
Conversielijst SICK KT10W familie

Laatste orderdatum KT10W: 31-12-2020
Laatste leverdatum KT10W: 31-03-2021
Let op: Controleer zelf nogmaals aan de hand van de datasheet op onze website of het voorgestelde product daadwerkelijk geschikt is voor uw
toepassing. 

Oud KT10W
Artikelnummer Type Artikelnummer Type Uitstraling Opmerking Artikelnummer Type Opmerking

Nieuw KTX Alternatief 1 KTS

Standard Products
1041846 KTL10W-P15S05
1025563 KT15W-P2313S04 

1078066 KTX-WP91142252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1078097 KTX-WP91141252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1078067 KTX-WN91142252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1078098 KTX-WN91141252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1078068 KTX-WP92142252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1078099 KTX-WP92141252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1078069 KTX-WN92142252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1078100 KTX-WN92141252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1078080 KTX-WB9114225AZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1081721 KTX-WB9114125AZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1078080 KTX-WB9114225AZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1081721 KTX-WB9114125AZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1078153 KTX-WN94142252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Korte zijde

1078095 KTX-WB94141252ZZZZZZZZZZZZZZZ1 Lange zijde

1081723 KTX-WP91142252ZZZZZZHZZZZZZZZ1 Korte zijde

1081725 KTX-WP91141252ZZZZZZHZZZZZZZZ1 Lange zijde

Neem contact op met SICK
Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel. etc) worden gedaan via nieuwe 
segment-display
Dynamishe teach gebruiken moet appart ingesteld worden.
Als onderdrukking (AT) gebruikt wordt, moet Pin-2 veranderd worden naar AT 
onder geavanceerde instellingen.                  
Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel. etc) worden gedaan via nieuwe 
segment-display
Dynamishe teach gebruiken moet appart ingesteld worden.
Als onderdrukking (AT) gebruikt wordt, moet Pin-2 veranderd worden naar AT 
onder geavanceerde instellingen.                  

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Hoge precisie (70 kHz; 3 µs jitter)
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel. etc) worden gedaan via nieuwe 
segment-display
Dynamishe teach gebruiken moet appart ingesteld worden.
Als onderdrukking (AT) gebruikt wordt, moet Pin-2 veranderd worden naar AT 
onder geavanceerde instellingen.

1028233 KT10W-2N1115  

1029070 KT10W-2P2115  

1047072  KT10W-2P1115S03  

1056313 KT10W-2N1115S04 

1065343 KT10W-2P1115S05

Licht spot van 4.2 x 1.2 mm naar 3.7 x 0.9 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel. etc) worden gedaan via nieuwe 
segment-display
Dynamishe teach gebruiken moet appart ingesteld worden.
Als onderdrukking (AT) gebruikt wordt, moet Pin-2 veranderd worden naar AT 
onder geavanceerde instellingen.                  

Licht spot van 4.2 x 1.2 mm naar 3.7 x 0.9 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel. etc) worden gedaan via nieuwe 
segment-display
Dynamishe teach gebruiken moet appart ingesteld worden.
Als onderdrukking (AT) gebruikt wordt, moet Pin-2 veranderd worden naar AT 
onder geavanceerde instellingen.                  

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel. etc) worden gedaan via nieuwe 
segment-display
Dynamishe teach gebruiken moet appart ingesteld worden.
Als onderdrukking (AT) gebruikt wordt, moet Pin-2 veranderd worden naar AT 
onder geavanceerde instellingen.
Recepten worden opgeslagen via geavanceerde instellingen. Dit kan ook snel 
en eenvoudig via IO-Link.
Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel. etc) worden gedaan via nieuwe 
segment-display
Dynamishe teach gebruiken moet appart ingesteld worden.
Als onderdrukking (AT) gebruikt wordt, moet Pin-2 veranderd worden naar AT 
onder geavanceerde instellingen.
Recepten worden opgeslagen via geavanceerde instellingen. Dit kan ook snel 
en eenvoudig via IO-Link.
Light spot: rond 0.9 mm²
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel. etc) worden gedaan via nieuwe 
segment-display
Teach process moet bij ingebruikname op dynamic teach worden gezet 
onder standaard instellingen, en de Pin-2 instelling naar L/D onder 
geavanceerde instellingen.

