
Fotoelektrické snímače 42EA RightSight S18 
a 42JA VisiSight M20A
Úsporná a snadno použitelná globální řešení pro snímání 

Řada fotoelektrických snímačů Allen-Bradley® RightSight™ a VisiSight™ 
od Rockwell Automation je ideální pro manipulaci s materiálem, balení 
a montážní aplikace. Tyto řady také řeší potřeby malých rozměrů mnoha 
dalších průmyslových odvětví, včetně biotechnologií, farmacie, potravin 
a nápojů a domácnosti, zdraví a krásy. Snímače 42EA RightSight a 42JA 
VisiSight nabízejí širokou škálu snímacích režimů, možností montáže 
a jedinečných funkcí, které z nich činí optimální řešení pro globální 
použití. 

Všechny modely navíc kombinují zdroj viditelného červeného světla pro 
snadné vyrovnání během nastavování a údržby. Nastavovací knoflíky 
u vybraných modelů pro snímání dosahu a světlého nebo tmavého 
provozu, stejně jako více možností připojení, umožňují snadnou instalaci 
a nastavení.

Řada univerzálních snímačů 42EA RightSight S18 je navržena pro lehké až 
středně náročné průmyslové použití. Tyto snímače nabízejí výkon větších 
řešení v menším, přizpůsobivějším provedení, aby poskytovaly vynikající 
detekční schopnosti tam, kde na velikosti a tvaru záleží. 42EA RightSight 
S18 – stejně jako jeho obdélníkový protějšek VisiSight – kombinuje 
základní funkce s průmyslovým standardním 18mm pouzdrem pro 
montáž nástavců a nabízí zdroj viditelného červeného světla, nastavitelný 
dosah snímání a více možností připojení.

42JA VisiSight M20A nabízí celou řadu režimů snímání v utěsněném, 
kompaktním krytu bez dutin, který minimalizuje hromadění prachu 
a nečistot a zároveň umožňuje snadné čištění snímače. Obdélníkové 
pouzdro má průmyslový standard 25,4 mm (1 in) rozteč montážních 
otvorů, se závitovými kovovými vložkami pro rychlejší instalaci a výměnu.

Vlastnosti a výhody

• Nízkonákladové univerzální 
produkty ideální pro manipulaci 
s materiálem, balení a další 
průmyslová odvětví

• Různé režimy snímání 
v průmyslových standardních 
pouzdrech pro širokou škálu aplikací

• Více stylů připojení, nastavitelné 
rozsahy snímání (vybrané modely) 
a typy výstupů pro flexibilitu 
aplikací

• Krytí IP67 pro náročné průmyslové 
podmínky

• Stavový indikátor LED viditelný 
z 360° 



Porovnání 42EA RightSight a 42JA VisiSight

42EA RightSight S18 42JA VisiSight M20A
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Difúzní 450 mm 1 m

Potlačení pozadí (BGS – 
Background Suppression) 50 mm, 100 mm Seřízeno – 100 mm, 350 mm

Odraz na pozadí (BGR – 
Background Reflection) - Seřízeno – 350 mm

Polarizovaný retroreflexní 3,5 m 5 m

Režim pro bezbarvé předměty - 2,5 m

Přenesený paprsek (T-Beam) 10 m 10 m (červený), 15 m (IR)

Zdroj světla
Viditelný červený (BGS, P-Retro) Viditelný červený (BGS, P-Retro)

Infračervený (T-Beam, difúzní) Infračervený (T-Beam)

Výstupní režim Komplementární za světla a za tmy Volitelně aktivace za světla a za tmy

Typ výstupu NPN a PNP (Push-pull) PNP nebo NPN podle kat. č.

Provozní napětí DC DC

Doba odezvy 1 ms 1 ms

Klasifikace pouzdra IP67 IP67

Výběr produktu RightSight 42EA 

Snímací režim Zdroj světla
Vzdálenost 

snímání
Nastavení 
citlivosti Výstupní funkce Typ výstupu Katalogové č.1

Polarizovaný 
retroreflexní

Viditelná 
červená

3,5 m (11,48 ft)  
s reflektorem 92-125 Seřizovací knoflík

Volba režimu 
provozu za světla 

nebo za tmy
PNP a NPN 42EA-P2MEA1-D4

Difúzní Infračervené 10…450 mm 
(0,39…17,72 in) Seřizovací knoflík

Volba režimu 
provozu za světla 

nebo za tmy
PNP a NPN 42EA-D1MEA1-D4

Potlačení pozadí Viditelná 
červená

10…50 mm  
(0,39…1,97 in) Bez seřizovacího 

knoflíku

Volba režimu 
provozu za světla 

nebo za tmy
PNP a NPN

42EA-B2MEB1-D4

10…100 mm  
(0,39…3,94 in) 42EA-B2MEB2-D4

Přenesený paprsek
Infračervené

10 m (32,81 ft)
Bez seřizovacího 

knoflíku
Volba režimu 

provozu za světla 
nebo za tmy

N/A 42EA-E1EZB1-D4

Infračervené Seřizovací knoflík PNP a NPN 42EA-R1MEA1-D4
1 Nahraďte x následujícími příponami možností připojení:
D4: Integrovaný 4kolíkový DC micro (M12)
P4: Integrovaný 4kolikový Pico (M8) QD
A2: 2m (6,6 ft) PVC kabel
RJ11: Konektor RJ11 na kabelu o délce 2 m (6,6 ft) (k dispozici pouze pro 42EA-P2MEA1-RJ11) 
 
Mohou být k dispozici další možnosti připojení. Dostupné možnosti podle režimu snímání naleznete v části ProposalWorks™.

