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EN MC36C cảm biến từ an toàn - hướng dẫn sử dụng

Ownership
Copyright © 2019, CARLO GAVAZZI Industri. All rights reserved in all countries.
CARLO GAVAZZI có quyền sửa đổi hoặc cải tiến tài liệu này mà không cần thông báo trước.

Thông điệp an toàn
Các ký hiệu sau được sử dụng trong tài liệu này để chỉ ra cảnh báo liên quan đến người dùng và / hoặc thiết bị
an toàn:

Dịch vụ và bảo hành
Trong trường hợp trục trặc hoặc yêu cầu cung cấp thông tin, vui lòng liên hệ với chi nhánh hoặc nhà phân phối 
của CARLO GAVAZZI tại quốc gia của bạn.

Cảnh báo: cho biết các hành động nếu không quan sát có thể dẫn đến hư hỏng thiết bị.

Chú ý: chỉ nhân viên dịch vụ kỹ thuật của CARLO GAVAZZI mới được phép mở thiết bị an toàn.

Thông tin chung

Chú ý: Tài liệu hướng dẫn này nên được tham khảo cho tất cả các tình huống liên quan đến cài đặt và
sử dụng. Nó phải được giữ trong tình trạng tốt và ở một vị trí sạch sẽ mà tất cả người vận hành đều 
có thể tiếp cận được.
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1. Giới thiệu

Nhân viên xử lý tất cả các hoạt động liên quan đến cảm biến MC36CH phải đọc và hiểu toàn bộ hướng dẫn sử dụng
này trước khi thực hiện bất kỳ thao tác nào trên cảm biến an toàn MC36CH.
Tất cả các thao tác được mô tả trong sổ tay hướng dẫn này phải được nhân viên chuyên môn thực hiện riêng một
cách cẩn thận tuân theo tất cả các chỉ dẫn được đưa ra.

Hướng dẫn sử dụng này áp dụng cho các loại sau:

Mã   Lựa chọn Mô tả

M - Từ tính
C - Kích thước hình chữ nhật nhỏ gọn

36 - Chiều dài 36mm
C - Nhựa
H - Reed contact

2O Tiếp điểm: 2 thường hở
1O1C Contacts: 1 thường hở và 1 thường đóng

L Left exit
R Right exit

A2 Loại kết nối: Cáp PVC 2m
M5 Loại kết nối: Đầu nối tích hợp M8
Null LED không

L Với LED chỉ báo

Mã hàng

Bộ truyền động từ tính

MC36CM

Lưu ý: dữ liệu kỹ thuật của sách hướng dẫn này cũng có thể áp dụng cho các kiểu MC36CH có 
chiều dài cáp khác nhau. Các sản phẩm đặc biệt, là các sản phẩm có chiều dài cáp thay đổi theo 
kiểu tiêu chuẩn, sẽ được nhận dạng bằng một hoặc 2 số sau chữ cái “A” trong mã. Ví dụ: 
MC36CH2OL với 2 tiếp điểm NO, lối ra bên trái, không có đèn LED và với cáp dài 5 mét: 
MC36CH2OLA5
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EN 2. Mô tả sản phẩm

Cảm biến an toàn MC36CH có một hoặc nhiều tiếp điểm sậy được kích hoạt mà không cần tiếp xúc thông qua
trường từ được mã hóa của thiết bị truyền động MC36CM.
Các cảm biến an toàn MC36CH phù hợp cho các ứng dụng giám sát cổng / cửa và có thể đạt đến PL e, loại an toàn
4 theo EN ISO 13849-1.
Các cảm biến chỉ là một tập hợp con của các bộ phận liên quan đến an toàn của máy: mức độ an toàn của toàn bộ
hệ thống cũng phụ thuộc vào tất cả các bộ phận và thiết bị an toàn khác của bộ hệ thống.
Như ví dụ ứng dụng, nếu một cánh cửa được mở, bộ truyền động sẽ di chuyển ra khỏi cảm biến được đặt trên phần
tĩnh của bộ phận bảo vệ.
Nếu vị trí mới của cơ cấu chấp hành đạt đến khoảng cách đóng ngắt an toàn (Sar), trạng thái chuyển mạch có 
thể được thông báo tới một rơ le an toàn được kết nối.