1028232 KT10W-2P1115   

1029071 KT10W-2N2115

1041656  KT10W-2P1115S01 

Geen vervangerGeen vervanger
Neem contact op met SICK

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel. etc) worden gedaan via nieuwe 
segment-display
Dynamishe teach gebruiken moet appart ingesteld worden.
Als onderdrukking (AT) gebruikt wordt, moet Pin-2 veranderd worden naar AT 
onder geavanceerde instellingen.                
Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel. etc) worden gedaan via nieuwe 
segment-display
Dynamishe teach gebruiken moet appart ingesteld worden.
Als onderdrukking (AT) gebruikt wordt, moet Pin-2 veranderd worden naar AT 
onder geavanceerde instellingen.                  

Licht spot van 4.2 x 1.2 mm naar 3.7 x 0.9 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel. etc) worden gedaan via nieuwe 
segment-display
Dynamishe teach gebruiken moet appart ingesteld worden.
Als onderdrukking (AT) gebruikt wordt, moet Pin-2 veranderd worden naar AT 
onder geavanceerde instellingen.                  

Licht spot van 4.2 x 1.2 mm naar 3.7 x 0.9 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel. etc) worden gedaan via nieuwe 
segment-display
Dynamishe teach gebruiken moet appart ingesteld worden.
Als onderdrukking (AT) gebruikt wordt, moet Pin-2 veranderd worden naar AT 
onder geavanceerde instellingen.

KTS-WB92141152ZZZZZZZZZZZZZZZ1

KTS-WB92141152ZZZZZZZZZZZZZZZ1

KTS-WB91141152ZZZZZZZZZZZZZZZ1

KTS-WB91141152ZZZZZZZZZZZZZZZ1

Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel. etc) worden gedaan via nieuwe 
segment-display
Dynamishe teach gebruiken moet appart ingesteld worden.
Als onderdrukking (AT) gebruikt wordt, moet Pin-2 veranderd worden naar AT 
onder geavanceerde instellingen.
Recepten worden opgeslagen via geavanceerde instellingen. Dit kan ook snel 
en eenvoudig via IO-Link.
Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel. etc) worden gedaan via nieuwe 
segment-display
Dynamishe teach gebruiken moet appart ingesteld worden.
Als onderdrukking (AT) gebruikt wordt, moet Pin-2 veranderd worden naar AT 
onder geavanceerde instellingen.
Recepten worden opgeslagen via geavanceerde instellingen. Dit kan ook snel 
en eenvoudig via IO-Link.
Light spot:round 0.9 mm²
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel. etc) worden gedaan via nieuwe 
segment-display
Teach process moet bij ingebruikname op dynamic teach worden gezet onder 
standaard instellingen, en de Pin-2 instelling naar L/D onder geavanceerde 
instellingen.
Licht spot van 1.2 x 4.2 mm naar 0.9 x 3.7 mm
Hoge precisie (70 kHz; 3 µs jitter)
Sensor instellingen (teach, schakeldrempel. etc) worden gedaan via nieuwe 
segment-display
Dynamishe teach gebruiken moet appart ingesteld worden.
Als onderdrukking (AT) gebruikt wordt, moet Pin-2 veranderd worden naar AT 
onder geavanceerde instellingen.

1078122

1078122

1078123

1078123

1078126

1078126

1218201

1221244 KTS-WP91241152ZZZZDEHZZZ2ZZZZ1

KTS-WB94141152ZZZZZZZZZZZZZZZ1

KTS-WB9114115AZZZZZZZZZZZZZZZ1

KTS-WB9114115AZZZZZZZZZZZZZZZ1
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