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Soluções limpas  
para as suas aplicações.

FOOD INDUSTRY · Tecnologia de automação

Com mais de 50 anos de experiência em tecnologia de sensores e sistemas de con
trole, sabemos como alcançar a máxima confiabilidade de processo e disponibilidade 
da instalação: O nosso portfólio inclui sensores de posição inovadores e de alta quali
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normas e diretrizes exigidas. Os conectores apropriados também possuem os graus 
de proteção IP 68 / 69K. 

Em um total de 185 países do mundo, os clientes da ifm são apoiados por empresas 
de vendas independentes ou parceiros comerciais, fiéis ao lema „ifm – close to you!“
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Sistemas em vez de apenas componentes

A ifm oferece um amplo portfólio de pro- 
dutos para a automação flexível da sua 
produção. Nossa oferta de 7.800 produtos 
garante flexibilidade e compatibilidade.

Qualidade como filosofia

A qualidade faz parte da nossa filosofia.

Utilizamos o feedback de nossos clientes 
para melhorar continuamente a quali-
dade de nossos produtos.

Nossos sensores são testados com valores 
muito além dos limites indicados por 
meio de procedimentos especiais.

close to you:
Nossa equipe mundial de vendas 
e serviços está sempre à sua dis-
posição.

Engineering  
“Made in Germany“:
Engenharia alemã disponível em 
todo o mundo.

Flexível:
Não apenas o nosso serviço, mas 
também o nosso amplo portfólio 
de produtos se encaixa perfeita-
mente às mais diversas necessi- 
dades.

Inovador:
Mais de 1.000 patentes e  
90 pedidos de patente em 2020.

Confiável:
5 anos de garantia sobre os  
produtos ifm.
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ifm - A empresa que se 
adapta às suas necessidades.
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Estamos à sua disposição

A proximidade com o cliente é parte  

de nosso sucesso. Expandimos constante-

mente a nossa rede de distribuição 

desde o início. Hoje o grupo empresarial 

ifm está representado em mais de  

95 países, fiel ao lema "ifm – close to 

you!“. A assessoria e assistência persona-

lizada são o nosso foco principal. 

Com a introdução de novos produtos 

e tecnologias oferecemos workshops e 

seminários em nossos centros de treina-

mento ou na sua própria empresa. 

 

Segurança graças ao sucesso

Desde a sua fundação em 1969, o 

grupo empresarial ifm vêm crescendo 

constante mente e em 2020 gerou um 

faturamento de 964,7 milhões de euros, 

com mais de 7.300 colaboradores em 

todo o mundo. Este sucesso lhe dá a 

segurança de ter um parceiro confiável 

para a realização de seus projetos de 

automação. Um serviço abrangente e 

uma garantia de até 5 anos sobre os 

dispositivos padrões são apenas dois 

exemplos.

Disponibilidade de produtos

Seus compromissos são importantes para 
nós. É por este motivo que os nossos 
processos de fabricação são otimizados 
constantemente. 
Para produzir grandes quantidades de 
forma rápida, flexível mantendo a alta 
qualidade, além de poder reduzir ainda 
mais os prazos de entrega.

Assista o filme institucional atual sobre a ifm  
para nos conhecer melhor:  
ifm.com/br/close-to-you

https://www.ifm.com/br/close-to-you
https://www.ifm.com/br/close-to-you


Mais clareza

Através das plataformas, é possível 
fazer uma primeira seleção em cada 
grupo de produtos.

Uma linguagem visual clara e textos 
explicativos oferecem uma primeira 
impressão dos produtos.

Comparar produtos entre si

Os seletores são a parte principal da 
busca de produtos.  
Os critérios de seleção mostrados são 
compatíveis com cada programa de 
produto e com as características dos pro-
dutos. Os resultados são mostrados em 
forma de quadrantes ou de listas.

Visão geral:
A gama de produtos ifm está 
clara mente estruturada e cada 
plataforma de produto permite 
uma orientação rápida.

Seletores:
Selecione entre os dados mais 
importantes para obter a opção 
de produtos adequados para as 
suas exigências.

Comparar:
É possível comparar os dados  
técnicos de até 3 produtos entre 
si. As diferenças são marcadas  
em cor.

Buscar e encontrar:
Na busca de texto completo,  
insira o termo procurado e receba 
sugestões para produtos, temas  
e grupo de produtos.

Pedidos:
Com a função de carrinho de  
compras nas páginas dos produ-
tos nós oferecemos um rápido 
processo de pedido e uma impor-
tação em arquivos csv.

A nova plataforma  
de vendas da ifm.
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Para todos os tipos de dispositivos

Seja computador, laptop, iPad, ou smat-
phone, o design da plataforma de ven-
das cabe em qualquer tamanho de tela 
sendo assim muito mais fácil de utilizar. 
Assim, agora é possível comprar produtos 
de forma confortável usando dispositivos  
móveis, como um smartphone, por 
exemplo.
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Compra simples

Você controla tudo no carrinho de com-

pras: quantidade, tipo de envio e modo 

de pagamento. Nós lhe oferecemos tudo 

o que você pode esperar de uma loja 

moderna.

Clientes que confiam nos produtos 

comprovados há muito tempo, podem 

comprar de forma rápida inserindo o 

número do produto no carrinho de 

compras. Isto faz economizar tempo, 

especialmente quando é preciso pedir 

rapidamente um produto de novo. Não 

é necessário navegar pela estrutura do 

menu.

Experimente! Clique aqui para acessar  
o nosso site diretamente:  
ifm.com

https://www.ifm.com
https://www.ifm.com


Fácil:
Os sensores podem ser parametri-
zados a partir do controlador ou 
do mestre. 
Não é preciso rastejar ou escalar 
para ajustar o sensor.

Transparente:
Além dos sinais de comutação, 
muitos sensores emitem valores 
de medição via IO-Link. O objetivo  
é a qualidade consistente do 
produto com menor consumo de 
energia e matéria-prima.

Seguro:
A transmissão passível de erros 
e a conversão de sinais analó-
gicos são substituídas por uma 
transmissão digital de valores de 
medição.

Baixo custo:
Informações de processo, estado 
de comutação e funções de diag-
nóstico são transmitidas sem per-
das para o controlador através de 
uma única porta. O caro processa-
mento de sinais analógicos já não 
é mais necessário.

Seu começo na revolução 
industrial.
Kit inicial IO-Link da ifm.
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Fascínio IO-Link

No passado os comutadores binários 

eram normalmente limitados a simples 

sinais de comutação ou valores analó-

gicos. Hoje os dados dos sensores inte-

ligentes constituem o fundamento da 

próxima revolução industrial. 

Sensores com a tecnologia chave IO-Link 

que obtêm todas as informações de suas 

instalações e máquinas. 

IO-Link foi desenvolvido por fabricantes 

líderes dos setores de sensores, atuadores 

e tecnologia de controle. 

Em trabalho conjunto eles criaram uma 

interface para a automação padronizada  

e independente do barramento de 

campo, que oferece ao usuário uma 

conexão ponto a ponto sem endere-

çamento complexo. Use a fascinação 

IO-Link, fale conosco e mantenha-se tão 

produtivo e competitivo para os seus 

processos de fabricação do futuro.



A comunicação de ponto a ponto:  
mais informações no nosso vídeo sobre o IO-Link: 
io-link.ifm
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Sem influência externa do sinal

A transmissão de dados é baseada em um  
sinal de 24 V. Cabos blindados e aterramentos 
associados são desnecessários.

Sem perda de valor de medição

Toda a transmissão dos valores de medição é 
realizada digitalmente. Uma transmissão passível 
de erros e a conversão de sinais analógicos são 
substituídas.

Simples troca de sensor

Todos os parâmetros do sensor são armazenados 
no mestre e transferidos para o novo dispositivo.

Seguro contra manipulação

Sem ajustes incorretos pelo pessoal de operação.

Identificação

Dispositivos de substituição equivalentes.  
Não são aceitos sensores errados.

Detecção / diagnóstico de ruptura de fio

Ruptura de fio ou curto-circuito são detectados 
imediatamente.

Progresso com o IO-Link

Aproveite as vantagens! 

Atualmente o usuário tem opções total-

mente novas com os sensores IO-Link 

ifm.

Assim são gerados por exemplo, dados 

adicionais do sensor, que podem ser  

utilizados para alcançar a máxima efici-

ência com a maior economia. 

É possível obter um processo transparente 

da máquina até o ERP que otimize a 

automação já existente da melhor forma 

possível. Além disso, o IO-Link oferece 

ainda muito mais:

http://www.io-link.ifm
http://www.io-link.ifm


 

Quem disse que só podemos 
fazer hardwares?
moneo. o software que você sempre quis para a evolução industrial.

Uma coisa é certa: a verdadeira digitali

zação industrial começa com o sensor e 

vai até a estrutura de TI. Se você já usa 

IOLink em sua instalação, você já deu 

o primeiro passo importante em direção 

a mais eficiência e menos paradas não 

planejadas. E você está pronto para o 

segundo passo. Você está pronto para 

obter mais da sua instalação usando um 

software simples e genial?

Transformando valores em valor 

agregado

Com o moneo você pode acessar facil

mente toda a rede IOLink. E graças à 

disposição lógica em uma estrutura em 

árvore, você tem acesso rápido e direcio

nado a cada sensor individual a qualquer 

momento. Assim que a sua rede IOLink 

estiver integrada ao moneo, os valores 

não estarão mais disponíveis apenas 

como informação individual.  

O moneo obtém os valores utilizáveis e 

os transforma em valor agregado. Você 

pode, por exemplo, combinar os valores 

de nível de todos os tanques em um 

estoque total. Este estoque total pode ser 

exibido claramente no cockpit juntam

ente com outras informações relevantes. 

Desta forma, você tem uma visão geral 

contínua de todos os valores importantes 

de sua instalação ou processo. 

Se a situação se tornar crítica em sua 

ausência, por exemplo, porque o nível 

está abaixando ou a vibração no rotor do 

ventilador está aumentando perigosa

mente, o moneo emite um alarme ime

diatamente e o informa por email. Isto 

permite programar a manutenção com 

antecedência ou acionar processos man

uais de reabastecimento para manter o 

sistema funcionando.  

Em resumo: o moneo otimiza os seus 

processos garantindo um funcionamento 

correto e sem problemas. 

A nova flexibilidade com o moneo

Como você pode ver, o moneo não deixa 

nada a desejar. É um software totalmente 

fantástico, mas somente do tamanho 

que você precisa. Você pode começar 

por exemplo usandoo apenas para a 

parametrização e a função de cockpit em 

uma parte da instalação e utilizar as pos

sibilidades de manutenção em tempo real 

mais tarde quando você estiver pronto 

para o próximo passo.

Resumindo: o moneo cresce de forma 

simples e flexível juntamente com as 

suas necessidades. Os dias dos softwares 

incontroláveis, superdimensionado e  

confusos terminaram. Chegou a hora de 

ser simples, fácil de usar e genial.  

Chegou a hora do moneo!
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|starterkit

moneo|starterkit  

Eleve o monitoramento 

de condições de motores 

em ventiladores, bombas e muitas 

outras máquinas a um novo nível. 

O pacote completo baseado em 

hardware e software relacionados 

entre si permite a você manter o 

controle da sua instalação e planejar 

com antecedência as necessidades 

de manutenção. E de maneira tão 

confortável e fácil de usar como 

nunca antes vista. 

Em resumo: o moneo|starterkit 

é o começo perfeito na evolução 

digital.



 

www.moneo.ifm

|appliance |vAppliance

moneo|appliance é o com

ponente de hardware precisa

mente adaptado às exigências 

do software e age como um nó poderoso 

e confiável na infraestrutura da rede. 

Fornece aos módulos de softwares o 

poder digital necessário, armazena e 

faz backup de dados e serve como uma 

interface para atualizações de softwares 

e manutenção dos sistemas. 

O moneo|appliance pode ser usado sem 

conhecimentos profundos de TI e é possí

vel integrálo no ambiente de fabricação, 

na rede de produção e no centro de pro

cessamento de dados.

moneo|vAppliance  é a 

máquina virtual para a operação 

segura e de alto desempenho 

do moneo nos ambientes de virtualização 

de TI existentes. 

Portanto, principalmente as soluções de 

alta disponibilidade, também podem ser 

utilizadas para o moneo. Fornecido em 

formato OVP (Open Virtualization), o 

moneo|vAppliance pode ser facilmente 

integrado em ambientes virtuais e, com 

o appliance management system (AMS), 

oferece uma gestão de sistema idêntica 

ao do moneo|appliance físico.
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moneo|OS

moneo|OS é a base de soft

ware simples e a ferramenta 

de gerenciamento para todos 

os produtos de software do IoT Toolkit 

moneo. No moneo|OS você pode geren

ciar suas licenças moneo facilmente. 

Além disso, o modelo de fluxo de dados 

inteligente e fácil de usar e permite  

reunir os dados dos sensores individuais  

e convertê-los em valores significativos.  

