
Elektryczność statyczna

Wilgotność
Jednoczesny 

pomiar

Nowe rozwiązanie do 
zastosowań antystatycznych 

Urządzenie przenośne typ
SK-H050

Na lini produkcyjnej
SK-050/1000

Czujnik elektrostatyczny
 Seria SK



Przenośny czujnik 
elektrostatyczny typ 
SK-H050

Elektrostatyczny czujnik do 
montażu na linii produkcyjnej
SK-050/1000

Punktowy pomiar ładunku 
elektrostatycznego i wilgotności
Ważne jest zapewnienie wystarczającej wilgotności do 

tłumienia ładunków elektrostatycznych w celu 

skutecznej kontroli elektrostatycznej w miejscu pracy. 

Jednakże, w większości przypadków wilgotność różni 

się w poszczególnych miejscach danego pomieszczenia. 

W wielu miejscach, podczas gdy możliwe jest 

zmierzenie wilgotności w pomieszczeniu, nie jest 

możliwe wykonanie pomiaru w danym punkcie pracy. 

KEYENCE oferuje punktowy pomiar wilgotności oraz 

ładunku elektrostatycznego umożliwiając zwiększoną 

kontrolę antystatyczną.
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❙ Zależność pomiędzy elektrycznością statyczną a wilgotnością

❙ Wilgotność może się różnić w tym samym pomieszczeniu w zależności od miejsca

Poprzez równoczesny pomiar ładunku elektrostatycznego i wilgotności, można dokładnie zidentyfikować czy w danym obszarze mogą występowąc problemy związane 

z elektrostatyką. Pozwala to na zoptymalizowanie środków antystatycznych, w tym nawilżanie oraz inne procedury eliminacji ładunków elektorstatycznych,  jak np. 

zainstalowanie jonizatora.

Przykład różnicy wilgotności pomiędzy obszarem 
blisko ściany a przestrzenią w około systemu 

Zamontowanie precyzyjnego czujnika potencjałów powierzchniowych w żywicy antystatycznej pozwala na uzyskanie najwyższego poziomu dokładności pomiarowej w 

swojej klasie. KEYENCE może zaspokoić Twoje potrzeby od precyzyjnych pomiarów z rozdzielczością 1 V do pomiarów wysokonaładowanych obiektów do ±50 kV.
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Elektryczność statyczna i wilgotność są powiązane: gdy wilgotność przekracza 60% 

RH, mniej prawdopodobnej jest zgromadzenie się ładunku elektrostatycznego. 

Nawet podczas okresu zimowego, gdy ładunki elektrostatczne gromadzą się  dzięki 

chłodniejszemu, suchemu powietrzu, problemy związane z elektrostatyką mogą być 

ograniczone poprzez utrzymywanie stałego poziomu wilgotności w otoczeniu 

miejsca pracy.

Ponieważ wilgotnośc zmienia się wraz z temperaturą, wilgotność może się 

różnić w pomieszczeniu w zależności od miejsca. Temperatura jest względnie 

wysoka w otoczeniu systemów produkcyjnych, co powoduje obniżenie się 

wilgotności.

WilgotnośćElektryczność
Statyczna Jednoczesny pomiar

Wysoka precyzja i szeroki zakres pomiarów

Pierwszy 
w branży

Najlepszy 
w swojej klasie
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SK-H050 ma funkcję monitorowania ładunków, która mierzy 
szybkość eliminacji i zrównoważenie jonów, które wskazują 
zdolność eliminacji jonizatora. Pozwala to użytkownikowi na 
prsoty pomiar zdolności eliminacji elektrostatycznej jonizatora.

*  Jednostka monitorująca jonizator SK-H055 jest sprzedawana oddzielnie. 

Głowica czujnika z zaadoptowaną 
strukturą pływającą pozwalającą na 
obrót o 180 stopni. Nie tylko ułatwia 
pomiar w wąskich przestrzeniach, 
zwiększa także odporność na udary - w 
przypadku upadku udar nie jest 
przenoszony bezpośrednio do 
czujnika. 

Podwójny wskaźnik laserowy ułatwia 
identyfikację optymalnej odległości 
pomiaru w celu uzyskania wysokiej 
dokładności.

Do 100 wyników pomiarów może być zapisanych w pamięci 
wewnętrznej SK-H050. Zapisane dane mogą być przesłane do 
PC za pomocą kabla USB i zapisane w formacie CSV.