Příslušenství

Popis Katalogové č.
Přívod DC micro QD, přímý, 4kolíkový, 2 m (6,6 ft) 889D-F4AC-2

Přívod DC pico QD, přímý, 4kolíkový, 2 m (6,6 ft) 889P-F4AB-2

42KD otočný montážní držák 60-2649

Reflektor, kulatý, průměr 76 mm (3 in) 92-39

 Reflektor, kulatý, průměr 76 mm (3 in) 92-47



Výběr produktu VisiSight 42JA

Snímací režim Zdroj světla Vzdálenost snímání
Nastavení 
citlivosti Výstupní funkce

Typ 
výstupu Katalogové č.1

Polarizovaný 
retroreflexní Viditelná červená 0,01…5 m (0,3…16,4 ft)  

s reflektorem 92-125 Seřizovací knoflík
Volba režimu 

provozu za světla  
nebo za tmy

NPN 42JA-P2LNA1-F4

PNP 42JA-P2LPA1-F4

Detekce 
bezbarvých 
předmětů

Viditelná červená 0,01…2,5 m (0,3…8,2 ft)  
s reflektorem 92-125 Seřizovací knoflík

Volba režimu 
provozu za světla  

nebo za tmy

NPN 42JA-C2LNA1-F4

PNP 42JA-C2LPA1-F4

Difúzní Viditelná červená 3 až 1 000 mm (0,1 až 
39,4 in) Seřizovací knoflík

Volba režimu 
provozu za světla  

nebo za tmy

NPN 42JA-D2LNA1-F4

PNP 42JA-D2LPA1-F4

Širokoúhlý  
difúzní Viditelná červená 0…200 mm (0…7,9 in) Seřizovací knoflík

Volba režimu 
provozu za světla  

nebo za tmy
PNP 42JA-W2LPA1-F4

Potlačení pozadí Viditelná červená

3 až 100 mm (0,1 až 3,9 in)

Seřizovací knoflík
Volba režimu 

provozu za světla  
nebo za tmy

NPN 42JA-B2LNA1-F4

PNP 42JA-B2LPA1-F4

3 až 350 mm (0,1 až 13,8 in)
NPN 42JA-B2LNA2-F4

PNP 42JA-B2LPA2-F4

Odraz pozadí Viditelná červená 3 až 350 mm (0,1 až 13,8 in) Seřizovací knoflík
Volba režimu 

provozu za světla  
nebo za tmy

NPN 42JA-N2LNA2-F4

PNP 42JA-N2LPA2-F4

Přenesený paprsek

Viditelná červená 10 m (32,8 ft)

Bez seřizovacího 
knoflíku

Volba režimu 
provozu za světla  

nebo za tmy

N/A 42JT-E2EZB1-F4

Seřizovací knoflík NPN 42JA-R2LNA1-F4

Seřizovací knoflík PNP 42JA-R2LPA1-F4

Infračervené 15 m (49,2 ft)

Bez seřizovacího 
knoflíku N/A 42JS-E1EZB1-F4

Seřizovací knoflík NPN 42JA-R1LNA1-F4

Seřizovací knoflík PNP 42JA-R1LPA1-F4
1Možnosti připojení: Následující přípony popisují dostupné možnosti připojení:
F4: Popisuje 4kolíkový stejnosměrný mikro (M12) rychloodpojovač na pigtailu délky 300 mm (11,8 in)
P4: Označuje 4kolíkový konektor Pico (M8) s vestavěným rychlým odpojením. 
Y4: Popisuje 4kolíkové rychlospojky Pico (M8) na pigtailu délky 300 mm (11,8 in)
A2: Popisuje 2m (6,6 ft) PVC kabel

Mohou být k dispozici další možnosti připojení.  
Dostupné možnosti podle režimu snímání naleznete na stránce https://rok.auto/configuration.
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Příslušenství

Spojte se s námi.

Popis Katalogové č.
Odpojitelný přívod DC micro (M12) QD, přímý, 4kolíkový, 2 m 889D-F4AC-2

Odpojitelný přívod DC Pico (M8) QD, přímý, 4kolíkový, 2 m 889P-F4AB-2

Odpojitelný přívod DC Pico (M8) QD, v pravém úhlu, 4kolíkový, 2 m 889P-R4AB-2

Montážní konzola, nerezová ocel, ve tvaru L pro 42JT a 42JS 60-BJS-L1

Montážní konzola, nerezová ocel, ve tvaru L pro 42JS VisiSight 60-BJS-L2

Montážní držák, nerezová ocel 60-BKTL-SS
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