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QT50R-EU-AFHQ
Radar 

Caracteristici tehnice

Tip QT50R-EU-AFHQ

Nr. ID 3025370

Date radar  

Funcţie Senzor de proximitate

Mod de operare Time-of-Flight

Frequency band K-Band, ISM Region

Domeniu de frecven#ă 24.05 - 24.25 GHz

Modulation FMCW (Frequency Modulated
Continuous Wave)

Domeniu 2000…24000  mm

Lungimea nominală a actuatorului 200 mm

Number of radio channels 1

Duty cycle 100 %

Conectare antenă Intern, plan

Câştigul antenei 15 dBi

Antenna pattern 45o (Azimuth / 38o (Elevation)

Side-lobe suppression 13 dB (Azimuth) / 13 dB (Elevation)

Putere de ieşire ERP 5 dBm / 3.3 mW ERP

Putere de ieşire EIRP 20 dBm / 100 mW EIRP

Field strength max. 88-20log(m) dBuA/m or 24-20log(m)
dBmW/m2

Caracteristici electrice  

Tensiune de alimentare 12…30  Vcc

Curent fără sarcină ≤ 100 mA

Protecţie la scurtcircuit Da / Ciclic

Protecţie la alimentare inversă Da

Funcţie de ieşire NC/NO programabil, PNP/NPN

Caracteristici

■Conector tată M12 × 1; 5-pini
■Grad de protecţie IP67
■Radar FMWC (undă radar continuă

modulată în frecvenţă) pentru detectarea
obiectelor fixe şi mobile

■Aprobat pentru Europa (inclusiv Marea
Britanie), Australia, Noua Zeelandă,
Japonia şi China

■Domeniu max. 24 m
■Configurare cu comutator DIP
■Tensiune de alimentare 12…30 Vcc
■Ieşire digitală PNP/NPN

Diagramă de conexiuni

Principiu de funcţionare

Un radar FMCW este un radar cu undă
continuă modulată în frecvenţă. Radarele cu
undă continuă nemodulată nu pot măsura
distanţa din cauza absenţei unei referinţe
de timp. O astfel de referinţă de timp pentru
măsurarea distanţei obiectelor fixe poate fi
generată prin modulaţia în frecvenţă. Prin
această metodă, este emis un semnal care
schimbă continuu frecvenţa. O frecvenţa
periodică, liniară care variază în sus şi în
jos este folosită pentru limitarea domeniului
de frecvenţă şi pentru simplificarea evaluării
semnalului. Factorul de variaţie df/dt rămâne
constant. Dacă este recepţionat un semnal de
ecou, acesta are o întârziere de durată faţă de
impulsul radar transmis şi implicit o frecvenţă
diferită proporţională cu distanţa.
Conformitate
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Caracteristici tehnice

Timp de întârziare la alimentare ≤ 2000 ms

Timp de răspuns caracteristic < 30  ms

Opţiune de setare Comutator DIP
Software şi Firmware Vision

Caracteristici Mecanice  

Design Rectangular, QT50

Dimensiuni 46.1 x 74.1 x 99.7 mm

Materialul carcasei Plastic, ABS/Policarbonat, Negru

Conexiune electrică Conectori, M12 × 1, PVC

Număr de conductoare 5

Temperatura mediului -40…+65  °C

Clasă de protecţie IP67

Indicator al tensiunii de lucru LED, verde

Indicare stare LED, Galben

Excess gain indication LED, roşu

Teste/Certificări  

MTTF 100  ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40
°C

Certificări CE

CE
ISM definit în ITU-R 5.138, 5.150 şi 5.280
ETSI/EN 300 440
FCC Part 15
RSS-210
ANATEL Categoria II
CMIIT Categoria G
ARIB STD T-73
KC mark (Certificare Coreea) – MSIP/RRA
NCC

Caracteristica "Excess gain"

Accesorii

SMB30A 3032723
Suport de montare, rectangular, oţel
inoxidabil, pentru senzori cu filet de
30mm

SMB30MM 3027162
Suport de montare, rectangular, oţel
inoxidabil, pentru senzori cu filet de
30 mm, cu găuri mari pentru o aliniere
precisă

SMB30SC 3052521
Suport de montare, PBT negru,
pentru senzori cu filet de 30 mm, cu
posibilitate de rotire
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Accesorii

Desen cu dimensiuni Tip Nr. ID
WKC4.5T-2/TEL 6625028 Cablu de conectare, mamă M12, cu

cot, 5-pini, lungime cablu: 2 m, material
manta: PVC, negru; certificare cULus;
sunt disponibile alte lungimi şi calităţi de
cablu, pe www.turck.com

RKC4.5T-2/TEL 6625016 Cablu de conectare, mamă M12, drept,
5-pini, lungime cablu: 2 m, material
manta: PVC, negru; certificare cULus;
sunt disponibile alte lungimi şi calităţi de
cablu, pe www.turck.com

Accesorii

Desen cu dimensiuni Tip Nr. ID
QT50RCK 3079975 Protective cap prevents water film or ice

formation on the face, needed for rain
or snow

BRTR-CC20E 3011118 Radar reflector, large tetrahedron,
protected by plastic, 7-fold function
reserve at a distance of 6 m, optional