*  Oprogramowanie PC jest dostępne do ściągnięcia za darmo ze strony KEYENCE

Funkcja monitorowania ładunków

Funkcja zapisu danych 

SK-H050

Przenośny miernik

Głowica obracana o 180 
stopni dla ułatwienia 

pomiarów

Prosta obsługa

Ergonomiczna konstrukcja z wygodnym, 
łatwym w trzymaniu kształcie.

Duży, jasny wyświetlacz LCDułatwia 
odczyt wyników pomiarów.

Wskaźnik laserowy do 
odnalezienia odległości 
odniesienia 

Duży wyświetlacz LCD

Kabel USB

Komputer

Transfer
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Mała konstrukcja głowicy czujnika 
pozwala na zamontowanie w 
praktycznie każdych warunkach, nawet 
w ograniczonych przestrzeniach linii.

Do ośmiu wzmacniaczy może być 
połączonych zależnie od konfiguracji 
jednostki głównej i modułów 
rozszerzających. Redukuje to niezbędne 
okablowanie nawet w zastosowaniach 
wymagających pomiaru 
wielopunktowego.

Pomiar ładunków elektrostatycznych zależy od odległości 
pomiędzy głowicą czujnika i punktem docelowym. Błąd 
pomiaru może być skorygowany poprzez wprowadzenie 
odległości instalacji do wzmacniacza.

Standardowa specyfikacja zawiera niezależy 3-wyjściowy 
system oceny oraz analogowe wyjście napięciowe/prądowe. Za 
pomocą jednostki komunikacyjnej, dane z do 8 jednostek 
głównych oraz modułów rozszerzających mogą być przesłane 
równocześnie. Zdolność odczytu i zapisu ustawień z PC i PLC 
przyczynia się do znaczącej redukcji czasu potrzebnego na 
ustawienie i obsługę.

Korekcja odległości 
instalacji

Wiele opcji wyjścia

SK-050/1000

Do montażu na linii

Idealny do pomiaru ciągłego

Wprowadzenie odległości instalacji

Niezależy 3-wyjściowy system oceny

analogowe wyjście napięciowe/prądowe 

PROFINET

PROFIBUS

EtherNet/IPTM

DeviceNetTM

CC-Link

komunikacja RS-232C 

wyjście BCD 

Skorygowana wartość pomiaru 

Duży wskaźnik LED informuje o stanie 
nawet, gdy czujnik jest rozłączony ze 
wzmacniaczem.

Redukcja okablowania

Kompaktowa głowica 
czujnika

Wyraźny wskaźnik

Możliwość łączenia 
jednostki głównej i 
mdułów rozszerzających 
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❙ Model przenośny ❙ Opcje 

❙ Model do montażu na linii ❙ Opcje 

Opcje

Wymiary

Jednostka głóna
SK-H050

SK-050

SK-H050

Głowica czujnika
SK-050

Jednostka monitorująca 
jonizator

SK-H055

Jednostka wzmacniacza (główna)
SK-1000

Jednostka monitorująca 
równowagę jonów
OP-87934

Miękki futerał
OP-87928

Walizka
OP-87931

Jednostka wzmacniacza (rozszerzenie) 
SK-1050

Pasek na rękę
OP-87929

Pasek na szyję
OP-87930

Przewód uziemiający
do urządzenia przenośnego
OP-87926

Przewód uziemiający 
do jednostki monitorującej jonizator
OP-87927

Kabel do połączenia 
czujnika 
ze sterownikiem 

OP-87056 kabel 2 m
OP-87057 kabel 5 m 
OP-87058 kabel 10 m 
OP-87059 kabel 20 me 

Kabel L-kształtny do 
podłączenia czujnika ze 
sterownikiem 
OP-87660 kabel 2 m
OP-87661 kabel 5 m
OP-87662 kabel 10 m
OP-87663 kabel 20 m

Przewody uziemiające są 
dostarcane wraz z 
jednostką główną.
Mogą być także 
zakupione oddzielnie w 
przypadku zgubienia lub 
uszkodzenia.