Isto permite que os processos sejam  

analisados e otimizados rapidamente.
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www.moneo.ifm

moneo|configure é a  

ferramenta de gerenciamento 

confortável para a sua rede 

IOLink. Parametrize os dispositivos 

IOLink em sua fábrica com apenas 

alguns cliques. A exibição no cockpit 

simplifica a configuração e o diagnóstico 

de falhas. A administração confiável de 

conjuntos de dados de parâmetros torna 

prática a integração de novos sensores. 

moneo|configure SAA ferramenta de 

gerenciamento também está disponível 

como versão autônoma para todos os 

que desejam uma parametrização IOLink 

simples.

moneo|RTM As vantagens 

de um monitoramento de 

condição de alto desempenho 

e transparente com o moneo|RTM são 

óbvias: menos tempos de parada, pla

nejamento de manutenção mais eficaz 

e análise abrangente dos dados. É assim 

que funciona a manutenção eficiente 

para a implementação de processos de 

produção com custo otimizado.

|RTM

|configure
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Teste de choque térmico

Em limpezas de alta pressão, os sen
sores de proximidade são expostos a 
condições extremas de temperatura. 
Por este motivo a ifm testa os sensores 
com choques de temperatura utilizando 
ciclos curtos de temperatura entre 0 e 
100 °C. Após o teste, são verificadas 
todas as propriedades do sensor. Isto 
garante a máxima confiabilidade.
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Teste de impacto

Em aplicações industriais, os sensores 
podem ser expostos a fortes impactos. 
Por este motivo os sensores ifm são 
submetidos à testes de impacto com 
500 g. Este padrão de teste estabelece 
novas referências para o desenvolvi
mento de sensores indutivos.
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Teste de limpeza de alta pressão 
conforme IP 69K

Os sensores de proximidade indutivos  
da ifm são testados segundo os padrões 
do IP 69K. O objetivo é simular as con
dições de limpeza sob alta pressão em 
um chão de fábrica.

Na instalação de teste, os sensores são 
expostos à um jato de água com 80 a 
100 bares à uma temperatura de 80 °C. 
A duração de cada ciclo de limpeza é 
de 30 segundos. O teste é realizado 
em ângulos determinados usando um 
bocal de pulverização localizado à uma 
distância de 10 a 15 cm do sensor. 
Os sensores indutivos ifm suportam as 
condições de teste e continuam funcio
nando corretamente com sua distância 
de comutação total.
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Teste de vibração

Os sensores são submetidos à um teste 
de vibração com 40 g à uma frequência 
de vibração entre 0 e 2000 Hz. Desta 
forma é testada a resistência do circuito 
eletrônico e dos componentes monta
dos na superfície.  
O teste de vibração está projetado de 
tal forma a exceder significativamente 
as condições de produção dos sistemas 
de automação industrial.

Teste de caldeira a vapor

Para simular o processo de envelheci
mento, os sensores da área com  
respingos de água são colocados em  
uma caldeira a vapor.

Para sensores indutivos: a simulação é 
realizada para identificar se a penetra
ção de moléculas de água pode afetar 
o funcionamento do sensor. Isto pode 
ser reconhecido por uma mudança na 
distância de comutação.

Para sensores ópticos: a simulação é 
realizada para identificar se a água 
pode entrar na óptica do sensor. O 
resfriamento brusco na água gelada 
provoca o embaçamento devido à  
umidade no interior da óptica.

Normas e homologações

Os seletores de produtos e outras informações estão disponíveis no site: ifm.com
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Normas e homologações
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Muitos sensores ifm contam com a certificação ECOLAB.

Sensores indutivos de proximidade

Sensores ópticos da série OG para aplicações 
com respingos de água

Módulo AS-i ProcessLine

Certificado ECOLAB

Pense globalmente, aja localmente.
  

Zertifikat 
 

In einem Zertifizierungsaudit hat die Organisation 

 

ifm electronic GmbH  
 

am Standort 

ifm-Straße 1, 88069 Tettnang 
und weiteren Standorten gemäß Zertifikatsanlage 

nachgewiesen, dass ein Umweltmanagementsystem eingeführt wurde und erfolgreich 
angewendet wird entsprechend der Norm 

 

ISO 14001 
Ausgabe September 2015 

 

für die Tätigkeit 

Entwicklung, Produktion und Vertrieb von Sensorik, Systemkommunikation, 
Steuerungstechnik für Automatisierung / Schaltung und Software 

Dieses Zertifikat ist gültig vom 24.4.2020 bis zum 23.4.2023. 

 

 

Berlin, 03. April 2020 

Prof. Dr.-Ing. Jan Uwe Lieback Ralf Steinborn  
Umweltgutachter DE-V-0026 Umweltgutachter DE-V-0314 

 

Nr. U-20-23881 

O nosso sistema de gestão 
ambiental no sentido de “pensar 
globalmente, agir localmente” 
deve ser entendido como parte 
de garantir o futuro da nossa 
empresa e contribuir para uma 
melhoria contínua da proteção 
ambiental.

Neste sentido, na primavera de 
2020 obtivemos a certificação 
EMAS e ISO 14001 para a nossa 
gestão ambiental interna de 
longa data nas sedes alemães da 
ifm electronic gmbh, ifm efector 
gmbh e ifm flexpro gmbh.

Ecolab® é líder internacional no desen
volvimento de produtos de limpeza, 
desinfecção e higiene de alta qualidade 
para as indústrias de processamento de 
alimentos, bebidas, laticínios e farma
cêutica. 

A resistência e a qualidade dos senso
res, conectores e cabos ifm para áreas 
com respingos de água foram testados 
sob os altos padrões Ecolab.

Em testes independentes, a Ecolab 
testou os sensores indutivos e os sen
sores ópticos da série OG para áreas de 
respingos de água e os módulos ASi 
ProcessLine e certificou que esses sen
sores suportam os produtos químicos 
de limpeza usados nos testes.



3A Sanitary Standards Inc. (3 A SSI) é uma organização independente e sem fins 
lucrativos que promove o projeto higiênico de instalações nas indústrias alimentícia, 
de bebidas e farmacêutica.

3A

Interface atuadorsensor. Sistema de barramento para o nível de campo binário inferior.

Atmosphère Explosible (atmosfera explosiva). O regulamento ATEX compreende 
as diretrizes da União Europeia no campo da proteção contra explosões. Por um 
lado, tratase da diretiva ATEX 94/9/CE e, por outro, da diretiva de operação ATEX 
1999/92/CE.

CCC (China Compulsory Certification) é uma certificação chinesa obrigatória para 
certos produtos que são colocados em circulação no mercado da China. Os pro
dutos afetados estão especificados em um catálogo elaborado pelas autoridades 
chinesas.

Teste de um produto pela CSA de acordo com as normas de segurança vigentes no 
Canadá e nos EUA.

Conformité Européenne (conformidade europeia). Ao usar a marcação CE, o fabri
cante confirma que o produto cumpre com as diretrizes europeias vigentes específi
cas do produto.

Teste de componentes pela UL de acordo com as normas de segurança vigentes  
no Canadá e nos EUA. Os componentes podem ser utilizados no produto final sob 
consideração da “Condition of Acceptability” (condição de aceitabilidade).

Canadian Standards Association (associação canadense de normas). Uma organiza
ção não governamental canadense que estabelece normas e padrões, testa e certifica 
produtos para a sua segurança. Atualmente a associação atua em todo o mundo.

Teste de um produto pela UL de acordo com as normas de segurança vigentes no 
Canadá e nos EUA.

Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt: Instituto alemão de engenharia de construção) 
(Lei alemã de proteção dos recursos hídricos). A lei alemã de proteção dos recursos 
hídricos (WHG) constitui a parte principal da lei alemã de recursos hídricos. Contém 
disposições sobre a proteção e uso de águas superficiais e subterrâneas, bem como 
regulamentos sobre a ampliação de vias hídricas, o planejamento econômico hídrico 
e a proteção contra enchentes.

Normas e homologações

Os seletores de produtos e outras informações estão disponíveis no site: ifm.com
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O Deutsche Kalibrierdienst  DKD (instituto alemão de calibração) é um conjunto de 
laboratórios de calibração de empresas industriais, institutos de pesquisa, autorida
des técnicas, instituições de monitoramento e testes. Os certificados de calibração 
DKD são documentos que comprovam a rastreabilidade segundo os padrões nacio
nais, conforme exigido pela DIN EN ISO 9000 e DIN EN ISO/IEC 17025. Eles servem 
como base metrológica para o monitoramento de equipamentos de medição e teste 
dentro da estrutura de gestão de qualidade.

Homologação através do KraftfahrtBundesamt (escritório federal alemão para a 
circulação de veículos automotores). A homologação do tipo E1 pelo Kraftfahrt
Bundesamt (escritório federal alemão para a circulação de veículos automotores) 
confirma que os dispositivos estão de acordo com as normas de veículos a motor. 
Os dispositivos com esta marcação podem ser instaladas em veículos sem invalidar 
sua aprovação de tipo.

Para sensores de processo da ifm que se destinam a entrar em contato com alimen
tos, é levada em consideração o regulamento CE 1935/2004. A lista dos produtos 
destinados a este fim e as informações detalhadas estão disponíveis mediante soli
citação.

European Hygienic Engineering & Design Group (grupo europeu de inspeção de ali
mentos e engenharia e projeto higiênico.). Órgão europeu de inspeção de alimentos 
e produtos farmacológicos. Este órgão concede homologações e certificados para 
produtos e materiais utilizados nas indústrias alimentícia e farmacêutica.

Food and Drug Administration. Autoridade dos EUA para a inspeção de alimentos  
e fármacos. Este órgão concede homologações e certificados para produtos e mate
riais utilizados nas indústrias alimentícia e farmacêutica.

Factory Mutual Research. Empresa de seguros com sede nos EUA, cujo foco é a pro
teção da propriedade baseada na tecnologia. Oferece pesquisa de materiais, testes 
de materiais e certificações na área de proteção contra incêndio e explosão.

Process Field Bus. Sistema de barramento de campo para maiores quantidades de 
dados. Está disponível em diferentes variantes, por exemplo, Profibus FMS, DP ou 
PA. O Profibus DP pode ser usado em distâncias maiores, por exemplo, como cone
xão para a ASi.

Technischer ÜberwachungsVerein (associação de inspeção técnica). O TÜV alemão 
realiza controles técnicos de segurança no setor privado que são prescritas por leis 
ou ordens estatais.

Underwriters Laboratories. Uma organização fundada nos EUA para testar e certificar 
produtos e sua segurança.

Normas e homologações
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AC009S CE, ASI, SIL 3, PL e 149

