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BDK Duo Flex 
Čidlo dvou plechů s integrovanou vyhodnocovací 
elektronikou pro oboustranné bezkontaktní měření 
feromagnetických i neferomagnetických plechů 
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jednoduchá montáž modulů čidla a jeho příjímače 
 

zabudovaná vyhodnocovací elektronika 
 

ergonomická konstrukce, příznivá cena 
 

Oboustranné bezkontaktní čidlo dvou plechů                
BDK Duo Flex 

Použití 

Čidlo dvou plechů BDK Duo Flex se zabudovanou 
vyhodnocovací elektronikou je schopno podle druhu plechů 
měřit jejich tloušťku v rozmezí 0,1 až 10 mm. Toto cenově 
výhodné řešení pokrývá téměř celou paletu při tváření 
používaných plechů včetně tzv. “bílého zboží” a zaujme 
především jednoduchostí svého použití, 

Montáž 

Čidlo a jeho příjímač se montují odděleně, to umožňuje jejich 
snadnou a rychlou integraci do technologického zařízení. 
Spolehlivé detekce dvou plechů lze dodásnout u stojících I 
pohybujících se plechů a to I při výskytu velkých vzduchových 
mezer jako např. u strukturovaných povrchů plechů s pletenci 
či žebry. 

Popis funkce 

BDK Duo Flex se skládá z modulu čidla a odděleného 
přijímače se zabudovanou vyhodnocovací elektronikou. Čidlo 
generuje střídavé elektromagnetické pole, které je 
vyhodnocováno příjímačem. Měřený plech mezi čidlem a 
přijímačem musí zcela překrýt aktivní plochu čidla s 
přesahem alespoň 38 mm na všech stranách. Minimální 
vzdálenost mezi čidlem nebo příjímačem a plechem je 10 
mm. Čidlo a příjímač se montují tak, aby jejich aktivní plochy 
byly vůči sobě soustředné a v pevné vzdálenosti 50 mm. 

Konektory M12 slouží k přivedení napájecího napětí a 
připojení vstupů a výstupů. Signály detekovaného počtu 
plechů (0, 1, 2) jsou vyvedeny ve formě dvou tranzistorových 
výstupů K0 a K1. Optickou informaci zajišťuje trojice LED 
indikátorů. Indikátory rovněž označují kroky jednoduché 
kalibrace, sloužící k stanovení parametrů měřených plechů. 

Kalibrační parametry se ukládají do nevolitilní paměti 
(EEPROM), takže zůstávají zachovány I při vypnutí napájení. 

K dispozici jsou I dvě verze přijímače s nelinearizovaným 
analogovým výstupem (napěťovým nebo proudovým) pro 
případné hlídání mezí a další zpracování v nadřazeném PLC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technické údaje 

Tloušťka plechů 

Feromagnetické 0.1 … 2 mm 

Neferomagnetické 0.1 … 10 mm 

 (podle typu plechů) 

1. Přijímač 

BVD/E-60as-1s Ref. no. 13.35-11 

Napájecí napětí UB 19 … 24 … 30 Vdc 

Odolné proti obrácení polarity 

Výkonová spotřeba max. 150 mA (bez zátěže) 

Připojení 2 x M12 Euro konektory 

Vstupy 

Signál Start Hi = 12 … 24 … 30 Vdc 
 Lo = 0 … 5 Vdc 
Proudový odběr cca. 5 mA (při 24 Vdc) 

Teach-In Hi = 12 … 24 … 30 Vdc 
 Lo = 0 … 5 Vdc 
Proudový odběr cca. 5 mA (při 24 Vdc) 

Výstup 

Binární výstup tranzistorový výstup se spínaným 
plusem, zkratuvzdorný 

Výstupní napětí ≥ UB – 1,75 V 
Výstupní proud max. 100 mA 

Stavový displej 3 LED indikátory 

Doba měření 3…20 ms 

Rozměry (š x v x h) 120 x 42 x 60 mm 

Materiál krytu eloxovaný hliník 

Montážní deska poniklovaná ocel 

Montáž pomocí šroubů 

Hmotnost cca. 800 g 

BVE/E-60as-1s Ref. no.  13.35-12 

Data stejná jako BVD/E-60as-1s (13.35-11), ale s přídavným 
napěťovým výstupem (0…10 Vdc). 

BVF/E-60as-1s Ref. no. 13.35-13 

Data stejná jako BVD/E-60as-1s (13.35-11) ale s přídavným 
proudovým výstupem (0 … 20 mA). 
 

2. Vysílač 

BV/S-40fq-1s Ref. no.. 13.35-10 
 

Připojení M12 Euro konektor 

Materiál krytu plast (PBT) 

Rozměry (š x v x h) 40 x 40 x 50 mm 

Montáž pomocí šroubů 

Hmotnost cca. 150 g 
 
 
                                          Změny technických parametrů vyhrazeny 
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Dodávky a technické informace: 
PROFESS, spol. s r.o. 
Květná 5, 326 00  PLZEŇ 
Tel.: 377 454 411 
e-mail: pci@profess.cz 
www.profess.cz 


