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ت
توضیحا

این سنسور لیزري با امکان اندازه گیري فاصله و ارتـفـاع بـا      
خروجی آنالوگ  عالوه بر خروجی آنالوگ دو خـروجـی       

سنسور فاصله لـیـزري زیـر نسـل         .  ترانزیستوري نیز میدهد  
جدیدي از سنسور هاي اندازه گیري قدرتمندي است که بـا  
دقت در حدود میکرون در کورس  چندیـن سـانـتـیـمـتـر           
طراحی شده و بدون نیاز به کنترلر قادر خارجـی قـادر بـه        

از این سنسور لیزري به صـورت    .  صدور فرمان کنترلی است 
OEM  در اندازه گیري فاصله به شکل صنعتی در تجهیـزات

مختلف استفاده میگردد و  بسیاري از ویژگی هاي بـرجسـتـه    
و کارکرد ساده بـا    IP67سنسورهاي صنعتی حرفه اي نظیر 

. دو کلید و چراغ هاي  نمایشگر وضـعـیـت را داراسـت             
همچنین براي حفظ بازتاب در یک سطح ثابت و تشـخـیـص    
نقاط پیک مجهز به شاتر الکترونیکی با رزولوشن باال میـبـاشـد    
که عملکرد با ثبات دستگاه را در شرایط  غیر پـایـا مـمـکـن        
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