AC010S CE, cULus, ASI, SIL 3, PL e 150

AC012S CE, cULus, ASI, SIL 3, PL e 150

AC015S CE, ASI, SIL 3 149

AC030S CE, cULus, SIL 3, PL e 149

AC041S CE, cULus 149

AC1154 CE 147

AC1253 CE, cULus, ASI 146

AC1256 CE, cULus, ASI 146

AC1401 CE, cULus, Profinet, EAC, ASI 145

AC1422 CE, cULus, EAC, ASI, EtherNet/IP 145

AC2316 CE, cULus, EAC, ASI 53

AC2386 CE, ASI 147

AC2410 CE, cULus, ASI 146

AC2417 CE, cULus, ASI 146

AC2900 CE, cULus, EAC 145

AC3200 CE, cULus, ASI, EAC 145

AC3216 CE, cULus, ASI 145

AC402S CE, cULus, EAC, Profinet, ASI, SIL 3, PL e 149

AC422S CE, cULus, ASI, EtherNet/IP, SIL 3, PL e 149

AC432S CE, cULus, ASI, SIL 3, PL e 149

AC5005 CE, cULus 147

AC505S CE, cULus, ASI, EAC, PL e 149

AC507S CE, cULus, ASI, EAC, SIL 3, PL e 149

AC514A CE, ATEX II 3D 145

AC5214 CE, cULus, EAC 146

AC5222 CE, cULus, EAC 146

AC522A CE, ATEX II 3D 145

AC5243 CE, cULus, EAC 146

AC5246 CE, cULus, EAC 146

AC5270 CE, cULus, EAC 146

AC528A CE, ATEX II 3D 145

AC570A CE, ATEX II 3D 145

AC6000 CE 87

AC6001 CE 29

AC6002 CE 87

AC904S CE, cULus, ASI 150

AIK001 CE 125

AIK050 CE, FCC 125

AIS910 125

AL1060 CE, EAC 59, 61, 69

AL1101 CE, cULus, Profinet, EAC 29

AL1102 CE, cULus, Profinet, EAC 87

AL1122 CE, cULus, EtherNet/IP, EAC 87

AL1300 CE, Profinet, cULus, EAC 87

AL1323 CE, cULus, EtherNet/IP, EAC 29

AL1332 CE, cULus, EAC 87

AL1402 Profinet, CE, UL, EAC 87

AL1422 CE, UL, EAC 87

AL1900 CE, Profinet, cULus, EAC 87

AL1930 CE, cULus, EAC 87

AL2205 CE 29

AL2230 CE, cULus 29

AL2240 CE, cULus 29

AL2325 CE 87

AL2330 CE, cULus, EAC 88

AL2605 CE 88

ANT410 CE, cULus 121

ANT431 CE, cULus 121

ANT512 CE, cULus 121

DA102S CE, cULus 154

DD110S CE, cULus 154

DF2101 CE, cULus 30, 89

DF2210 CE, cULus 30, 89

DF2212 CE, cULus 30, 89

DF2214 CE, cULus 30

DF3100 CE 30

DN4011 CE, cULus 147

DN4034 CE, cULus 147

DP1213 cULus, CE, EAC 88

DP1223 CE, cULus 88

DP2200 CE, cULus, EAC 88

DTE100 Certificado CE, cULus, PI 121

DTI513 CE, cULus 121

DU110S CE 154

DV1000 CE 89

DV1001 CE 89

DV1002 CE 89

DV1003 CE 89

DV1004 CE 89

DV1510 CE 89

DV2520 CE 90

E10730 93

E10734 35, 95

E10735 35, 95

E10736 103, 35, 95

E10737 107, 35

E11031 FDA 39, 98

E11033 FDA 39, 98

E11803 41

E11877 101

E11898 CE 115, 117

E11900 53

E11930 151

E11950 CE 115

E11976 101

E12106 93

E12291 41

E12384 99

E12403 CE 111
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E12487 CE 95

E12490 CE 88

E12515 53

E12517 53

E12592 53

E12675 39

E20005 46

E20454 46

E20722 109

E20744 43

E20870 43

E20874 107

E20956 43

E21015 46

E21083 109

E21084 109

E21133 107

E21138 CE 115

E21166 119

E21224 107

E21268 46

E21269 46

E21271 46

E21272 46

E21273 46

E2D110 119

E2D200 119

E2D500 117

E2D501 117

E2V100 119

E30391 CE, cULus 88

E30398 CE, cULus 30

E30443 CE, cULus 30, 88

E30444 CE, EAC 30, 88

E30446 CE, FCC 29, 88

E30469 137

E30473 137

E37421 3A, EC1935/2004, EHEDG, FDA 65

E37511 EC1935/2004, FDA 65

E37830 3A, EC1935/2004, EHEDG, FDA 65

E3D300 CE 115

E3D301 115

E40180 ACS 131

E40199 ACS 131

E40254 131

E43020 EC1935/2004, FDA 129

E43340 EC1935/2004, EHEDG, FDA, FCM, 3A 61

E43341 EC1935/2004, EHEDG, FDA, FCM, 3A 61

E43342 EC1935/2004, EHEDG, FDA, FCM, 3A 61

E43345 EC1935/2004, EHEDG, FDA, FCM, 3A 61

E60215 55

E61433 55

E61438 111

E70231 151

E70354 CE, cULus 147, 151

E70442 147, 151

E70471 147

E70582 CE, cULus 151

E70588 cULus 151

E73004 147

E73009 147

E74000 EAC 147

E74010 EAC 147

E74300 EAC 151

E74310 CSA, EAC 151

E7903S 150

E80120 CE 125

E80343 CE 121

E80371 CE 121

E80372 99

E80373 99

E80374 99

E80375 99

E80376 99

E80379 CE 121

E89060 90

E89061 90

E89066 90

EBC112 CE, cULus 91

EBC113 CE, cULus, EAC 91

EBF006 CE, cULus, EAC 79

EC2080 136

EVC001 CE, cULus, EAC 101, 103

EVC002 CE, cULus 113, 90

EVC004 CE, cULus, EAC 137, 90, 93

EVC005 CE, cULus 131, 90

EVC018 CE, cULus 127

EVC043 CE, cULus 125

EVC044 CE, cULus 90

EVC059 CE, cULus 121

EVC100 CE, cULus 127

EVC141 CE, cULus 99

EVC144 CE, cULus 99

EVC151 CE, cULus 113

EVC433 CE, cULus 91

EVC439 CE, cULus 91

EVC539 CE, cULus 137

EVC541 CE, cULus 137

EVC561 CE, cULus 137

EVC614 CE, EAC 125
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EVC695 CE 91

EVC813 CE, EAC 91

EVC814 CE, EAC 91

EVC847 CE, EAC 117

EVF001 CE, cULus, EAC 137, 30, 35

EVF002 CE, cULus 41

EVF004 CE, cULus, EAC 137, 30, 35

EVF005 CE, cULus 41, 77

EVF007 CE, cULus 35, 78

EVF009 CE, cULus 78

EVF010 CE, cULus, EAC 30, 77

EVF012 CE, cULus 77

EVF013 CE, cULus, EAC 30

EVF043 CE, cULus 77

EVF051 CE, cULus 77

EVF055 CE, cULus 78

EVF057 CE, cULus 78

EVF061 CE, cULus 77

EVF063 CE, cULus 77

EVF064 CE, cULus 77

EVF122 CE 46

EVF123 CE 46, 77

EVF126 CE 46

EVF127 CE 46, 78

EVF130 CE 47

EVF131 CE 46, 78

EVF133 CE 78

EVF134 CE 47

EVF137 CE 47, 78

EVF140 CE 47

EVF141 CE 78

EVF145 CE 77

EVF159 CE 78

EVF256 CE 77

EVF269 CE 77

EVF333 CE, cULus 79

EVF337 CE, cULus 79

EVF524 CE 31, 79

EVF532 CE, cULus 31, 79

EVF552 CE 136

EVF558 CE 31, 79

EVF565 CE, EAC 31, 79

EVF567 CE, EAC 31, 79

EVF570 CE, EAC 31, 79

EVF572 CE, EAC 31, 79

EVF695 CE 79

EVT392 CE, cULus 137

EY1010 CE 155

EY1015 CE 155

EY3008 155

 Nº do 
pedido

Homologações Página do 
catálogo

G1501S CE, cULus, (CCC) 154

G2001S CE 154

GF711S CE, cULus, EAC, SIL 2, PL d, (CCC) 153

GG505S CE, cULus, EAC, SIL 3, PL e, (CCC) 153

GG851S CE, cULus, EAC, SIL 2, PL d, (CCC) 153

GI701S CE, cULus, EAC, SIL 3, PL e, (CCC) 153

GI711S CE, cULus, EAC, SIL 2, PL d, (CCC) 153

GM504S CE, cULus, EAC, SIL 3, PL e, (CCC) 153

GM705S CE, cULus, EAC, SIL 3, PL e, (CCC) 153

ID5046 CE, cULus, EAC, (CCC) 93

ID5055 CE, cULus, EAC, (CCC) 93

IE5379 CE, EAC, (CCC) 34

IES200 CE, cULus, EC1935/2004, (CCC) 94

IES201 CE, cULus, EC1935/2004, (CCC) 94

IET200 CE, cULus 33

IET201 CE, cULus 33

IFS297 CE, cULus, EC1935/2004, EAC, (CCC) 94

IFS299 CE, cULus, EC1935/2004, EAC, (CCC) 94

IFT200 CE, cULus, EC1935/2004, FDA, (CCC) 34

IFT202 CE, cULus, EC1935/2004, FDA, (CCC) 34

IFT203 CE, cULus, EAC, EC1935/2004, FDA, (CCC) 34

IFT205 CE, cULus, EAC, EC1935/2004, FDA, (CCC) 34

IFT240 CE, cULus, EAC, EC1935/2004, FDA, (CCC) 33

IFT245 CE, cULus, EAC, EC1935/2004, FDA, (CCC) 33

IFT259 CE, cULus, FDA, EAC, EC1935/2004, (CCC) 33

IFT260 CE, cULus, FDA, EAC, EC1935/2004, (CCC) 33

IGS287 CE, cULus, EC1935/2004, EAC, (CCC) 94

IGS288 CE, cULus, EC1935/2004, EAC, (CCC) 94

IGS292 CE, cULus, EC1935/2004, EAC, (CCC) 94

IGT200 CE, cULus, EAC, EC1935/2004, FDA, (CCC) 34

IGT202 CE, cULus, EAC, EC1935/2004, FDA, (CCC) 34

IGT205 CE, cULus, FDA, EC1935/2004, EAC, (CCC) 34

IGT247 CE, cULus, EAC, EC1935/2004, FDA 33

IGT249 CE, cULus, EAC, EC1935/2004, FDA, (CCC) 33

IGT261 CE, cULus, FDA, EAC, EC1935/2004, (CCC) 33

IGT262 CE, cULus, FDA, EAC, EC1935/2004, (CCC) 33

IIS282 CE, cULus, EC1935/2004, EAC, (CCC) 94

IIS283 CE, cULus, EC1935/2004, EAC, (CCC) 94

IIS284 CE, cULus, EC1935/2004, EAC, (CCC) 94

IIT200 CE, cULus, FDA, EC1935/2004, EAC, (CCC) 34

IIT202 CE, cULus, FDA, EC1935/2004, EAC, (CCC) 34

IIT204 CE, cULus, FDA, EC1935/2004, EAC, (CCC) 34

IIT205 CE, cULus, FDA, EC1935/2004, EAC, (CCC) 34

IIT228 CE, cULus, EC1935/2004, FDA 33

IIT231 CE, cULus, EAC, EC1935/2004, FDA, (CCC) 33

IIT245 CE, cULus, FDA, EAC, EC1935/2004, (CCC) 33

IIT246 CE, cULus, FDA, EAC, EC1935/2004, (CCC) 33

IM5115 CE, cULus, (CCC) 93

IM5132 CE, cULus, EAC, (CCC) 93

IM5133 CE, cULus, EAC, (CCC) 93
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IM5135 CE, cULus, EAC, (CCC) 93

IN5327 CE, cULus, EAC, (CCC) 53

IN5409 CE, (CCC) 53

IX5010 CE, EAC, (CCC) 53

IX5030 CE, EAC, (CCC) 53

KD501A CE, EAC, ATEX II 3D 38, 98

KF5001 CE, cULus, EAC, (CCC) 37

KF5015 CE, EAC, UL, (CCC) 37

KG6001 CE, EAC, cULus, (CCC) 37

KI5030 CE, FM, IECEx, CCC, ATEX II 1D, ATEX II 1G 38, 98

KI503A CE, EAC, CCC, ATEX II 3D 38, 98

KI505A CE, EAC, CCC, ATEX II 3D 38, 98

KI5083 CE, cULus, EAC, (CCC) 37, 97

KI5085 CE, cULus, EAC, (CCC) 37, 97

KI5087 CE, cULus, EAC, (CCC) 37, 97

KI6000 CE, cULus, EAC, (CCC) 37, 97

KQ1000 CE, cULus 38

KQ1001 CE, cULus 125, 38

KQ6002 CE, cULus, EAC, (CCC) 37, 97

KT5011 CE 38, 98

KT5106 CE 97

KT5110 CE 97

KT6300 CE 38

KT6301 CE 38

MFT202 CE, cULus, (CCC) 41

MGT201 CE, EAC, (CCC) 41

MK5111 CE, cULus, EAC, (CCC) 101

MK5128 CE, cULus, EAC, (CCC) 101

MK5301 CE, cULus, EAC, (CCC) 101

MK5312 CE, cULus, EAC, (CCC) 101

MN200S CE, cULus 155

MN503S CE, cULus 155

MN701S CE, cULus, FCC, PL e 155

MN705S CE, cULus, FCC, PL e 155

MVQ101 CE, cULus 125

MVQ201 CE, cULus 53

N0534A CE, CSA, FM, IECEx, ATEX II 1G, ATEX II 1D 39, 98

O1D100 CE, cULus, EAC, (CCC) 107

O1D155 CE, cULus, (CCC) 107

O1D300 CE, cULus, EAC, (CCC) 107

O2D220 CE, cULus, (CCC) 119

O2D222 CE, cULus, (CCC) 119

O2D224 CE, cULus, (CCC) 119

O2D933 CE 117

O2I500 CE, EtherNet/IP 117

O2I503 CE, EtherNet/IP 117

O2I504 CE, EtherNet/IP 117

O2I511 CE, Profinet 117

O2I512 CE, Profinet 117

O2I515 CE, Profinet 117

O2V100 CE, cULus, (CCC) 119

O2V104 CE, cULus, (CCC) 119

O2V122 CE, cULus, (CCC) 119

O3D300 CE, cULus 115

O3D302 CE, cULus 115

O3D310 CE, cULus 115

O3D312 CE, cULus 115

O5C500 CE, cULus, EAC, (CCC) 109

O5D100 CE, cULus, EAC, (CCC) 106

O5D150 CE, cULus, EAC, (CCC) 105

O5E200 CE, cULus, EAC, (CCC) 105

O5E500 CE, cULus, EAC, (CCC) 105

O5G500 CE, cULus, EAC, (CCC) 109

O5H200 CE, cULus, EAC, (CCC) 105

O5H500 CE, cULus, EAC, (CCC) 105

O5K500 CE, cULus, EAC, (CCC) 109

O5P200 CE, cULus, EAC, (CCC) 105

O5P500 CE, cULus, EAC, (CCC) 105

O5S200 CE, cULus, EAC, (CCC) 105

O5S500 CE, cULus, EAC, (CCC) 105

O6E200 CE, cULus, EAC, (CCC) 106

O6E300 CE, cULus, EAC, (CCC) 45

O6E301 CE, cULus, EAC, (CCC) 45

O6E302 CE, cULus, EAC, (CCC) 45

O6E309 CE, cULus, EAC, (CCC) 45

O6H200 CE, cULus, EAC, (CCC) 106

O6H300 CE, cULus, EAC, (CCC) 45

O6H301 CE, cULus, EAC, (CCC) 45

O6H302 CE, cULus, EAC, (CCC) 45

O6H309 CE, cULus, EAC, (CCC) 45

O6P200 CE, cULus, EAC, (CCC) 106

O6P300 CE, cULus, EAC, (CCC) 45

O6P301 CE, cULus, EAC, (CCC) 45

O6P302 CE, cULus, EAC, (CCC) 45

O6P309 CE, cULus, EAC, (CCC) 45

O6S200 CE, cULus, EAC, (CCC) 106

O6S300 CE, cULus, EAC, (CCC) 45

O6S301 CE, cULus, EAC, (CCC) 45

O6S302 CE, cULus, EAC, (CCC) 45

O6S305 CE, cULus, EAC, (CCC) 45

O6T300 CE, cULus, EAC, (CCC) 45

LDL100 69

LDL200 69

LDL201 69

LDL210 69

LMT100 61

LMT102 61

LMT105 CE, CRN, cULus, EAC, EC1935/2004, FDA 61

LMT202 ACS, CE, cULus, EAC, EC1935/2004, FDA 61

LR2750 3A, CE, CRN, cULus, EAC, EC1935/2004, EHEDG, FDA 61

EC1935/2004, FDA, EAC, CE, FCM, 3A, cULus, EHEDG

EC1935/2004, FDA, EAC, CE, FCM, 3A, cULus, EHEDG

cULus, FDA, FCM, EC1935/2004, 3A, CE, EAC

CE, 3A, EC1935/2004, FCM, FDA, cULus

3A, ACS, CE, CRN, cULus, EAC, EC1935/2004, EHEDG, FDA

3A, ACS, CE, CRN, cULus, EAC, EC1935/2004, EHEDG, FDA
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O6T301 CE, cULus, EAC, (CCC) 45