Jednostka: mm

Gdy podłączona 
jest jednostka 
monitorująca 
jonizator

SK-1000/1050
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*1 W zakresie ±100 V w trybie wysokiej dokładności; w zakresie ±1 kV w trybie szerokiego zakresu. W innych zakresach, dokładność wyświetlanej wartości wynosi ±10%. Wartości są uzyskiwane z pomiaru o czasie odpowiedzi 0.8 s. 
*2 Dokładność pomiaru jest spełniona w zakresie ±30 kV.    *3 25°C, 50% RH.    *4 Wymagany jest SK-H055.　*5  W zakresie ±100 V. W innych zakresach, dokładność wyświetlanej wartości wynosi ±10%. 
*6 Klasyfikacja lasera dla FDA (CDRH) jest wprowadzona w oparciu o IEC60825-1 w zgodzie z wymaganiami Laser Notice No. 50.　*7 10 do 60% RH korzystając z SK-H055.

*1 Jeśli odległość do celu jest mniejsza niż odległość odniesienia, nawet jeśli warunki są w zakresie pomiarowym, pomiar nie może zostać wykonany do górnego limitu zakresu pomiarowego.
*2  W zakresie ±100 V w trybie wysokiej dokładności; w zakresie ±1 kV w trybie szerokiego zakresu. W innych zakresach, dokładność wyświetlanej wartości wynosi  ±10%. Wartości są uzyskiwane ze średniej z 256 pomiarów.
*3 Dokładność pomiaru jest spełniona w zakresie ±30 kV.    *4 25°C, 50% RH.    *5 Wymagany jest OP-87934.    *6  W zakresie ±100 V. W innych zakresach, dokładność wyświetlanej wartości wynosi ±10%. 

*1 ±5 V, 1 do 5 V, 0 do 5 V lub 4 do 20 mA do wyboru.
*2 Wejścia są przypisane do czterech zewnętrznych linii wejść. Wejście Non-voltage: napięcie ON 2 V lub niższe, prąd OFF 0.02 mA lub niższy. Wejście napięciowe: maksymalne 30 V, napięcie ON 7.5 V lub wyższe, prąd OFF 0.05 mA lub niższy.
*3  Wyjście otwarty kolektor NPN: maksymalnie 50 mA/ch (20 mA/ch przy zastosowaniu modułów rozszerzających) 30 V lub mniej, napięcie szczątkowe 1 V lub mniej (1.5 V lub mniej dodając 6 lub więcej jednostek rozszerzających, w tym 
jednostka główna). Wyjście otwarty kolektor PNP: maksymalnie 50 mA/ch (20 mA/ch przy zastosowaniu modułów rozszerzających), napięcie szczątkowe 2 V lub mniej (2.5 V lub mniej dodając 6 lub więcej jednostek rozszerzających, w 
tym jednostka główna).   

*4  20 do 30 V napięcia zasialania przy wykorzystaniue 6 lub więcej jednostek rozszerzających, w tym jednostki głównej.    *5 Podłączajać 8 jednostek do połączenia, maksymalny pobór mocy wynosi 11.3 W.

❙ Model przenośny

❙ Czujnik do montażu na linii

❙ Jednostka wzmacniacza do montażu na linii

Specyfikacja

Model SK-H050

Pomiar 
potencjału 
ładunków 

Tryb pomiaru Tryb wysokiej dokładności Tryb szerokiego zakresu
Odległość pomiaru 25 mm 100 mm
Zakres pomiarowy ±2 kV ±50 kV
Dokładność pomiaru *1 ±10 V ±100 V *2

Rozdzielczość wyświetlania
Próbkowanie

Pomiar 
temperatury 

Zakres pomiarowy
Dokładność pomiaru *3

Rozdzielczość wyświetlania
Próbkowanie

Pomiar 
wilgotności 

Zakres pomiarowy
Dokładność pomiaru *3

Rozdzielczość wyświetlania
Próbkowanie

Funkcja 
monitorowania 
ładunków *4

Tryb pomiaru 
równowagi 
jonów 

Zakres pomiarowy
Dokładność pomiaru *5

Rozdzielczość wyświetlania

Tryb pomiaru 
czasu eliminacji 
elektrostatyki

Napięcie ładunku
Rozdzielczość wyświetlania
Czas pomiaru

Klasa lasera
Interfejs PC

Zasilanie
Zasilanie
Czas pracy

Warunki 
środowiskowe 

Temperatura pracy
Wilgotność pracy *7

Materiał
Waga

0 do 999 V: 1 V, 1.00 do 9.99 kV: 0.01 kV. 10.0 kV i wyżej: 0.1 kV 
ok. 1.4 ms
0 do 40°C

