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Вихорострумові датчики переміщень серії ДП застосовуються для безконтактного вимірювання 

наступних величин: 

• вібрація валу; 

• викривлення валу; 

• осьовий зсув; 
• частота обертання. 

Датчик складається з: 

• корпусу датчика; 

• кінцевої котушки; 

• фіксуючої гайки; 

• кабелю; 

• гемовводу; 
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• захисного ковпачка. 

Принцип дії датчика заснований на використанні явища вихорових струмів, які збуджуються на 
контрольованій поверхні високочастотним електромагнітним полем котушки перетворювача і створюють 

поле, що екранує. 

Ступінь взаємодії цих високочастотних полів лінійно залежить від зазору між котушкою 

перетворювача та контрольованою поверхнею. 

Зміна величини зазору перетворюється на пропорційну зміну вихідного струму. 

Залежно від діаметра кінцевої частини датчика датчики серії ДП діляться на: 

• ДП-10 – діаметр різьблення М10, крок 1 мм; 
• ДП-16 – діаметр різьблення М16, крок 1 мм; 

• ДП-20 – діаметр різьблення М20, крок 1 мм; 

З'єднувальний радіочастотний кабель типу RG датчика виконаний в маслостійкій оболонці та 

поміщений у захисний металорукав з підвищеним показником навантаження на розрив, стандарт DIN EN 

50281-1-2, з'єднання кабелю з корпусом датчику герметично і нерозбірне. Довжина кабелю до 10 м. 
 

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Параметр Значення 

Початковий зазор, мм: 
- ДП-10 
- ДП-16 
- ДП-20 

 
1,35 ± 0,15 
2,5 ± 0,25 

3 ± 0,3 

Діапазон вимірювання переміщення, мм: 
- ДП-10 
- ДП-16 
- ДП-20 

 
0-2 
0-5 
0-6 

Відхилення коефіцієнта перетворення від номінального 
не більше, %   ± 2 

Нелінійність амплітудної характеристики не більше, %: ± 2,5 

Ступінь захисту оболонок ІР67 

Діапазон робочих температур -40 до +180 °С 

Маркування вибухозахисту II 2G Ех ib IIB T3 Gb, 
Та: -40 °С ≤ Та ≤ +170 °С; 
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Позначення модифікацій: 

 

Розшифровка полей позначення датчика: 

ПОЛЕ 1 - Діаметр та різьба корпусу датчика:  

- ДП-10 – різьба М10х1 
- ДП-16 – різьба М16х1 
- ДП-20 – різьба М20х1 

ПОЛЕ 2 - Виконання корпусу датчику: 

 

 

 Lд – загальна довжина корпусу датчика, мм; 

 Lр –довжина різьбової частини корпусу датчика, мм; 

Залежно від товщини корпусу агрегату в місці встановлення датчика, довжина корпусу датчика 
може бути від 50 мм до 435 мм. 
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ПОЛЕ 3 - Кабельна збірка датчика: 

Кабельна збірка №1: 

 

Lк – довжина кабелю датчика без металорукава, max довжина кабелю датчика до 10 м.; 

Приклад запису датчику ДП з діаметром різьби М10х1, довжиною корпусу 100 мм, довжиною 
різьбової частини 60 мм, з кабелем з’єднувальним без гемовводу 8 м., без металорукава:  

- ДП-10-100/60-8  

 

Кабельна збірка №2: 

 

 

 

Lк – довжина кабелю датчика в металорукаві, max довжина кабелю датчика до 10 м.; 

При кабелю в металорукаві після поля №3 необхідно вказувати літеру «М».  

Приклад запису датчику ДП з діаметром різьби М10х1, довжиною корпусу 100 мм, довжиною 
різьбової частини 60 мм, з кабелем з’єднувальним в металорукаві без гемовводу 8 м.: 

- ДП-10-100/60-8М  
 

ПОЛЕ 4: 

Кабельна збірка №3: 
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При замовленні датчику з гермовводом в полі №4 необхідно вказувати літеру «У».  

 

Приклад запису датчику ДП з діаметром різьби М10х1, довжиною корпусу 100 мм, довжиною 
різьбової частини 60 мм, з кабелем з’єднувальним в металорукаві з гемовводом 8 м.: 

- ДП-10-100/60-8МУ  

 Приклад запису датчику ДП з діаметром різьби М10х1, довжиною корпусу 100 мм, довжиною 
різьбової частини 60 мм, з кабелем з’єднувальним в металорукаві з гемовводом 8 м., кабель від датчику 
до гемовводу без металорукава, довжина кабелю до гемовводу 2 м.: 

- ДП-10-100/60-2/8МУ 

 

 

 

 

 