O6T302 CE, cULus, EAC, (CCC) 45

O6T309 CE, cULus, EAC, (CCC) 45

OGE300 CE, cULus, EAC, (CCC) 43

OGE301 CE, cULus, EAC, (CCC) 43

OGE380 CE, cULus 43

OGH312 CE, cULus, EAC, (CCC) 43

OGH314 CE, EAC, (CCC) 43

OGH380 CE, cULus, EAC 43

OGH381 CE, cULus, EAC 43

OGP300 CE, cULus, EAC, (CCC) 43

OGP301 CE, cULus, EAC, (CCC) 43

OGS300 CE, cULus, EAC, (CCC) 43

OGS380 CE, cULus, EAC 43

OID204 CE, cULus, EAC, (CCC) 106

OID251 CE, cULus, EAC, (CCC) 106

OY035S CE, cULus, PL c, (CCC) 154

OY044S CE, cULus, SIL 3, PL e, (CCC) 154

OY049S CE, cULus, SIL 3, PL e, (CCC) 154

OY113S CE, cULus, PL c, (CCC) 154

OY407S CE, cULus, SIL 3, PL e, (CCC) 153

OY411S CE, cULus, PL c, (CCC) 154

OY422S CE, cULus, SIL 3, PL e, (CCC) 154

OY431S CE, cULus, PL c, (CCC) 153

OY453S CE, cULus, SIL 3, PL e, (CCC) 153

OY511S CE, cULus, SIL 3, PL e 154

PM1618 CE, FCM, FDA, EC1935/2004, cULus, 3A 58

PM1704 58

PM1707 58

PM1708 58

PM1718 CE, FCM, FDA, EC1935/2004, cULus, 3A 58

PN2014 CE, cULus 113

PN2015 CE, cULus 113

PN2094 CE, cULus, DNVGL, EAC 113

PN2514 CE, cULus 113

PN2515 CE, cULus 113

PN2594 CE, cULus, DNVGL, EAC 113

PQ3809 CE, cULus, EAC 113

PQ3834 CE, cULus, EAC 113

PQ7809 CE, cULus, EAC 113

PQ7834 CE, cULus, EAC 113

PV7000 CE, cULus, EAC 127

PV7004 CE, cULus, EAC 127

PV8000 cULus, CE, EAC 127

PV8004 cULus, CE, EAC 127

QA0011 29, 89

RA3110 CE, EAC 55

RM3010 CE 111

RM3011 CE 111

RM9010 CE 55

RMB310 CE, EAC 55

RMV300 CE, EAC 111

RO3110 CE, EAC, cULus 55

ROP520 CE, cULus, EAC 111

RU3110 CE, EAC, cULus 55

RUP500 CE, cULus, EAC 111

RV3110 CE, cULus 55

RVP510 CE, cULus 111

SA4100 129

SA4300 129

SA5000 CE, CRN, cULus, EAC, DNVGL 129

SD1540 CE, EAC, cULus 133

SD2500 CE, cULus, EAC 133

SD5500 CE, cULus, EAC, EAC 125, 133

SD5600 CE, cULus, EAC, EAC 133

SD5800 cULus, CE 133

SD6500 CE, cULus, EAC 133

SD8500 CE, cULus, EAC 133

SD9500 CE, cULus, EAC 133

SI5000 CE, cULus, EAC 129

SI5004 CE, CRN, cULus, EAC 129

SI5010 CE, CRN, cULus, EAC 129

SI6600 129

SI6800 129

SM0510 CE, cULus, EAC 131

SM6020 CE, cULus, EAC 131

ACS, CE, CRN, cULus, EAC, KTW, EC1935/2004, FDA, FCM

ACS, CE, CRN, cULus, EAC, KTW, EC1935/2004, FDA, FCM

3A, ACS, CE, EHEDG, FDA, FCM, cULus, CRN, EAC

3A, ACS, CE, EHEDG, FDA, FCM, cULus, CRN, EAC

3A, ACS, CE, EHEDG, FDA, FCM, cULus, CRN, EAC

PG2794
3A, ACS, CE, cULus, EAC, EC1935/2004,  

EHEDG, FDA, FCM, CRN

57

PG2797 57

PG2798 57

PG2894 57

PG2897 57

PG2898 57

PI2204 57

PI2207 57

PI2304 57

PI2307 57

PI2794 57

PI2797 3A, ACS, CE, cULus, EAC, EC1935/2004,  
EHEDG, FDA, FCM, CRN

57

PI2798 57

PI2894
ACS, CE, cULus, EAC, EC1935/2004,  

EHEDG, FDA, FCM, CRN

57

PI2897 57

PI2898 57

PK6524 CE, cULus, CRN 127

PK6530 CE, cULus 127

PM1504
CE, EC1935/2004, FDA, FCM, 3A,  

ACS, EHEDG, cULus, EAC

58

PM1506 58

PM1515 58

PM1604 3A, ACS, CE, FDA, FCM, cULus, CRN, EAC 58

PM1607 3A, ACS, CE, FDA, FCM, cULus, CRN, EAC 58

PM1608 3A, ACS, CE, FDA, FCM, cULus, CRN, EAC, EC1935/2004 58

ACS, CE, cULus, EAC, EC1935/2004, EHEDG, FDA, FCM, CRN

ACS, CE, cULus, EAC, EC1935/2004, EHEDG, FDA, FCM, CRN

ACS, CE, cULus, EAC, EC1935/2004, EHEDG, FDA, FCM, CRN

3A, ACS, CE, CRN, cULus, EAC, EC1935/2004, EHEDG, FDA

3A, CE, cULus, EAC, EC1935/2004, EHEDG, FDA, FCM

3A, CE, cULus, EAC, EC1935/2004, EHEDG, FDA, FCM

3A, CE, cULus, EAC, EC1935/2004, EHEDG, FDA, FCM

3A, CE, cULus, EAC, EC1935/2004, EHEDG, FDA, FCM

3A, CE, CRN, cULus, EAC, EC1935/2004, EHEDG, FDA, FCM

3A, CE, CRN, cULus, EAC, EC1935/2004, EHEDG, FDA, FCM
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 Nº do 
pedido

Homologações Página do 
catálogo

 Nº do 
pedido

Homologações Página do 
catálogo

SM8020 CE, cULus, EAC 131

SM9000 CE, CRN, cULus, EAC 131

TA1107 CE, cULus, EAC, 3A, EC1935/2004, FDA, EHEDG 64

TA1602 64

TA1612 64

TA2002 3A, CE, cULus, EAC, EC1935/2004, FDA, FCM 64

TA2232 CE, cULus, EAC, EC1935/2004, EHEDG, FDA, FCM 63

TA2262 CE, cULus, EAC, EC1935/2004, FDA, FCM, EHEDG 63

TA2511 3A, CE, cULus, EAC, EC1935/2004, FDA, FCM, CRN 63

TA2542 3A, CE, cULus, EAC, EC1935/2004, FDA, FCM 63

TA2832 3A, CE, cULus, EAC, EC1935/2004, EHEDG, FDA, FCM 64

TCC201 cULus, CE, EC1935/2004, FDA 67

TCC231 cULus, CE, EC1935/2004, FDA 67

TCC501 3A, cULus, CE, EC1935/2004, FDA, EHEDG 67

TCC541 3A, cULus, CE, EC1935/2004, FDA, EHEDG 67

TCC811 3A, cULus, CE, EC1935/2004, FDA, EHEDG 67

TCC831 3A, cULus, CE, EC1935/2004, FDA, EHEDG 67

TCC911 3A, cULus, CE, EC1935/2004, FDA, EHEDG 67

TCC931 3A, cULus, CE, EC1935/2004, FDA, EHEDG 67

TD2217 CE, cULus, EAC, EC1935/2004, EHEDG, FDA, FCM 63

TD2297 CE, cULus, EAC, EC1935/2004, EHEDG, FDA, FCM 63

63

63

63

63

63

63

64

64

64

64

64

64

TR2439 CE, cULus, EAC 63

TT0291 cULus, EC1935/2004, EHEDG, FDA, FCM, EAC 65

TT2291 cULus, EC1935/2004, EHEDG, FDA, FCM, EAC 65

UGT509 CE, cULus, EAC 103

UGT510 CE, cULus, EAC 103

UGT512 CE, cULus, EAC 103

UGT513 CE, cULus, EAC 103

UGT580 CE, cULus, EAC 103

UGT584 CE, cULus, EAC 103

VES004 136

VKV021 CE, cULus, EAC 136

VSA001 CE, cULus, EAC 135

VSA005 CE, cULus, EAC 136

VSA006 CE, cULus, EAC 136

VSE003 CE, EAC, cULus 135

VSE101 CE, EAC, cULus 135

VSE150 CE, cULus, EAC, Profinet 135

VSE151 CE, cULus, EAC, EtherNet/IP 135

VSE153 CE, cULus, EAC 135

VSE953 CE 135

VSM101 CE 135

VSP001 CE, EAC 135

VSP01A CE, IECEx, ATEX II 1D, ATEX II 1G 136

VTV121 CE, cULus, EAC 136

VTV12A CE, ATEX II 3D, ATEX II 3G 136

VVB001 CE, EAC, cULus 125, 136

VVB020 CE, EAC, cULus 136

ZB0051 CE, cULus 150

ZB0052 CE, cULus 150

ZB0057 150

ZB0061 150

ZB0062 150

ZC0020 133

ZC0075 133

ZZ1060 29, 55

TD2507 3A, CE, CRN, cULus, EAC, EC1935/2004, FDA, FCM

TD2547 3A, CE, CRN, cULus, EAC, EC1935/2004, FDA, FCM

TD2807

TD2847

TD2907

TD2947

TM4541

TM4591

TM4801

TM4841

TM4901

TM4941

3A, CE, cULus, EAC, EC1935/2004, EHEDG, FDA, FCM, CRN

3A, CE, cULus, EAC, EC1935/2004, EHEDG, FDA, FCM

3A, CE, cULus, EAC, EC1935/2004, EHEDG, FDA, FCM

cULus, EC1935/2004, FDA, FCM, EAC

cULus, EC1935/2004, FDA, FCM, EAC

3A, cULus, EC1935/2004, EHEDG, FDA, FCM, CRN, EAC

3A, cULus, EC1935/2004, EHEDG, FDA, FCM, CRN, EAC

3A, cULus, EC1935/2004, EHEDG, FDA, FCM, EAC

3A, cULus, EC1935/2004, EHEDG, FDA, FCM, EAC

3A, CE, cULus, EAC, EC1935/2004, EHEDG, FDA, FCM, CRN
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Produção limpa?   
Com os nossos produtos isso não é problema nenhum.
Estamos conscientes das altas exigências higiênicas da produção de alimen
tos. E sabemos como desenvolver componentes de automação que não são 
afetados por máquinas de limpeza à vapor, produtos de limpeza, condições 
ambientais quentes ou geladas. Em combinação com as nossas soluções de 
conexão especialmente projetadas para o setor alimentício, oferecemos o 
pacote completo com grau de proteção IP 69K.

Processo
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Este catálogo específico da indústria alimentícia 
está disponível para download em nosso site: 
ifm.com/br/food

Componentes IO-Link 28

Sensores indutivos 32

Sensores capacitivos 36

Sensores magnéticos 40

Sensores de luz vermelha  42

Sistemas de feedback  
para válvulas de curso  
e atuadores 52

Encoders 54

Sensores de pressão 56

Sensores de nível 60

Sensores de temperatura 62

Sensores de condutividade 68

Conectores 76

Adaptadores de processo 80

https://www.ifm.com/br/food
https://www.ifm.com/br/food
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Arquitetura de sistemas 
para processos

Nuvem 

Banco de dados 

Análise 

Cockpit



JSON 

HTTP(S) 

MQTT 

OPC-UA 

IO-Link

Safety (segurança)

27
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4 ou 8 portas IO-Link com plena 
funcionalidade V1.1.

Módulo de campo IP-69K para  
a indústria alimentícia.

Mestre e dispositivos configurá-
veis com o software LR DEVICE.

Indústria-4.0-ready graças ao  
LR AGENT EMBEDDED.

Mestres IO-Link e 
módulos para a área 
de higiene.

Módulo de barramento de campo robusto para aplicações exigentes
Os mestres IOLink descentralizados funcionam como Gateway entre os 
sensores IOLink inteligentes e o barramento de campo. O material especial 
do invólucro e a grande impermeabilidade (IP 69K) possibilitam a utilização 
diretamente em ambientes úmidos da indústria alimentícia. Os materiais 
e processos de produção são idênticos aos dos cabos de conexão ifm da 
comprovada série EVF. A tecnologia ecolink garante conexões M12 imper
meáveis, confiáveis e permanentes dos cabos de conexão.
Materiais de alta qualidade especialmente adaptados para a aplicação e um 
intenso monitoramento durante e após a fabricação, garantem o máximo 
padrão de qualidade.