±1°C
0.1°C

1 s
10 do 85% RH

±5% RH
1% RH

1 s
±1 kV
±10 V
1 V

±1400 V
0.1 s

0 do 99 s
Klasa 1 (IEC60825-1, FDA (CDRH) Part 1040.10 *6) 

USB 2.0 Full Speed
2 baterie alkaliczne AA

8 godzin ( w trybie pomiaru potencajłu ładunków)
0 do 40°C (bez zamarzania i kondensacji)

10 do 85% RH (bez kondensacji) 
SK-H050: PC-ABS, PC, SUS/SK-H055: PC, SUS, PTFE, PVC

SK-H050: ok. 240 g, SK-H055: ok. 220 g

Model SK-050

Pomiar potencjału ładunków

Tryb pomiaru Tryb wysokiej dokładności Tryb szerokiego zakresu
Odległość odniesienia 25 mm 100 mm
Odległość pomiaru 5 do 50 mm 60 do 120 mm
Zakres pomiaru *1 ±2 kV ±50 kV
Dokładność pomiarowa *2 ±10 V ±100 V *3

Próbkowanie

Pomiar temperatury

Zakres pomiaru
Dokładność pomiarowa *4

Rozdzielczość wyświetlania
Próbkowanie

Pomiar wilgotności

Zakres pomiaru
Zakres pomiarowy *4

Rozdzielczość wyświetlania
Próbkowanie

Tryb pomiaru 
równowagi jonów *5

Zakres pomiaru
Dokładność pomiarowa *6

Rozdzielczość wyświetlania

Warunki środowiskowe
Temperatura pracy
Wilgotność pracy

Meteriał 
Waga

ok. 1.4 ms
0 do 50°C

±1°C
0.1°C

1 s
10 do 85% RH

±5% RH
0.1% RH

1 s
±1 kV
±10 V
1 V

0 do 50°C (bez zamarzania i kondensacji) 
10 do 85% RH (bez kondensacji)

Obudowa: PC, Części metalowe: SUS, Kable: PVC 
ok. 35 g

Model SK-1000 SK-1050
Typ Montaż na szynie DIN 
Jednostka główna/rozszerzająca Jednostka główna Jednostka rozszerzająca

Wyświetlanie
Rozdzielczość wyświetlania
Zakres wyświetlania

0.001 kV
±99.999 kV do 99 kV (dostępny wybór 4-poziomów)

±5 V, 1 do 5 V, 0 do 5 V, impedancja wyjściowa 100 Ω
N/A

Analogowe wyjście napięcia *1

Analogowe wyjście prądowe*1 4 do 20 mA, maksymalna rezystancja obciążenia 350 Ω

Wejście 
sterowania*2

Wejście Zero-shift

Wejście Non-voltage
Wejście Timing
WejścieReset
Wejście Bank 

Wyjście 
sterowania *3

Wyjście oceny 
Wyjście alarmowe

Wyjście otwarty kolektor (NPN/PNP, N.O./N.C.) 
Wyjście otwarty kolektor (NPN/PNP, N.C.)

Zasilanie Napięcie zasilania *4 10 do 30 VDC, w tym 10% tętnienia (P-P) Zasilanie z jednostki głównej
Pobór mocy (bez prądu obciążenia każdego wyjścia) *5 1650 mW lub mniej (55 mA lub mniej z 30 V) 1170 mW mniej (39 mA lub mniej z 30 V)

Warunki 
środowiskowe 

Temperatura pracy
Wilgotność pracy

Materiał

0 do 50°C (bez zamarzania i kondensacji)
10 do 85% RH (bez kondensacji)

Obudowa i pokrywa przednia: PC, Górny przycisk: POM, Kabel: PVC
Waga (wraz z akcesoriami) ok. 150 g ok. 140 g
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www.keyence.com
SAFETY INFORMATION
Please read the instruction manual carefully in 
order to safely operate any KEYENCE product.