Các cảm biến có N.O. và / hoặc các tiếp điểm an toàn N.C., hoạt động khi bộ truyền động MC36CM tương ứng ở
gần cảm biến.
Tất cả các cặp MC36CH / MC36CM được mô tả trong sách hướng dẫn này tạo nên một hệ thống mã hóa Loại 4 dự
phòng nhiều lần với mã hóa mức thấp, theo quy định trong tiêu chuẩn EN ISO 14119. Thiết kế của cảm biến
MC36CH và của bộ truyền động MC36CM dẫn đến MC36CH / Các cặp MC36CM không thể vận hành dễ dàng
bằng các dụng cụ sẵn có, làm tăng mức độ an toàn của ứng dụng.
Người sử dụng chịu trách nhiệm về việc đánh giá rủi ro của hệ thống an toàn; anh ta quyết định hoàn toàn chịu trách
nhiệm nếu các sản phẩm được mô tả trong hướng dẫn sử dụng phù hợp với ứng dụng của anh ta.
Các cảm biến MC36CH / MC36CM không yêu cầu bảo trì bên trong: nếu chúng bị giả mạo, chúng sẽ mất các chức
năng an toàn và bảo hành sẽ bị hủy bỏ.

Lưu ý: ý nghĩa của liên hệ “Thường hở” và “Thường đóng” trong sách hướng dẫn này như sau: N.O 
.: tiếp điểm bị hở và không dẫn điện khi cảm biến không hoạt động với nam châm dẫn động MC36CM 
cách xa cảm biến.
N.C: tiếp điểm bị đóng và dẫn điện khi cảm biến không hoạt động với nam châm dẫn động MC36CM

cách xa cảm biến.
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3. Kích thước lắp đặt và cơ học

Các cặp MC36CH / MC36CM có thể được lắp bằng cách sử dụng các lỗ trên cả hai mặt của vỏ, phù hợp với vít M4.
Nên sử dụng vít bằng đồng thau hoặc thép không nhiễm từ để tránh làm giảm khoảng cách hoạt động của cảm biến

4. Chế độ hoạt động

Cảm biến MC36CH được “vận hành” khi tất cả các tiếp điểm an toàn của nó đã thay đổi tình trạng đóng / mở khi
thiết bị truyền động MC36CM gần với cảm biến (xem phần Dữ liệu kỹ thuật để biết khoảng cách hoạt động).
Mã hóa từ tính của cảm biến MC36CH yêu cầu nam châm MC36CM phải được căn chỉnh chính xác với cảm biến để
đảm bảo chức năng chính xác.

Căn chỉnh đạt được khi di chuyển thiết bị truyền động MC36CM về phía cảm biến MC36CH dọc theo trục X 
(căn chỉnh bên, ví dụ cửa trượt) hoặc trục Y (căn chỉnh phía trước, ví dụ như cổng / cửa có bản lề hoặc nắp 
trượt) hoặc vuông góc với mặt phẳng XY (trục Z, ví dụ như bản lề cổng / cửa ra vào).
Căn chỉnh chính xác đạt được khi cảm biến MC36CH và bộ truyền động MC36CM nằm trên cùng một mặt phẳng 
XY, căn chỉnh đến cùng một vị trí X0 (xem hình 2).
Ở vị trí đó, nếu khoảng cách Y giữa cảm biến và bộ phận từ tính nhỏ hơn Khoảng cách hoạt động (Sao, xem Dữ 
liệu kỹ thuật), cảm biến được vận hành chính xác.

Các căn chỉnh khác nhau có thể dẫn đến điều kiện hoạt động sai (ví dụ: không có hoặc chỉ một liên hệ bên trong thay
đổi trạng thái của nó).
Nó luôn phải là mục tiêu để đạt được sự liên kết tối ưu giữa cảm biến và nam châm trong quá trình lắp đặt. Tuy
nhiên, MC36CH không cho phép một số sai lệch trong khi vẫn giữ hoạt động chính xác. Dịch chuyển tối đa cho 
phép điển hình giữa cảm biến và nam châm trong mặt phẳng XZ có thể được nhìn thấy trong hình 3. Lưu ý rằng bất 
kỳ sự sai lệch nào trong mặt phẳng này sẽ làm giảm khoảng cách chuyển đổi trong trục Y.