IO-Link

Componentes IO-Link



Mestre IO-Link

Modelo Versão Entradas / saídas Interface Protocolo Grau de  
proteção

Nº do 
pedido

Mestre IOLink 
StandardLine

8 x entrada digital /  
4 x saída digital

Ethernet / IOLink PROFINET
IP 65 / IP 66 /  
IP 67 / IP 69K

AL1101

Mestre IOLink 
DataLine

16 x entrada digital /  
8 x saída digital

Ethernet / IOLink
EtherNet/IP /  
MQTT JSON

IP 65 / IP 66 /  
IP 67 / IP 69K

AL1323

Mestre IOLink 
StandardLine

8 x entrada digital /  
4 x saída digital

IOLink / ASi –
IP 65 / IP 66 /  
IP 67 / IP 69K

AC6001

Módulos IO-Link

Modelo Versão Entradas / saídas Interface Protocolo Grau de  
proteção

Nº do 
pedido

Módulo de entrada IOLink 12 x entrada digital IOLink –
IP 65 / IP 67 /  

IP 69K
AL2240

Módulo de saída IOLink 12 x saída digital IOLink –
IP 65 / IP 67 /  

IP 69K
AL2230

Módulo de entrada / saída 
IOLink

16 x entrada digital /  
8 x entrada analógica 

(0...10 V), (4...20 mA) /  
16 x saída digital

IOLink –
IP 65 / IP 67 /  

IP 69K
AL2205

Software

Modelo Descrição Nº do 
pedido

Software de parametrização IOLink; pen drive USB; licença única; versão completa QA0011

Acessórios

Modelo Descrição Nº do 
pedido

Kit USB mestre IOLink; união por conector · Invólucro: PA; conector fêmea: PA; porca de fixação: latão niquelado ZZ1060

Adaptador IOLink Bluetooth; conector · 1.4404 (açoinox / 316 L); latão (2.0401); PA; PBT; FKM; vedação: FKM; E30446

Processo
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https://www.ifm.com/br/pt/product/AL1101
https://www.ifm.com/br/pt/product/AL1323
https://www.ifm.com/br/pt/product/AC6001
https://www.ifm.com/br/pt/product/AL2240
https://www.ifm.com/br/pt/product/AL2230
https://www.ifm.com/br/pt/product/AL2205
https://www.ifm.com/br/pt/product/QA0011
https://www.ifm.com/br/pt/product/ZZ1060
https://www.ifm.com/br/pt/product/E30446


Modelo Descrição Nº do 
pedido

Repetidor IOLink; conector · 1.4404 (açoinox / 316 L); PEI; PA reforçado com fibras; FKM;  
abraçadeira de aterramento: 1.4301 (açoinox / 304)

E30444

Display IOLink; conector · 1.4404 (açoinox / 316 L); PC; PBTGF30: PPS; FKM; E30443

Plug de memória; PNP; conector · PA PACM 12 (TROGAMID) PET E30398

Fusíveis IO-Link

Modelo Descrição Nº do 
pedido

Módulo de alimentação para fusível eletrônico; bornes; homologação CE, cULus, IOLink, cRUus DF2101

Módulo de alimentação para potencial terra; bornes; homologação CE, cRUus · Módulo de alimentação GND (1 x 10 mm2) DF3100

Fusível eletrônico; bornes; homologação CE, cULus, cRUus DF2212

Fusível eletrônico; bornes; homologação CE, cULus, cRUus DF2214

Fusível eletrônico; bornes; homologação CE, cULus, cRUus DF2210

Conectores

Modelo Cabo Especificação  
dos fios

Material 
invólucro /  

porca 

U 
 

[V]

Ta 
 

[°C]

Grau de  
proteção

LEDs Nº do 
pedido

Cabo de conexão com conector fêmea M12 · 5 polos · 4 fios

5 m, MPPE, cinza
4 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)

PP livre de 
halogêneos; 

vedação: EPDM

250 AC 
300 DC

25...100
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVF001

5 m, MPPE, cinza
4 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)

PP livre de 
halogêneos; 

vedação: EPDM

250 AC 
300 DC

25...100
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVF004

Cabo de conexão com conector fêmea M12 · 5 polos · 5 fios

5 m, MPPE, cinza
5 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)

PP livre de 
halogêneos; 

vedação: EPDM
60 AC/DC 25...100

IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVF010

5 m, MPPE, cinza
5 x 0,34 mm2  

 (42 x Ø 0,1 mm)

PP livre de 
halogêneos; 

vedação: EPDM
60 AC/DC 25...100

IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVF013
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IO-Link

https://www.ifm.com/br/pt/product/E30444
https://www.ifm.com/br/pt/product/E30443
https://www.ifm.com/br/pt/product/E30398
https://www.ifm.com/br/pt/product/DF2101
https://www.ifm.com/br/pt/product/DF3100
https://www.ifm.com/br/pt/product/DF2212
https://www.ifm.com/br/pt/product/DF2214
https://www.ifm.com/br/pt/product/DF2210
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF001
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF004
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF010
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF013


Modelo Cabo Especificação  
dos fios

Material 
invólucro /  

porca

U 
 

[V]

Ta 
 

[°C]

Grau de  
proteção

LEDs Nº do 
pedido

Conector fêmea confeccionável M12 · 4 polos

– –
PA 6.6 cinza; 

vedação: EPDM
250 AC 
300 DC

25...100
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVF565

Conector fêmea confeccionável M12 · 5 polos

– –
PA 6.6 cinza; 

vedação: EPDM
60 AC/DC 25...100

IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVF570

Conector macho confeccionável M12

– –
PA 6.6 cinza; 

vedação: EPDM
250 AC 
300 DC

25...100
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVF567

– –
PA 6.6 cinza; 

vedação: EPDM
60 AC/DC 25...100

IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVF572

Cabo de ligação com conector macho M12 · 4 fios

5 m, MPPE, cinza
4 x 0,34 mm2  

(7 x Ø 0,25 mm)
PP livre de 

halogêneos
30 AC 
60 DC

25...100
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVF524

Jumper M12 · 4 polos

5 m, MPPE, cinza
4 x 0,34 mm2  

(7 x Ø 0,25 mm)
PP livre de 

halogêneos
30 AC 
60 DC

25...100
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVF532

Cabo de conexão M12 / RJ45 · 4 fios

5 m, MPPE, cinza
4 x 0,34 mm2  

(7 x Ø 0,25 mm)
Invólucro: PP livre 

de halogêneos
30 AC 
60 DC

25...100
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVF558

Processo
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https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF565
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF570
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF567
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF572
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF524
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF532
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF558
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A superfície ativa e o invólucro 
de aço-inox protegem contra 
danos.

Resistente contra bases e ácidos 
industriais.

Alta faixa de temperatura até 
100 °C, resistente a choques de 
temperatura.

Absolutamente vedado com  
IP 68 / IP 69K, resistente à lim-
peza com alta pressão e vapor.

Indicação de ponto de comuta-
ção por LED visível em todas as 
direções, para uma montagem 
rápida e segura.

Sensores indutivos 
para processos de 
limpeza.

100 % vedado e robusto
Os sensores ifm inteiramente metálicos com superfície ativa de açoinox são 
projetados para determinação da posição em ambientes extremos, como os 
existentes na indústria alimentícia e de bebidas.  
O invólucro do sensor de açoinox (V4A 316) é resistente contra produtos 
de limpeza industriais. O modelo 100% vedado do sensor com Grau de  
proteção IP 69K impede a penetração de líquidos durante a limpeza com 
alta pressão e vapor. O invólucro de açoinox V4A 316 resiste à danos por 
impactos, por ex., em painéis acoplados.
Exemplo de aplicação: ganchos no processamento de carnes
Sensores indutivos totalmente metálicos registram a posição dos ganchos 
na área úmida. Eles resistem a produtos de limpeza agressivos e a choques 
térmicos.

Sensores de posição

Sensores indutivos



Limpezas frequentes com produtos de limpeza agressivos

Modelo Dimensões 
 
 

[mm]

Distância de 
comutação 

 
[mm]

Material Ub 
 
 

[V]

Grau de  
proteção

f 
 
 

[Hz]

ICarga 
 
 

[mA]

Nº do 
pedido

M8 x 1 / L = 45 3 qb Açoinox 10...30
IP 65 / IP 66 /  
IP 67 / IP 68 /  

IP 69K
250 100 IET200

M8 x 1 / L = 45 5 nb Açoinox 10...30
IP 65 / IP 66 /  
IP 67 / IP 68 /  

IP 69K
500 100 IET201

M12 x 1 / L = 45 5 qb Açoinox 10...30
IP 65 / IP 66 /  
IP 67 / IP 68 / 

 IP 69K
250 100 IFT259

M12 x 1 / L = 45 6 nb Açoinox 10...30
IP 65 / IP 66 /  
IP 67 / IP 68 /  

IP 69K
250 100 IFT260

M12 x 1 / L = 60 3 b Açoinox 10...30 IP 68 / IP 69K 100 100 IFT240

M12 x 1 / L = 70 6 nb Açoinox 10...30
IP 65 / IP 67 /  
IP 68 / IP 69K

250 100 IFT245

M18 x 1 / L = 45 10 qb Açoinox 10...30
IP 65 / IP 66 /  
IP 67 / IP 68 /  

IP 69K
200 100 IGT261

M18 x 1 / L = 45 12 nb Açoinox 10...30
IP 65 / IP 66 /  
IP 67 / IP 68 /  

IP 69K
250 100 IGT262

M18 x 1 / L = 70 5 b Açoinox 10...30 IP 68 / IP 69K 100 100 IGT247

M18 x 1 / L = 70 12 nb Açoinox 10...30
IP 65 / IP 67 /  
IP 68 / IP 69K

250 100 IGT249

M30 x 1,5 / L = 50 18 qb Açoinox 10...30
IP 65 / IP 66 /  
IP 67 / IP 68 /  

IP 69K
100 100 IIT245

M30 x 1,5 / L = 65 10 b Açoinox 10...30 IP 68 / IP 69K 50 100 IIT228

M30 x 1,5 / L = 65 25 nb Açoinox 10...30
IP 65 / IP 66 /  
IP 67 / IP 68 /  

IP 69K
100 100 IIT246

M30 x 1,5 / L = 65 25 nb Açoinox 10...30
IP 65 / IP 67 /  
IP 68 / IP 69K

100 100 IIT231

Processo
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b = faceado / nb = não faceado / qb = semifaceado

https://www.ifm.com/br/pt/product/IET200
https://www.ifm.com/br/pt/product/IET201
https://www.ifm.com/br/pt/product/IFT259
https://www.ifm.com/br/pt/product/IFT260
https://www.ifm.com/br/pt/product/IFT240
https://www.ifm.com/br/pt/product/IFT245
https://www.ifm.com/br/pt/product/IGT261
https://www.ifm.com/br/pt/product/IGT262
https://www.ifm.com/br/pt/product/IGT247
https://www.ifm.com/br/pt/product/IGT249
https://www.ifm.com/br/pt/product/IIT245
https://www.ifm.com/br/pt/product/IIT228
https://www.ifm.com/br/pt/product/IIT246
https://www.ifm.com/br/pt/product/IIT231


Processos de limpeza periódicos

Modelo Dimensões 
 
 

[mm]

Distância de 
comutação 

 
[mm]

Material Ub 
 
 

[V]

Grau de  
proteção

f 
 
 

[Hz]

ICarga 
 
 

[mA]

Nº do 
pedido

Conector: M12 · Função de saída: normalmente aberto · 3 fios · DC PNP

M8 x 1 / L = 50 2 b Açoinox 10...36 IP 68 / IP 69K 1000 100 IE5379

M12 x 1 / L = 45 4 b Açoinox 10...36 IP 68 / IP 69K 800 100 IFT203

M12 x 1 / L = 50 7 nb Açoinox 10...36 IP 68 / IP 69K 800 100 IFT200

M18 x 1 / L = 51 12 nb Açoinox 10...36 IP 68 / IP 69K 300 100 IGT200

M30 x 1,5 / L = 50 14 b Açoinox 10...36 IP 68 / IP 69K 100 100 IIT205

M30 x 1,5 / L = 50 22 nb Açoinox 10...36 IP 68 / IP 69K 100 100 IIT200

Conector: M12 · Função de saída: normalmente aberto · 2-fios · 3 fios · DC DC / PNP

M12 x 1 / L = 70 4 b Açoinox 10...36 IP 68 / IP 69K 500 100 IFT205

M12 x 1 / L = 70 7 nb Açoinox 10...30 IP 68 / IP 69K 700 100 IFT202

M18 x 1 / L = 70 8 b Açoinox 10...36 IP 68 / IP 69K 400 100 IGT205

M18 x 1 / L = 70 12 nb Açoinox 10...30 IP 68 / IP 69K 300 100 IGT202

M30 x 1,5 / L = 70 14 b Açoinox 10...36 IP 68 / IP 69K 100 100 IIT204

M30 x 1,5 / L = 70 22 nb Açoinox 10...36 IP 68 / IP 69K 100 100 IIT202
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Sensores de posição

b = faceado / nb = não faceado / qb = semifaceado

https://www.ifm.com/br/pt/product/IE5379
https://www.ifm.com/br/pt/product/IFT203
https://www.ifm.com/br/pt/product/IFT200
https://www.ifm.com/br/pt/product/IGT200
https://www.ifm.com/br/pt/product/IIT205
https://www.ifm.com/br/pt/product/IIT200
https://www.ifm.com/br/pt/product/IFT205
https://www.ifm.com/br/pt/product/IFT202
https://www.ifm.com/br/pt/product/IGT205
https://www.ifm.com/br/pt/product/IGT202
https://www.ifm.com/br/pt/product/IIT204
https://www.ifm.com/br/pt/product/IIT202


Componentes de sistema

Modelo Descrição Nº do 
pedido

Flange angular · para modelo M30 · 1.4301 (açoinox / 304) E10737

Conectores

Modelo Cabo Especificação  
dos fios

Material 
invólucro /  

porca

U 
 

[V]

Ta 
 

[°C]

Grau de  
proteção

LEDs Nº do 
pedido

Cabo de conexão com conector fêmea M12 · 5 polos · 4 fios

5 m, MPPE, cinza
4 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)

PP livre de 
halogêneos; 

vedação: EPDM

250 AC 
300 DC

25...100
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVF001

5 m, MPPE, cinza
4 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)

PP livre de 
halogêneos; 

vedação: EPDM

250 AC 
300 DC

25...100
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVF004

5 m, MPPE, cinza
4 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)

PP livre de 
halogêneos; 

vedação: EPDM
10...36 DC 25...100

IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

LED EVF007

Processo
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Flange angular · para modelo M8 · 1.4301 (açoinox / 304) E10734

Flange angular · para modelo M12 · 1.4301 (açoinox / 304) E10735

Flange angular · para modelo M18 · 1.4301 (açoinox / 304) E10736

https://www.ifm.com/br/pt/product/E10737
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF001
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF004
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF007
https://www.ifm.com/br/pt/product/E10734
https://www.ifm.com/br/pt/product/E10735
https://www.ifm.com/br/pt/product/E10736
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Alta confiabilidade devido à 
elevada resistência a falhas.

