘENÍ 
Diferenciální magneticky citlivé čidlo. 
 
Spouštění: 
Bezkontaktní, mechanickými spouštěcími 
značkami z magneticky měkké oceli nebo 
železa.  
 
Kmitočtový rozsah: 0 ... 12 kHz 
Vzduchová mezera: 0,5 …3 mm  
Optimální vzdálenost záleží na typu ozu-
bení. 
 
Montážní poloha: viz. obr.1 a další in-
strukce pro montáž snímače ve speciál-
ních případech. 
 
Rozměry zubů:  

Modul  1 

 

VÝSTUP 
Krátkodobě zkratuvzdorný dvojčinný kon-
cový stupeň. Zátěž může být zapojena 
proti nule nebo proti napájecímu napětí. 
 
Výstupní napětí: 

Při zátěži 100 (2,2) k a při napájecím 

napětí 12 v úroveň H  10 (7) V*, úroveň L 

 1 (1) V* . 
 
Délka náběžné a sestupné hrany pulsu 
bez zátěže v celém rozsahu kmitočtů  

       1s. 
 

Dynamický výstupní odpor:  1 k * 

Dovolené zatížení: odporové  400 , 

kapacitní  30 nF. 
 

Poznámka *: Výstup je ve stavu vysoké 
impedance (neteče žádný proud) v úrovni 
L při připojené zátěži proti nule nebo 
v úrovni H při zátěži připojené proti napá-

jecímu napětí. 
 

NAPÁJENÍ 
 

Napájecí napětí:  
povolený rozsah: 10 ... 30 V 
 
Povolené zvlnění: 

 10 % napájecího napětí 
 
Odběr proudu: 

 25 mA při 25 C, 24 V, bez zátěže 
 
 

 

 

 
MECHANICKÉ PARAMETRY 
 

Pouzdro z nerez oceli, hermeticky 
uzavřená elektronika, hlava snímače 
s čidlem zalita syntetickou pryskyřicí. 
Přívodní kabel s teflonovou izolací. 
 

Rozměry: 
Průměr: 14 mm, 
Délka snímače: 124 mm, 
Délka kabelu: 5 m. 

 
PR 9376/0X0-011/XX m 

(jiná délka kabelu, nutno specifiko-
vat) 
 
Hmotnost: 
PR 9376/000-011 : 210 g 
(bez ochr. hadice, délka kabelu 5m) 
PR 9376/010-011:  410 g  
(s ochrannou hadicí, délka kabelu 
5m) 
 
Rozměry snímače 

 
 
PODMÍNKY PROSTŘEDÍ 
Rozsah teplot: 

Referenční: 25 C, 

provozní: –30 ... +100 C, 

krátkodobě +120 C  
(max. 30 s bez poškození) 
skladovací a přepravní: 

-40 ...+100 C 
 
Stupeň krytí: IP 66 
 

 

PŘÍSLUŠENSTVÍ 
Montážní svěrka SHS 1 9376 
Nutno objednat zvlášť: 
1.) Ochranná hadice MPT 13 
2.) Konektor, zásuvka HDC 3 
  
 

      

Pokyn pro instalaci snímače  
Snímač se montuje na předepsanou vzdálenost od měřícího kola pomocí distančních měrek při odpojeném napájecím napětí. Mon-
táž pod napětím může způsobit chybné nastavení trigrovacích úrovní snímače. Je-li podezření, že došlo k tomuto stavu, vypněte na 
okamžik napájení snímače. Po obnovení napájení si snímač nastaví automaticky správné trigrovací úrovně. Referenční značka musí 
být umístěna kolmo k zubům. 
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Obr. 2 – nákres instalace snímače 
(všechny rozměry v mm) 