MC36CM

RoHS

RoHS

MC36CH2OLA2
24V         250mA

BN
BK

WH
BU

X

Y

Z

Hình 2 - Hướng hoạt động và căn chỉnh của các cảm biến

Hình 1 - Kích thước 
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EN 5. Lắp đặt

Bộ truyền động MC36CM phải được gắn trên bộ phận bảo vệ chuyển động của máy và cảm biến từ tính MC36CH
phải được gắn trên bộ phận đứng yên của máy, bằng cách sử dụng hai vít mỗi bên (M4), trên cả hai mặt của vỏ.
Tất cả các vít và đai ốc phải được chặn đúng cách, tuân theo EN ISO 14119, ví dụ: bằng cách sử dụng vít tự 
khóa, đinh tán hoặc tương tự.
Vị trí của các cảm biến MC36CH phải tránh mọi khả năng người vận hành tiếp cận các bộ phận nguy hiểm của máy.
Người vận hành phải hết sức lưu ý khi tiếp cận các công tắc an toàn khi bộ phận bảo vệ đang mở, và chúng phải
được bảo vệ chống lại việc đóng cắt giả mạo hoặc vô ý.
Các kết nối của tất cả các cảm biến MC36CH được liệt kê trong bảng 9.9 và 9.10; chốt ra của các mô hình được kết
nối được hiển thị trong chương 7.
Việc lắp cảm biến và / hoặc bộ truyền động trực tiếp trên các bộ phận sắt từ (hoặc rất gần các bộ phận sắt từ) sẽ 
dẫn đến giảm khoảng cách hoạt động.
Bạn nên sử dụng vít bằng đồng hoặc vít không từ tính và để lắp cảm biến và / hoặc bộ truyền động trên các bộ 
phận phi sắt từ.
Nếu được đặt trên vật liệu sắt từ, cần phải đặt vật liệu phi sắt từ (độ dày tối thiểu là 6 mm) giữa cặp MC36CH /
MC36CM và các bộ phận sắt từ của máy gần chúng nhất.
Để tránh tương tác lẫn nhau giữa các cảm biến từ tính khác nhau, khi sử dụng nhiều hơn một cặp MC36CH /
MC36CM trong cùng một ứng dụng, mỗi cặp cảm biến-cơ cấu chấp hành phải được đặt cách xa cặp cảm biến-thiết
bị truyền động liền kề ít nhất 50 mm theo bất kỳ hướng nào.
Khi kết thúc quá trình lắp đặt, quy trình lắp đặt máy phải được thực hiện để kiểm tra hệ thống dây điện chính xác và
đặc biệt, kiểm tra xem thời gian dừng máy có ít hơn thời gian người vận hành tiếp cận với thời gian của máy hay
không, sau khi bộ phận bảo vệ được mở..

Tiêu chuẩn ISO 14119: 2013 quy định rằng loại thiết bị bảo vệ từ tính liên quan đến thiết bị bảo vệ không thể dễ
dàng bị loại bỏ thông qua việc sử dụng các dụng cụ hoặc đồ vật dễ có sẵn như vít, đinh, mảnh kim loại, chìa khóa và
nói chung là thông qua các đồ vật hoặc công cụ liên quan đến máy hoạt động bình thường. Dựa trên chỉ dẫn của tiêu
chuẩn, một nam châm được mã hóa nhiều lần, chẳng hạn như hệ thống MC36CH + MC36CM, là một thiết bị khó bị
loại bỏ. Tuy nhiên, do không thể đảm bảo không có tạp chất thông qua bất kỳ thiết bị truyền động từ thay thế nào cho
bộ từ được mã hóa, nhà sản xuất máy phải tiến hành lắp đặt bao gồm các chướng ngại vật cơ học không cho phép
lắp thiết bị truyền động thay thế phía trước cảm biến (với bảo vệ mở).

Lưu ý: các cảm biến MC36CH với đèn LED tạo sẵn một đèn LED báo hiệu mắc nối tiếp với tiếp 
điểm N.C.: tiếp điểm này không có điện áp, nhưng nó phân cực; nó cần và buộc giảm điện áp khi 
không hoạt động. Nếu các dây được kết nối với phân cực sai, đèn LED sẽ TẮT vĩnh viễn (tuy nhiên 
cảm biến vẫn hoạt động bình thường).

Chú ý:
• Cảm biến an toàn MC36CH và thiết bị truyền động MC36CM phải được lắp đặt theo tiêu chuẩn có

hiệu lực tại quốc gia sử dụng, khi máy không được cấp nguồn và không gây nguy hiểm cho người
vận hành

• Gắn cảm biến và thiết bị truyền động trên bề mặt phẳng. Phải tránh các cú sốc và rung quá mức,
vượt quá giới hạn quy định trong phần “Dữ liệu kỹ thuật”, nếu không, không thể đảm bảo chức
năng thích hợp của cảm biến. Các địa chỉ liên lạc phải được bảo vệ khỏi quá dòng.