Distância de comutação  
ajustável por meio de poten-
ciômetro ou botão de progra-
mação teach.

Invólucro de plástico ou metal 
para diferentes aplicações.

Sensores capacitivos para  
determinação da posição e 
detecção do nível.

Diversos acessórios de mon-
tagem para tanques e visores 
(bypass).

Registrar objetos e 
fluidos sem contato.  
Muito simples e 
muito higiênico.

Sensores capacitivos
Sensores capacitivos servem para a determinação de diversos objetos sem 
contato, bem como para o controle dos níveis. Ao contrário dos sensores 
indutivos comparáveis, que detectam somente objetos metálicos, os sensores 
capacitivos também detectam materiais não metálicos.
Áreas de aplicação típicas da indústria alimentícia: em instalações de emba
lagem, os sensores capacitivos controlam a “presença” de produto nas 
embalagens, assim como o nível de fluido dentro das embalagens (por ex., 
“controle de vazio / cheio” na caixa de leite).
Exemplo de aplicação: KQ10
20 LEDs mostram diretamente no sensor, o nível real no interior do reser
vatório. Através do ajuste da sensibilidade, o sensor pode detectar tanto 
fluidos muito condutores como água ou ácido, quanto também fluidos de 
condutividade muito ruim como óleos ou granulado.

Sensores de posição

Sensores capacitivos



Sensores capacitivos  IP 69K

Modelo Dimensões 
 
 

[mm]

Distância de 
comutação 

 
[mm]

Material Ub 
 
 

[V]

Grau de  
proteção

f 
AC / DC 

 
[Hz]

ICarga 
AC / DC 

 
[mA]

Nº do 
pedido

Conector: M12 · Função de saída: normalmente aberto / normalmente fechado; (selecionável) · DC PNP

M30 x 1,5 / L = 92 0,5...40 nb plástico 10...30
IP 65 / IP 67 /  

IP 69K
30 200 KI6000

Cabo de conexão: 2 m · Função de saída: normalmente aberto / normalmente fechado; (selecionável) · DC PNP

M18 x 1 / L = 92,5 0,5...30 nb plástico 10...30
IP 65 / IP 67 /  

IP 69K
30 200 KG6001

20 x 14 x 48 12 nb plástico 10...30
IP 65 / IP 67 /  

IP 69K
10 100 KQ6002

Sensores capacitivos

Modelo Dimensões 
 
 

[mm]

Distância de 
comutação 

 
[mm]

Material Ub 
 
 

[V]

Grau de  
proteção

f 
AC / DC 

 
[Hz]

ICarga 
AC / DC 

 
[mA]

Nº do 
pedido

Conector: M12 · Função de saída: normalmente aberto · DC PNP

M12 x 1 / L = 60 1...6 b Açoinox 10...36 IP 65 50 100 KF5001

Cabo de conexão; 2 m · Função de saída: normalmente aberto · DC PNP

M12 x 1 / L = 70 8 nb Açoinox 10...36 IP 65 50 100 KF5015

Conector: M12 · Função de saída: normalmente aberto / normalmente fechado; (selecionável) · DC PNP

M30 x 1,5 / L = 90 20 nb plástico 10...36 IP 65 / IP 67 10 200 KI5083

M30 x 1,5 / L = 90 8 b Açoinox 10...30 IP 65 / IP 67 10 100 KI5085

M30 x 1,5 / L = 90 15 nb Açoinox 10...30 IP 65 / IP 67 10 100 KI5087

Processo
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b = faceado / nb = não faceado / qb = semifaceado

https://www.ifm.com/br/pt/product/KI6000
https://www.ifm.com/br/pt/product/KG6001
https://www.ifm.com/br/pt/product/KQ6002
https://www.ifm.com/br/pt/product/KF5001
https://www.ifm.com/br/pt/product/KF5015
https://www.ifm.com/br/pt/product/KI5083
https://www.ifm.com/br/pt/product/KI5085
https://www.ifm.com/br/pt/product/KI5087


Sensores táteis / sensores luminosos M22 IP 69K

Modelo Dimensões 
 
 

[mm]

Distância de 
comutação 

 
[mm]

Material Ub 
 
 

[V]

Grau de  
proteção

f 
AC / DC 

 
[Hz]

ICarga 
AC / DC 

 
[mA]

Nº do 
pedido

Ø 96,9 / L = 11 – plástico 12...30 IP 67 / IP 69K – 200 KT5011

Ø 32 / L = 39 – Açoinox 10...30
IP 65 / IP 67 /  

IP 69K
– 150 KT6300

Ø 32 / L = 39 – Açoinox 10...30
IP 65 / IP 67 /  

IP 69K
– 150 KT6301

Sensores eletrônicos de nível

Modelo Dimensões 
 
 

[mm]

Distância de 
comutação 

 
[mm]

Material Ub 
 
 

[V]

Grau de  
proteção

f 
AC / DC 

 
[Hz]

ICarga 
AC / DC 

 
[mA]

Nº do 
pedido

Cabo de conexão; 2 m · DC PNP/NPN

250 x 28 x 16,7 < 200 plástico 10...30 IP 65 / IP 67 – 200 KQ1000

Cabo de conexão com conector: M12, 0.1 m · DC PNP/NPN

250 x 28 x 16,7 < 200 plástico 10...30 IP 65 / IP 67 – 200 KQ1001

Sensores com homologação ATEX

Modelo Dimensões 
 
 

[mm]

Distância 
de  

comutação 
[mm]

Material Unom 
com 1 KΩ 

 
[V]

Ub 
 
 

[V]

Capacitância 
intrínseca 

 
[nf]

Indutância 
intrínseca 

 
[µH]

f 
 
 

[Hz]

Nº do 
pedido

Cabo de conexão; 2 m · Função de saída: normalmente fechado · DC NAMUR

M30 x 1,5 / L = 81 15 nb plástico
8,2 DC; 
(1kΩ)

7,5...15 375 1 40 KI5030

Bornes de conexão · Função de saída: antivalente · DC PNP

M30 x 1,5 / L = 125 15 nb plástico 10...30 DC – – – 10 KI505A

M30 x 1,5 / L = 150 15 nb plástico 10...30 DC – – – 10 KI503A

Bornes de conexão · Função de saída: normalmente aberto / normalmente fechado; (selecionável) · DC PNP

105 x 80 x 42 60 nb plástico 10...36 DC – – – 10 KD501A

38

Sensores de posição

b = faceado / nb = não faceado / qb = semifaceado

https://www.ifm.com/br/pt/product/KT5011
https://www.ifm.com/br/pt/product/KT6300
https://www.ifm.com/br/pt/product/KT6301
https://www.ifm.com/br/pt/product/KQ1000
https://www.ifm.com/br/pt/product/KQ1001
https://www.ifm.com/br/pt/product/KI5030
https://www.ifm.com/br/pt/product/KI505A
https://www.ifm.com/br/pt/product/KI503A
https://www.ifm.com/br/pt/product/KD501A


Componentes de sistema

Modelo Descrição Nº do 
pedido

Amplificadores de seccionamento para sensores Namur conforme 94/9/EG (ATEX); tensão de operação 24 DC V; DC PNP;  
quantidade de canais 2; bornes: ...2,5 mm2; IP 20; frequência de comutação de 5000 Hz

N0534A

Adaptador de montagem; PBTGF20: PA; 1.4310 (açoinox / 301); latão niquelado E12675

Adaptador de montagem para sensores capacitivos; homologação FDA E11033

Contraporca para adaptador de montagem; homologação FDA E11031

Conectores

Modelo Cabo Especificação  
dos fios

Material 
invólucro /  

porca

U 
 

[V]

Ta 
 

[°C]

Grau de  
proteção

LEDs Nº do 
pedido

Cabo de conexão com conector fêmea M12 · 5 polos · 4 fios

5 m, MPPE, cinza
4 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)

PP livre de 
halogêneos; 

vedação: EPDM

250 AC 
300 DC

25...100
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVF001

5 m, MPPE, cinza
4 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)

PP livre de 
halogêneos; 

vedação: EPDM

250 AC 
300 DC

25...100
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVF004

Os seletores de produtos e outras informações estão disponíveis no site: ifm.com

Processo
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https://www.ifm.com/br/pt/product/N0534A
https://www.ifm.com/br/pt/product/E12675
https://www.ifm.com/br/pt/product/E11033
https://www.ifm.com/br/pt/product/E11031
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF001
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF004
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Absolutamente vedado com  
IP 68 / IP 69K, resistente à lim-
peza com alta pressão e vapor.

Formas pequenas com grandes 
distâncias de comutação, de até 
100 mm.

A superfície ativa e o invólucro 
de aço-inox protegem contra 
danos.

Alta faixa de temperatura até 
100 °C, resistente a choques de 
temperatura.

A melhor visão  
através, mesmo que 
algo entre no meio.

Detecção através de coberturas
Sensores magnéticos permitem detectar a posição sem contato, também 
com altas frequências de comutação. São capazes de detectar um ímã  
através de materiais como açoinox, metais não ferrosos, alumínio, plásticos 
ou madeira.
Grande distância de comutação e alta frequência de comutação
Graças à tecnologia GMR (Giant Magneto Resistive), os sensores magnéticos 
oferecem distâncias de comutação muito altas em comparação aos sensores 
indutivos. Detectam ímãs de acionamento com distâncias de até 100 mm. 
A frequência de comutação máxima de 5.000 Hz é válida por toda a faixa 
de temperatura.
Exemplo de aplicação
Detecção de um pig (pipeline inspection gauge) na limpeza de tubulações.

Sensores de posição

Sensores magnéticos



Sensores completamente metálicos

Modelo Dimensões 
 
 

[mm]

Distância de 
comutação 

 
[mm]

Material Ub 
 
 

[V]

Grau de  
proteção

f 
 
 

[Hz]

ICarga 
 
 

[mA]

Nº do 
pedido

Conector: M12 · Função de saída: normalmente aberto · DC PNP

M12 x 1 / L = 60 60 Açoinox 10...30
IP 65 / IP 68 /  

IP 69K
5000 100 MFT202

M18 x 1 / L = 60 100 Açoinox 10...30 IP 68 / IP 69K – 200 MGT201

Acessórios ímãs de acionamento

Modelo Descrição Nº do 
pedido

Ímã de acionamento · M 3.1 · Ø 20 · Ferrite duro HF 26/22; 1.4571 (açoinox / 316Ti) E12291

Ímã de acionamento · M 4.1 · Ø 40 / L = 13 · Ferrite duro HF 24/23; 1.4571 (açoinox / 316Ti) E11803

Conectores

Modelo Cabo Especificação  
dos fios

Material 
invólucro /  

porca

U 
 

[V]

Ta 
 

[°C]

Grau de  
proteção

LEDs Nº do 
pedido

Cabo de conexão com conector fêmea M12 · 5 polos · 4 fios

10 m, MPPE, cinza
4 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)

PP livre de 
halogêneos; 

vedação: EPDM

250 AC 
300 DC

25...100
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVF005

10 m, MPPE, cinza
4 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)

PP livre de 
halogêneos; 

vedação: EPDM

250 AC 
300 DC

25...100
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVF002

Processo
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https://www.ifm.com/br/pt/product/MFT202
https://www.ifm.com/br/pt/product/MGT201
https://www.ifm.com/br/pt/product/E12291
https://www.ifm.com/br/pt/product/E11803
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF005
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF002
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Invólucro industrial de aço-inox 
(V4A 316 ) no modelo M18.

Certificação Ecolab: resistente 
contra produtos de limpeza e 
ambientes severos.

A luz vermelha visível simplifica 
o alinhamento e a manutenção.

Lente de plástico, previne cacos 
de vidro em caso de dano.

Acessórios de montagem em 
aço-inox.

Sensores  
fotoelétricos no 
modelo M18.

Para áreas sujeitas a jatos de água
Os sensores fotoelétricos da série OG foram concebidos e testados de 
modo a detectar confiavelmente, mesmo sob jatos de água extremos. O 
invólucro industrial no modelo M18 é feito de açoinox (V4A 316). É ideal
mente adequado para aplicações na indústria alimentícia e de bebidas. 
A luz vermelha visível simplifica o alinhamento e a manutenção. Abrangen
tes acessórios de açoinox garantem uma montagem rápida e segura.
Com certificação Ecolab para a indústria alimentícia e de bebidas 
Os sensores com certificação Ecolab são resistentes contra soluções quími
cas utilizadas na limpeza. Mesmo na limpeza sob alta pressão o sensor se 
mantém vedado, graças ao Grau de  
proteção IP 69K.

