
Instruktion för trådsensor 15960

Montage
Montera trådsensorn efter trådbromsarna. Tråd-
rörelsen detekteras bäst, när trådarna vinklas
ca 10–15° när de passerar keramikstavarna i
nedre delen av ögonen. Trådarna leds så, att de
inte vidrör aluminiumhuset.

Anslutning
Signalgivaren är avsedd att användas tillsammans
med en Eltex centralenhet, t ex 15761.

Om mer än en trådsensor används på en maskin,
ska de anslutas parallellt till centralenheten.

Kabel med Eltex art. nr. 15902 kan användas.

GAIN-ingången (pin 5) ska inte anslutas, eftersom
15960 har en inbyggd potentiometer för inställ-
ning av känsligheten (GAIN). GAIN-inställningen i
centralenheten används inte.

Lysdioder för indikering
➀ Den gröna lysdioden lyser när trådsensorn är

aktiv (= när det finns driftsignal) och känner av
trådrörelserna.

➁ De 6 röda lysdioderna indikerar i vilken posi-
tion ett fel har detekterats.

Lysdioden lyser med fast sken när en tråd har
brustit.

Lysdioden blinkar när trådsensorn har stoppat
för att tråden rörde sig kontinuerligt istället för
stygnvis, som är normalt.

Öppna och stänga
trådsensorns lock
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Omkopplare
➂ Varje öga har en omkopplare för att sätta på (1)

resp. stänga av (0) avkänningen för resp. öga.
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Justeringar
➃ Inställning av trådkänslighet (GAIN). Max

inställning (medurs) används för tunna trådar
eller vid låg trådspänning eller vid små tråd-
rörelser.

➄ Detektorkretsens fördröjning kan justeras
genom att flytta en kopplingsshunt inne i
trådsensorn. Normalt måste fördröjningen vara
längre än tiden för två stygn.

Om fördröjningen är för kort, kommer enhe-
ten att stanna och indikera trådbrott, utan att
tråden är brusten.

Om fördröjningen är för lång, kommer det att
dröja onödigt många stygn innan maskinen
stannar vid trådbrott.

Trådsensorn levereras med fabriksinställningen
position 5, vilket är lämpligt för maskin-
hastigheter över 1200 stygn per minut.

Shunt-

position Fördröjning (ms)
1 Används ej
2 40
3 60
4 80
5 100 (fabriksinställning)
6 120
7 140
8 160
9 180
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Felsökning
• Trådsensorn stoppar maskinen utan anledning,

någon av lysdioderna lyser (trådbrott):

– Öka trådkänsligheten medurs.

• Trådsensorn stoppar maskinen utan anledning,
någon av lysdioderna blinkar (kontinuerlig
trådrörelse):

– Minska trådkänsligheten moturs.

• Trådkänsligheten är svår att ställa in, ökad
känslighet orsakar stopp med blinkande indike-
ring och minskad känslighet orsakar stopp med
lysande indikering:

– Öka fördröjningen och ställ in tråd-
känsligheten igen.

• Trådsensorn stoppar inte maskinen och ingen
indikering:

– Kontrollera att den gröna lysdioden lyser när
SENSE LED i centralenheten lyser. Om inte,
kontrollera anslutningskablarna.

Ingen ANTI-CHECK
Anti-funktionen, som nämns i instruktionen för
centralenheten, finns inte på trådsensor 15960.

➅ ON: trådsensorn stoppar om tråden rör sig
kontinuerligt istället för i stygn.
OFF: trådsensorn stoppar inte om tråden rör
sig kontinuerligt.

➆ Det sjätte ögat (med symbolen ) kan
göras mer känsligt än de övriga, för att detek-
tera en tunnare eller långsammare löpande
tråd. Detta justeras med en potentiometer inne
i trådsensorn. När den potentiometern är
inställd i moturs ändläge, är känsligheten i det
sjätte ögat samma som för de övriga ögonen.
Potentiometern inställd i medurs ändläge ger
max känslighet i det sjätte ögat. Inställningen
påverkar endast detta öga.

➇ En liten lysdiod på insidan av trådsensorn
indikerar när trådsensorn sänder en stoppsignal
till centralenheten.