• Nên để cáp kết nối riêng biệt với cáp tải của các thiết bị khác.
• Đảm bảo rằng không có dây dẫn, dây cáp hoặc vật liệu lỏng lẻo nào có thể tiếp xúc với cảm biến

và / hoặc với thiết bị truyền động.
• Đảm bảo rằng các ruột dẫn không quá chặt để việc định vị của chúng tránh được các vết cắt 

hoặc bẹp có thể xảy ra và chúng không cản trở người hoặc vật.
• Đảm bảo rằng máy có thể hoạt động theo tất cả các dữ liệu kỹ thuật trong sách hướng dẫn này.
• Tránh sử dụng cảm biến và thiết bị truyền động làm điểm tựa cơ học và tránh lắp đặt khi mưa

bão. Không vứt bao bì ra môi trường
• Dòng điện tối đa phải được giới hạn bởi mạch bên ngoài (ví dụ: với một điện trở mắc nối tiếp với

các dây cảm biến)
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6. Hướng điều hành và căn chỉnh

Trong trường hợp lệch ngang và lệch dọc giữa cảm biến và cơ cấu chấp hành, cảm biến vẫn hoạt động trong phạm
vi dung sai

Khoảng cách chuyển mạch được đảm bảo Sao là khoảng cách mà tất cả các tiếp điểm an toàn đã chuyển trạng 
thái của chúng.
Khoảng cách đóng ngắt được đảm bảo Sar là khoảng cách trong đó, khi bộ truyền động di chuyển ra khỏi cảm biến,
tất cả các tiếp điểm an toàn sẽ giải phóng và trở về vị trí nghỉ.

Sar

Sao
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-5-10-15
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-5-10-15

50

Hình 3 - Khoảng cách

Lưu ý: đặc tính phát hiện điển hình được trình bày trong Hình 3 có thể khác nhau giữa các cảm biến  
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EN 7. Kết nối điện
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1NC + 1NO, phích cắm 2NO, phích cắm

1NC + 1NO, phích cắm với đèn LED 2NO, phích cắm với đèn LED

1NC + 1NO, cáp 2NO, cáp

1NC + 1NO, cáp với đèn LED 2NO, cáp với đèn LED

Lưu ý: khi các tiếp điểm cảm biến được sử dụng mà không có các mô-đun an toàn liên quan, người
lắp đặt phải đảm bảo rằng mạch bên ngoài giới hạn dòng tải tối đa không quá 250 mA, ví dụ: với một 
điện trở mắc nối tiếp với các dây cảm biến.
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8. Bảo trì và thải bỏ

Tính toàn vẹn của cảm biến MC36CH / MC36CM và tất cả các bộ phận kết nối với chúng phải được nhân viên
chuyên môn kiểm tra thường xuyên. Chỉ nhân viên có trình độ chuyên môn mới có thể kiểm tra và thay thế các 
công tắc an toàn. Giữ thiết bị truyền động dự phòng ở nơi an toàn.
Tần suất kiểm tra là một phần của đánh giá rủi ro máy móc và người phụ trách đánh giá đó hoàn toàn chịu trách
nhiệm.
Sự an toàn của người vận hành có thể bị tổn hại do thiếu kiểm tra hoặc bảo dưỡng thường xuyên, hoặc nếu 
chúng được thực hiện không chính xác, hoặc bởi nhân viên không chuyên trách, hoặc ở khoảng thời gian thấp 
hơn quy định.
Việc kiểm tra thường xuyên bao gồm việc tiến hành kiểm tra hệ thống dây điện, việc lắp đặt, siết chặt và tính toàn 
vẹn của cặp MC36CH / MC36CM và lặp lại đối với mỗi cặp cảm biến / cơ cấu chấp hành, tất cả các hoạt động liên 
quan đến khởi động máy thủ tục.
Bảo dưỡng bao gồm việc làm sạch thường xuyên cảm biến và bộ truyền động và tất cả các thiết bị được kết nối: 
bụi và các chất khác phải được loại bỏ khỏi các thiết bị và nó phải được làm khô bằng chất lỏng hoặc bất kỳ chất 
ngưng tụ nào.
Tất cả các hoạt động làm sạch phải được thực hiện trong khi máy nghiêm ngặt không được cấp điện.
Vứt bỏ thiết bị theo các quy định về môi trường quốc gia khi nó không còn được sử dụng.