Sensores de posição

Sensores de luz vermelha



Modelo M18 WetLine

Modelo Princípio de  
funcionamento

Alcance / distância  
de detecção

Tipo de luz Ponto luminoso  
em Ø com alcance 

máx. 
[mm]

Saída Nº do 
pedido

Sensor de reflexão difusa · IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Supressão de fundo 20...200 mm Luz vermelha 17
Modo luz / escuro 

(programável) / PNP
OGH314

Supressão de fundo 15...300 mm Luz vermelha 25
Modo luz / escuro 

(programável) / PNP
OGH312

Barreira fotoelétrica · IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Emissor < 20 m Luz vermelha 800 – OGS300

Receptor < 20 m Luz vermelha – Modo escuro / PNP OGE300

Receptor < 20 m Luz vermelha – Modo luz / PNP OGE301

Sensor retro-reflexivo · IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Filtro de polarização 0,03...4 m Luz vermelha 160 Modo escuro / PNP OGP300

Filtro de polarização 0,03...4 m Luz vermelha 160 Modo luz / PNP OGP301

Modelo M18 Cube WetLine IO-Link

Modelo Princípio de  
funcionamento

Alcance / distância  
de detecção

Tipo de luz Ponto luminoso  
em Ø com alcance 

máx. 
[mm]

Saída Nº do 
pedido

Sensor de reflexão difusa · IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Supressão de fundo < 100 mm Luz vermelha 7 Modo luz / PNP OGH380

Supressão de fundo < 200 mm Luz vermelha 13 Modo luz / PNP OGH381

Barreira fotoelétrica · IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Transmissor fotoelétrico por 
barreira

15 m Luz vermelha 800 – OGS380

Receptor 15 m Luz vermelha – Modo escuro / PNP OGE380

Componentes de sistema

Modelo Descrição Nº do 
pedido

Refletor para barreiras fotoelétricas de reflexão; Ø 50 mm E20956

Refletor para barreiras fotoelétricas de reflexão; 48 x 48 mm E20744

Kit de montagem para sensores de posição; Ø 18,5 mm E20870

Processo
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https://www.ifm.com/br/pt/product/OGH314
https://www.ifm.com/br/pt/product/OGH312
https://www.ifm.com/br/pt/product/OGS300
https://www.ifm.com/br/pt/product/OGE300
https://www.ifm.com/br/pt/product/OGE301
https://www.ifm.com/br/pt/product/OGP300
https://www.ifm.com/br/pt/product/OGP301
https://www.ifm.com/br/pt/product/OGH380
https://www.ifm.com/br/pt/product/OGH381
https://www.ifm.com/br/pt/product/OGS380
https://www.ifm.com/br/pt/product/OGE380
https://www.ifm.com/br/pt/product/E20956
https://www.ifm.com/br/pt/product/E20744
https://www.ifm.com/br/pt/product/E20870
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Invólucro de aço-inox com alto 
Grau de proteção IP 65 / IP 67 /  
IP 68 / IP 69K.

Possibilidade de ajuste fácil por 
potenciômetro.

Sensor fotoelétrico difuso com 
supressão de fundo especialmente 
resistente a interferências.

Os alcances de detecção não 
dependem da cor do objeto.

Disponível também como  
barreira fotoelétrica ou sistema 
de reflexão.

Sensores  
fotoelétricos no 
modelo O6 WetLine.

IO-Link
Os sensores O6 WetLine com interface IOLink permitem que o usuário 
ajuste, por ex., distância de detecção, sensibilidade, modo luz / escuro, 
retardo de comutação ou a desativação dos elementos de operação.
Perfeitamente vedado
O O6 compacto oferece máxima vedação. Ambos os potenciômetros de 
ajuste estão equipados com vedação dupla. O visor frontal e o potenciômetro 
estão embutidos rentes. Isso permite uma limpeza sem deixar resíduos.  
O invólucro de açoinox oferece os graus de proteção IP 65 / IP 67 / IP 68 / 
IP 69K. A tampa de invólucro preta transparente oferece bom contraste  
para os LEDs ali integrados (estado operacional, ponto de comutação) 
de modo que estes sejam bem visíveis em todas as direções, mesmo em 
ambientes claros. O visor frontal revestido é composto por plástico resistente 
inquebrável. 

Sensores de posição

Sensores de luz vermelha



Modelo O6 WetLine

Modelo Princípio de  
funcionamento

Alcance / distância  
de detecção

Tipo de luz Ponto luminoso  
em Ø com alcance 

máx. 
[mm]

Saída Nº do 
pedido

Cabo de conexão com conector: M12, 0.3 m · 4 polos · 10...30 DC · Aço-inox · IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Sensor de reflexão difusa 5...500 mm Luz vermelha 15
Modo luz / escuro 
(selecionável) / PNP

O6T301

Supressão de fundo 2...200 mm Luz vermelha 8
Modo luz / escuro 
(selecionável) / PNP

O6H301

Receptor < 10 m Luz vermelha –
Modo luz / escuro 
(selecionável) / PNP

O6E301

Filtro de polarização 0,05...5 m Luz vermelha 150
Modo luz / escuro 
(selecionável) / PNP

O6P301

Emissor < 10 m Luz vermelha 300 – O6S301

Cabo de conexão; 2 m · 10...30 DC · Aço-inox · IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Sensor de reflexão difusa 5...500 mm Luz vermelha 15
Modo luz / escuro 
(selecionável) / PNP

O6T300

Supressão de fundo 2...200 mm Luz vermelha 8
Modo luz / escuro 
(selecionável) / PNP

O6H300

Receptor < 10 m Luz vermelha –
Modo luz / escuro 
(selecionável) / PNP

O6E300

Filtro de polarização 0,05...5 m Luz vermelha 150
Modo luz / escuro 
(selecionável) / PNP

O6P300

Emissor < 10 m Luz vermelha 300 – O6S300

Conector: M8 · 3 polos · 10...30 DC · Aço-inox · IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Sensor de reflexão difusa 5...500 mm Luz vermelha 15
Modo luz / escuro 
(selecionável) / PNP

O6T302

Supressão de fundo 2...200 mm Luz vermelha 8
Modo luz / escuro 
(selecionável) / PNP

O6H302

Receptor < 10 m Luz vermelha –
Modo luz / escuro 
(selecionável) / PNP

O6E302

Filtro de polarização 0,05...5 m Luz vermelha 150
Modo luz / escuro 
(selecionável) / PNP

O6P302

Emissor < 10 m Luz vermelha 300 – O6S302

Modelo O6 WetLine IO-Link

Modelo Princípio de  
funcionamento

Alcance / distância  
de detecção

Tipo de luz Ponto luminoso  
em Ø com alcance 

máx. 
[mm]

Saída Nº do 
pedido

Conector: M8 · 4 polos · 10...30 DC · Aço-inox · IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Sensor de reflexão difusa 5...500 mm Luz vermelha 15
Modo luz / escuro 
(selecionável) / PNP

O6T309

Supressão de fundo 2...200 mm Luz vermelha 8
Modo luz / escuro 
(selecionável) / PNP

O6H309

Receptor < 10 m Luz vermelha –
Modo luz / escuro 
(selecionável) / PNP

O6E309

Filtro de polarização 0,05...5 m Luz vermelha 150
Modo luz / escuro 
(selecionável) / PNP

O6P309

Emissor < 10 m Luz vermelha 300 – O6S305

Processo

45

https://www.ifm.com/br/pt/product/O6T301
https://www.ifm.com/br/pt/product/O6H301
https://www.ifm.com/br/pt/product/O6E301
https://www.ifm.com/br/pt/product/O6P301
https://www.ifm.com/br/pt/product/O6S301
https://www.ifm.com/br/pt/product/O6T300
https://www.ifm.com/br/pt/product/O6H300
https://www.ifm.com/br/pt/product/O6E300
https://www.ifm.com/br/pt/product/O6P300
https://www.ifm.com/br/pt/product/O6S300
https://www.ifm.com/br/pt/product/O6T302
https://www.ifm.com/br/pt/product/O6H302
https://www.ifm.com/br/pt/product/O6E302
https://www.ifm.com/br/pt/product/O6P302
https://www.ifm.com/br/pt/product/O6S302
https://www.ifm.com/br/pt/product/O6T309
https://www.ifm.com/br/pt/product/O6H309
https://www.ifm.com/br/pt/product/O6E309
https://www.ifm.com/br/pt/product/O6P309
https://www.ifm.com/br/pt/product/O6S305


Componentes de sistema

Modelo Descrição Nº do 
pedido

Kit de montagem para sensores fotoelétricos E21272

Flange angular E21271

Arco de proteção E21273

Refletor para barreiras fotoelétricas de reflexão; 48 x 48 mm E21269

Refletor para barreiras fotoelétricas de reflexão; 56 x 38 mm E21268

Refletor para barreiras fotoelétricas de reflexão; Ø 80 mm E20005

Refletor para barreiras fotoelétricas de reflexão; 96 x 96 mm E20454

Fita reflexiva; 50 x 1000 x 0,4 mm E21015

Conectores

Modelo Cabo Especificação  
dos fios

Material 
invólucro /  

porca

U 
 

[V]

Ta 
 

[°C]

Grau de  
proteção

LEDs Nº do 
pedido

Cabo de conexão com conector fêmea M8 · 3 polos · 3 fios

5 m, MPPE, cinza
3 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)
–

50 AC 
60 DC

25...80
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVF123

5 m, MPPE, cinza
3 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)

Invólucro:  
PP cinza;  

vedação: EPDM

50 AC 
60 DC

25...80
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVF127

5 m, MPPE, cinza
3 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)

Invólucro:  
PP preto 

transparente; 
vedação: EPDM

10...36 DC 25...80
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

LED EVF131

2 m, MPPE, cinza
3 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)
–

50 AC 
60 DC

25...80
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVF122

2 m, MPPE, cinza
3 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)

Invólucro:  
PP cinza;  

vedação: EPDM

50 AC 
60 DC

25...80
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVF126
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Sensores de posição

https://www.ifm.com/br/pt/product/E21272
https://www.ifm.com/br/pt/product/E21271
https://www.ifm.com/br/pt/product/E21273
https://www.ifm.com/br/pt/product/E21269
https://www.ifm.com/br/pt/product/E21268
https://www.ifm.com/br/pt/product/E20005
https://www.ifm.com/br/pt/product/E20454
https://www.ifm.com/br/pt/product/E21015
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF123
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF127
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF131
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF122
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF126


Modelo Cabo Especificação  
dos fios

Material 
invólucro /  

porca

U 
 

[V]

Ta 
 

[°C]

Grau de  
proteção

LEDs Nº do 
pedido

Cabo de conexão com conector fêmea M8 · 3 polos · 3 fios

2 m, MPPE, cinza
3 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)

Invólucro:  
PP preto 

transparente; 
vedação: EPDM

10...36 DC 25...80
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

LED EVF130

Cabo de conexão com conector fêmea M8 · 4 polos · 4 fios

2 m, MPPE, cinza
4 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)
–

50 AC 
60 DC

25...80
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVF134

25 m, MPPE, cinza
4 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)
–

50 AC 
60 DC

25...80
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVF137

10 m, MPPE, cinza
4 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)

Invólucro:  
PP cinza;  

vedação: EPDM

50 AC 
60 DC

25...80
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVF140

Processo
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https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF130
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF134
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF137
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF140
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Leksands – Monitoramento de processo  
com sensores confiáveis

Sensores apoiam na produção de pão  

crocante na Suécia. 

Qual é um dos produtos mais típicos da 

Suécia? Sem dúvida nenhuma é o pão cro-

cante. Na pequena cidade de Leksand, na 

Suécia média se encontra o maior fabri-

cante sueco do tradicional pão crocan-

te redondo. Quem participa: a ifm, como 

especialista em automação.

Enquanto as receitas não mudaram após cerca de  
100 anos, o processo de produção de hoje é totalmente 
diferente. A produção está automatizada com tecnolo
gia de ponta. Para que as instalações sempre funcionem  
perfeitamente, diversos sensores monitoram o processo 
de produção, desde o abastecimento dos ingredientes 
até a expedição dos produtos.

 Peter Joon, Diretor Geral da Leksands Knäckebröd: 
“Usamos muitos sensores diferentes, pois esta é uma 
produção muito moderna, com um processo muito auto-
matizado. Para manter a alta produtividade de 99,6 %, 
necessitamos de sensores confiáveis. Por isso, atualmente 
utilizamos muitos sensores da ifm. A sua qualidade é 
muito boa e eles funcionam muito bem nas nossas ins-
talações.” 

 Lars Ohlner, Técnico de Automação na Leksands  
Knäckebröd acrescenta: “Usamos os produtos da ifm, 
pois são de fácil configuração, baixo preço e funcionam 
muito bem. Usamos principalmente sensores fotoelé-

Tradição  
automatizada

Típico para o Lecksands Knäckebröd:  
o formato redondo com furo no centro.

Sensores capacitivos detectam a  
farinha através das paredes dos tubos.

A empresa “Leksands Knäckebröd” foi  
fundada em 1920 e ainda hoje está em posse 
da família, em sua 4ª geração. 
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tricos e capacitivos e também alguns 
sensores de vazão. Assim, atingimos 
uma automação eficaz e de alto nível, 
levando a um processo de fabricação 
confiável.”

Alguns sensores especialmente ino- 
               vadores, como exemplo:

■ Sensores capacitivos
Os principais ingredientes do pão crocante são centeio 
integral e farinha finamente moída de centeio e trigo. 
Eles são alimentados aos misturadores através de diversos 
tubos. Os sensores capacitivos monitoram a alimentação 
nas tubulações ou o nível nos reservatórios intermedi
ários. Sensores capacitivos se caracterizam pela detec
ção de diversos materiais, mesmo através das 
paredes de tubo, desde que estas não 
sejam metálicas. Quando então um 
tubo não está mais totalmente  
preenchido com farinha, o 
sensor capacitivo reconhe
ce isto e envia um sinal de 
comutação ao controla
dor.

Nos tanques de armaze
namento ou silos mui
tas vezes são aplicados 
vários sensores capaci
tivos, por exemplo, na 
área das bordas superior e 
inferior, para avisar a tempo 
sobre um eventual trans
bordamento ou nível baixo 
crítico. Os sensores são equaliza

dos por potenciômetro, após a instalação. O ponto de  
comutação é ajustado na dependência da espessura da 
parede do tubo e do tipo do fluido a detectar. Os novos 
sensores ifm KI6000 podem ser ajustados com alta preci
são: com a ajuda de um sinalizador luminoso de 12 LEDs, 
o usuário pode adaptar o ponto de comutação ideal  
de acordo com as condições. O ponto de comutação é 
indicado no centro do display. Os LEDs verdes de cada 
lado do ponto de comutação mostram a confiabilida
de do ponto de comutação. Depósitos e mudanças do 
material são mostrados diretamente no sensor e o usuá
rio pode reajustar o ponto de comutação perfeitamente. 
Assim, uma falha que se aproxima pode ser detectada e 
eliminada antecipadamente. 

Em caso de condições de processo modificadas, a visua
lização transparente do ponto de comutação tam

bém permite fácil suporte por telefone, 
pois o reajuste é visualizável e de fácil 

explicação. 