Please visit:

INDONESIA
Phone: +62-21-2966-0120  Fax: +62-21-2966-0121

AUSTRIA
Phone: +43 22 36-3782 66-0  Fax: +43 22 36-3782 66-30
BELGIUM
Phone: +32 1 528 1222  Fax: +32 1 520 1623
BRAZIL
Phone: +55-11-3045-4011   Fax: +55-11-3045-5219
CANADA
Phone: +1-905-366-7655   Fax: +1-905-366-1122
CHINA
Phone: +86-21-68757500  Fax: +86-21-68757550
CZECH REPUBLIC
Phone: +420 222 191 483  Fax: +420 222 191 505
FRANCE
Phone: +33 1 56 37 78 00  Fax: +33 1 56 37 78 01
GERMANY
Phone: +49 61 02 36 89-0  Fax: +49 61 02 36 89-100

HONG KONG
Phone: +852-3104-1010  Fax: +852-3104-1080
HUNGARY
Phone: +36 1 802 73 60  Fax: +36 1 802 73 61
INDIA
Phone: +91-44-4963-0900  Fax: +91-44-4963-0901

ITALY
Phone: +39-02-6688220  Fax: +39-02-66825099
JAPAN
Phone: +81-6-6379-2211  Fax: +81-6-6379-2131
KOREA
Phone: +82-31-789-4300  Fax: +82-31-789-4301
MALAYSIA
Phone: +60-3-2092-2211  Fax: +60-3-2092-2131

MEXICO
Phone: +52-81-8220-7900  Fax: +52-81-8220-9097
NETHERLANDS
Phone: +31 40 20 66 100  Fax: +31 40 20 66 112
POLAND
Phone: +48 71 36861 60  Fax: +48 71 36861 62
ROMANIA
Phone: +40 269-232-808  Fax: +40 269-232-808
SINGAPORE
Phone: +65-6392-1011  Fax: +65-6392-5055
SLOVAKIA
Phone: +421 2 5939 6461  Fax: +421 2 5939 6200
SLOVENIA
Phone: +386 1-4701-666  Fax: +386 1-4701-699
SWITZERLAND
Phone: +41 43-45577 30  Fax: +41 43-45577 40

TAIWAN
Phone: +886-2-2718-8700  Fax: +886-2-2718-8711
THAILAND
Phone: +66-2-369-2777  Fax: +66-2-369-2775
UK & IRELAND
Phone: +44-1908-696900   Fax: +44-1908-696777
USA 
Phone: +1-201-930-0100  Fax: +1-201-930-0099
VIETNAM 
Phone: +84-4-3760-6214  Fax: +84-4-6277-6616

KEYENCE CORPORATION

Copyright (c) 2014 KEYENCE CORPORATION. All rights reserved. SKseries-WW-C-GB  1124-2  600E81  Printed in Japan
The information in this publication is based on KEYENCE’s internal research/evaluation at the time of release and is subject to change without notice.
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Ultra szybki jonizator 
Seria SJ-HA 

Typ Liniowy z wbudowanym 
sterownikiem 360 mm - 3000 mm 

Metoda Impulsowy AC
Równowaga 
jonów

±30 V

Cechy Doskonała eliminacja ładunków i 
minimalna obsługa.

Typ liniowy

Wysokowydajny 
mikroeliminator 
ładunków
Seria SJ-M 

Mikroeliminator ładunków 
kompatybilny z przystawką 
pistoletową
SJ-M400

Typ Mikropunkotywy
Metoda Impulsowy AC
Równowaga jonów ±15 V

Cechy Pozwalający na wybór z 8 
głowic 

Typ Punktowy
Metoda Impulsowy AC
Równowaga jonów ±30 V

Cechy
Kompaktowa przystawka 
pistoletowado eliminacji 
ładunków w tym 
usuwania pyłów

Bardzo szybki, dokładny, Szrokie 
pole nadmuchu 
SJ-F2000/F5000

Bardzo szybki, Szrokie pole nadmuchu  
SJ-F300

Typ Dmuchawa
Metoda Impulsowy AC 
Równowaga jonów ±5 V

Cechy
Natychmiastowo eliminuje 
ładunki w szerokim zakresie 

Typ Dmuchawa
Metoda Zmienne DC
Równowaga jonów ±5 V

Cechy
Szybka, precyzyjna 
dmuchawa do 
zastosowania na stole 

Typ punktowy

Typ dmuchawy

Linia eliminatorów ładunków elektorstatycznych KEYENCE 