Cảnh báo: Thời gian hoạt động của thiết bị bị giới hạn ở T10D.
Sau khoảng thời gian đó, thiết bị phải được thay thế.
T10D=B10D/Nop (refer to EN ISO 13849-1)
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EN 9. Dữ liệu kỹ thuật

Tất cả các khoảng cách liên quan được quy về thiết bị MC36CM mẫu, với các cặp MC36CH / MC36CM được gắn
cách xa các bộ phận hoặc thiết bị từ tính khác và với MC36CH được vận hành phía trước (xem Hình 2).

9.1 Dữ liệu điện
Điện áp hoạt động định mức Ue 12-24 V AC/DC

Điện áp cách điện định mức Ui Phiên bản cáp: 120 Vac
Phiên bản đầu nối M8: 60 Vac / 75 Vdc

Điện áp chịu xung định mức Uimp 6 kV / 1.5 kV (với đầu nối)
Lớp bảo vệ III
Bảo vệ phân cực ngược Yes

9.2 Ngõ ra
Chức năng ngõ ra 2 x NO, 1 x NO + 1 x NC

Điện áp sụt 3,5 V cho cảm biến có đèn LED
0,5 V cho cảm biến không có đèn LED

Dòng điện hoạt động mức Ie 0.25 A (tải điện trở)
Bằng chứng ngắn mạch Không
Chuyển đổi thường xuyên 100 Hz
Tải chuyển đổi tối đa 6W (resistive load)
Dòng nhiệt Ith 0.25 A

9.3 Đặc điểm hoạt động
Nguyên tắc hoạt động Từ
Bộ truyền động Mã MC36CM
Mức mã hóa theo EN ISO 14119 Thấp

9.4 Chuyển đổi khoảng cách (vói MC36CM)
Khoảng cách chuyển mạch được đảm bảo Sao 5 mm*
Khoảng cách đóng ngắt được đảm bảo Sar 15 mm*
Độ chính xác lặp lại ≤ 10%
Khoảng cách giữa hai cảm biến Min. 50 mm

9.5 Điều kiện môi trường
Ứng dụng (theo quy định EN 60654-1) Loại C
Nhiệt độ hoạt động -25…80 °C (-13...176 °F)

Tối đa uốn. Độ ẩm tương đối Thời gian ngắn : 5...95%
Vĩnh viễn: 5...70%

Lớp bảo vệ (IEC 60529) IP67
Mức độ ô nhiễm 3

9.6 Phê duyệt / kiểm tra
EMC IEC 60947-5-2
Chống va đập (EN 60068-2-27) 30 g (11 ms)
Chống rung (EN 60068-2-6) 10 g (10…150 Hz)
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*assuming a correct alignment between sensor and actuator

9.7 Phân loại an toàn

B10D cho mỗi kênh 700 000 hoạt động (tải điện trở @ 250mA)
Độ bền cơ học 80 triệu hoạt động

9.8 Dữ liệu cơ học
Lắp đặt Lắp lồi
Vật liệu vỏ Nhựa nhiệt dẻo gia cố bằng sợi thủy tinh
Mô-men xoắn thắt chặt (đối với đầu nối M8) Tối đa1.5 Nm
Trọng lượng 35 to 75g
Tiềm năng Yes

Loại kết nối Cáp PVC 4x0,25 mm² hoặc đầu nối M8

9.9 Phiên bản cáp
Model Ngõ ra tiếp điểm Thiết bị truyền động liên kết Thể loại sử dụng

MC36CH2OxA2 2 NO MC36CM max. 4
MC36CH2OxA2L 2 NO MC36CM max. 4

MC36CH1O1CxA2 1NO + 1NC MC36CM max. 4
MC36CH1O1CxA2L 1NO + 1NC MC36CM max. 4

9.10 Phiên bản phích cắm
Model Ngõ ra tiếp điểm Thiết bị truyền động liên kết Thể loại sử dụng

MC36CH2OxM5 2 NO MC36CM max. 4
MC36CH2OxM5L 2 NO MC36CM max. 4

MC36CH1O1CxM5 1NO + 1NC MC36CM max. 4
MC36CH1O1CxM5L 1NO + 1NC MC36CM max. 4

x:
• L= left exit
• R= right exit