Graças aos potenciômetros 
sem contato, os novos dispo

sitivos têm o alto Grau de  
proteção IP 69K e são ade
quados para temperaturas 
de fluido de até 110 °C. 
Além disso, podem ser 
escolhidas diversas fun
ções, como PNP / NPN 
ou normalmente fecha

do / normalmente aberto. 
Além disso, os sensores 

ifm estão equipados com 
IOLink, equipando o usuário 

para a Indústria 4.0.

 Para manter a alta produtividade  
de 99,6 %, necessitamos de sensores  
confiáveis. Por isso, atualmente  
utilizamos muitos sensores da ifm.

„



Leksands – Monitoramento de processo  
com sensores confiáveis

■ Sensor óptico O6
Nas esteiras transportadoras da instalação produtiva 
também estão instalados numerosos sensores de refle
xão difusa que monitoram o fluxo de materiais, ou seja, 
desde fatias de pão crocante individuais até produtos 
finais embalados na saída de mercadorias.

A Lecksands Knäckebröd utiliza principalmente os sensores 
de reflexão difusa ifm do modelo O6.

Esses sensores possuem um excelente desempenho ópti
co e se caracterizam por uma supressão de fundo espe
cialmente à prova de falhas, sendo que a distância de 
detecção de até 200 mm independe da cor do objeto. 
Isso é importante, pois as fatias de pão crocante têm cor 
superficial diferente, depende do tipo e da receita. 

O reajuste automático de sensibilidade assegura o fun
cionamento confiável, mesmo com vapor, poeira e em 
ambiente altamente reflexivo. O ponto de luz redondo e 
preciso oferece uma distribuição homogênea da luz no 
cone luminoso. É evitada a luz difusa em torno da área 
de trabalho. O O6 WetLine compacto foi concebido para 
uso em áreas úmidas. Por exemplo, ambos os potenciô
metros de ajuste estão equipados com vedação dupla. O 
visor frontal e o potenciômetro estão embutidos rentes.  
Isso permite uma limpeza sem deixar resíduos. A ifm 
também oferece estes dispositivos de alto desempenho 
como barreira fotoelétrica de via única ou sistema de 
reflexão.

O invólucro de açoinox especialmente resistente com 
Grau de proteção IP 68 / IP 69K assegura uma operação 
confiável e longa vida útil, mesmo sob condições muito 
severas.

Agora os sensores do modelo O6 também podem ser 
adquiridos na versão com IOLink. Através desta interface 
é possível ajustar remotamente a distância de detecção, 
sensibilidade, modo luz / escuro, retardo de comutação 
ou a desativação dos elementos de operação, por ex.,  
a partir do controlador.

Os sensores fotoelétricos difusos ifm  
da série O6 monitoram o fluxo de material.

Medição de distância para determinação da posição  
a grande distância: o novo O1D com medição do tempo  
de propagação da luz.

A quantidade de água na fabricação da massa  
é determinada com exatidão através do sensor  
de vazão magnético-indutivo.

 A ifm é a nossa primeira 
escolha quando se trata de 
sensores, pois eles têm os 
produtos que necessitamos.
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■ Sensor de distância O1D
Quando for importante uma detecção da posição a gran
des distâncias, o sensor de distância O1D é uma solução 
de baixo custo e ao mesmo tempo muito precisa. Graças 
ao raio laser e à medição do tempo de propagação da 
luz, o sensor oferece uma medição precisa e confiável 
com alcance de até 10 m. Ele é ideal para aplicações com 
supressão de fundo. 

Através do inovador processo de propagação da luz 
OnChip com tecnologia PMD, o sensor detecta o objeto 
independentemente da cor deste ou de sua característica  
superficial, por ex., fosco ou brilhante. Graças à alta 
robustez contra luz externa de 100.000 Lux, mesmo a 
luz solar direta sobre o sensor ou o objeto não é capaz 
de influenciar o O1D que funciona sempre com precisão 
e confiabilidade. O usuário pode usar saídas de comuta
ção, saídas analógicas ou IOLink como saída.

■ Sensor de vazão MID
Além dos cereais, a água é um ingrediente elementar da 
massa do pão crocante. Na área da produção de massa 
é usado um sensor de vazão magnéticoindutivo da ifm. 

Alta precisão, medição dinâmica e reprodutibilidade 
caracterizam estes dispositivos. São adequados para 
fluidos com condutividade a partir de 20 µS/cm. Além 
disso, a indicação LED alfanumérica de 4 dígitos tem boa 
legibilidade. Além da vazão, estes dispositivos medem 
temperaturas de 10 até 70 °C. O monitoramento de 
temperatura integrado também economiza um ponto de 
medição adicional. O invólucro compacto robusto, o uso 
de materiais resistentes bem como a resistência à pressão 
de até 16 bares permitem uma aplicação flexível.

Por meio da tecnologia IOLink, os valores do processo 
não estão disponíveis somente através da saída analógi
ca, mas também digitalmente. Perdas de conversão na 
transmissão de valores de medição são coisa do passado. 
A gravação de todos os parâmetros do sensor permite 
não somente uma fácil troca do sensor, mas também 
uma fácil configuração e parametrização remota, de 
modo fácil e rápido. Com a nova funcionalidade IOLink, 
o usuário já está muito bem equipado hoje para a Indús
tria 4.0.

■ ifm também para o futuro
Há muito tempo a Leksands utiliza os sensores confiá
veis e de longa vida útil da ifm. Por isso não surpreende 
que em vários pontos da instalação ainda há sensores 
ifm com mais de 25 anos de uso. No futuro também se 
deseja abordar os novos desafios de automação tendo a 
ifm como parceiro.

 Peter Joon comenta: “Para o futuro precisamos 
desenvolver sensores capazes de distinguir as caracte-
rísticas e tonalidades de cor do pão. A ifm faz parte do 
desenvolvimento destes sensores. Criamos uma nova 
área, baseada principalmente nos produtos da ifm, a 
qual apresenta bons resultados, de modo que nossas 
áreas futuras serão aperfeiçoadas com os sensores da 
ifm.

 Para concluir, o seu resumo: “A ifm é a nossa primeira 
escolha quando se trata de sensores, pois eles têm os 
produtos que necessitamos.”

100 anos de tradição sueca: Leksands é  
o maior fabricante sueco de pães crocantes.
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Ajuste simples por meio de 
botões, feedback via LED.

Dispositivos com conector M12 
ou terminal de conexão.

Sistema sem contato e auto- 
limpante.

Insensível a tensões mecânicas, 
tais como vibrações e impactos.

Monitoramento permanente de 
válvulas para uma manutenção 
baseada na condição.

Sensores para  
acionamentos  
oscilantes e válvulas 
de curso.

Sensor duplo para acionamentos oscilantes
Em acionamentos oscilantes, sensores de proximidade indutivos compactos 
com duas superfícies de sensores sobrepostas são usados para fornecer 
feedback sobre a posição da válvula. Um came de comutação sobre o eixo 
motriz, equipado com dois alvos deslocados em 90°, fornece os sinais de 
comutação para o sensor duplo e também indica visualmente a posição da 
válvula.
Monitoramento preciso de válvulas de curso
Os sensores da série IX são instalados no topo da haste da válvula por meio 
de um adaptador. As posições finais das válvulas são definidas através do 
botão de programação teach. Por meio de um sinal de comutação, o sensor 
sinaliza “válvula aberta”, “válvula fechada” e qualquer posição intermediária 
como por exemplo levantamento do assento. A alta resolução de 0,2 mm 
ao longo de toda a faixa de medição permite um monitoramento preciso.

Sistemas de feedback para válvulas  
de curso e atuadores

Sensores de posição



Sensores para atuadores

Modelo Dimensões 
 
 

[mm]

Distância de 
comutação 

 
[mm]

Material Ub 
 
 

[V]

Grau de  
proteção

f 
AC / DC 

 
[Hz]

Icarga 
AC / DC 

 
[mA]

Nº do 
pedido

95 x 50 x 57 – plástico 10...30 IP 65 / IP 67 – – MVQ201

40 x 26 x 47 4 nb plástico 10...36 IP 67 1300 250 IN5327

33 x 60 x 92 4 nb plástico 10...30 IP 67 500 100 IN5409

55 x 60 x 35 4 nb plástico 26,5...31,6 IP 67 – 100 AC2316

Sensores para válvulas de curso

Modelo Dimensões 
 
 

[mm]

Distância de 
comutação 

 
[mm]

Material Ub 
 
 

[V]

Grau de  
proteção

f 
AC / DC 

 
[Hz]

Icarga 
AC / DC 

 
[mA]

Nº do 
pedido

65 x 52 x 110 0...80 plástico 18...36 IP 65 / IP 67 – 100 IX5010

65 x 52 x 110 0...80 plástico 26,5...31,6 IP 65 / IP 67 – – IX5030

Kits de montagem para válvulas manuais, válvulas de esfera e cames de comutação

Modelo Descrição Nº do 
pedido

Kit de instalação; cabeçote do flange com diâmetro de 165 mm E12592

Cames de comutação; diâmetro de 53 mm E12517

Adaptador de montagem para válvulas de curso

Modelo Descrição Nº do 
pedido

Adaptador de montagem para válvula de curso E11900

Adaptador de montagem para válvula de curso E12515

Processo
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b = faceado / nb = não faceado / qb = semifaceado

https://www.ifm.com/br/pt/product/MVQ201
https://www.ifm.com/br/pt/product/IN5327
https://www.ifm.com/br/pt/product/IN5409
https://www.ifm.com/br/pt/product/AC2316
https://www.ifm.com/br/pt/product/IX5010
https://www.ifm.com/br/pt/product/IX5030
https://www.ifm.com/br/pt/product/E12592
https://www.ifm.com/br/pt/product/E12517
https://www.ifm.com/br/pt/product/E11900
https://www.ifm.com/br/pt/product/E12515
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Resoluções de 1...10.000 e nível 
de sinal (TTL / HTL) livremente 
programável.

Exibição: tela eletrônica bicolor 
e rotacional para a indicação 
dos valores do processo.

Direcionável: conector M12 
rotativo para a utilização radial 
e axial.

Adaptado: versão de eixo maciço 
(flange de fixação / flange  
sincrônico) e eixo vazado.

Encoder inteligente.

Sincronização na tecnologia de transporte.  
Exemplo: transportador de correia
Transferência dos ganchos de transporte da esteira de produção para a 
esteira de armazenamento. Se os transportadores de correia não funciona
rem de forma sincronizada, os ganchos de transporte não são transferidos 
corretamente para a esteira de armazenamento. Com isso os ganchos 
podem ficar bloqueados.
O transportador de correia para de funcionar, ocorrem danos no transpor
tador, os produtos podem cair no chão e terem que ser descartados.Os 
codificadores incrementais garantem que ambas as correias funcionem  
em sincronia, evitando assim perdas ou paradas de produção. Durante  
o processo de limpeza do piso, os encoders são afetados indiretamente.  
Os vapores de limpeza condensam no encoder e provocam a corrosão  
do flange e do mancal do eixo. Os encoders são constituídos de açoinox 
V4A 316 de alta qualidade do lado da flange e podem suportar esta carga.

Sensores para controle de movimento

Encoders



Limpeza com fluidos agressivos

Modelo Resolução Ub 
 
 

[V]

f 
 
 

[kHz]

Icarga 
 
 

[mA]

Eixo 
 
 

[mm]

Temperatura 
ambiente 

 
[°C]

Saída do cabo Nº do 
pedido

Eixo vazados aberto unilateralmente · IP 68/ IP 69K

1...10000 4,75...30 1000 50 12 40...85 axial RA3110

Eixo maciço · IP 68 / IP 69K

31 bits 18...30 – – 10 40...85 axial RMB310

24 bits 9...30 – – 10 40...85 axial RM9010

Encoders incrementais para as áreas úmidas

Modelo Resolução Ub 
 
 

[V]

f 
 
 

[kHz]

Icarga 
 
 

[mA]

Eixo 
 
 

[mm]

Temperatura 
ambiente 

 
[°C]

Saída do cabo Nº do 
pedido

Eixo vazados aberto unilateralmente · IP 67

1...10000 4,75...30 1000 50 15 40...85 radial / axial RO3110

Eixo maciço · IP 67

1...10000 4,75...30 1000 50 10 40...85 radial / axial RV3110

1...10000 4,75...30 1000 50 6 40...85 radial / axial RU3110

Acessórios

Modelo Descrição Nº do 
pedido

Acoplamento com conexão de braçadeira E60215

Acoplamento flexível para encoder E61433

Kit USB mestre IOLink; conector ZZ1060

Processo
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https://www.ifm.com/br/pt/product/RA3110
https://www.ifm.com/br/pt/product/RMB310
https://www.ifm.com/br/pt/product/RM9010
https://www.ifm.com/br/pt/product/RO3110
https://www.ifm.com/br/pt/product/RV3110
https://www.ifm.com/br/pt/product/RU3110
https://www.ifm.com/br/pt/product/E60215
https://www.ifm.com/br/pt/product/E61433
https://www.ifm.com/br/pt/product/ZZ1060
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Invólucro de aço-inox V4A 316 
para aplicações higiênicas.

Versões com display, com indica-
ção analógica ou apenas como 
transmissores.

Alta precisão total e compensa-
ção de temperatura eletrônica.

Ideal para processos SIP e CIP 
graças à alta resistência a  
temperaturas.

Integração simples de processos 
através de adaptadores.

Pressão e níveis  
de enchimento sob 
controle.

Invólucro 100 % de aço-inox. Vedado e robusto
Os sensores de pressão da ifm são ideais para aplicações exigentes no setor 
higiênico devido ao seu invólucro robusto de açoinox V4A 316, por exemplo, 
para monitorar níveis de enchimento em reservatórios ou para a medição 
de pressão em tubulações.  
O invólucro robusto totalmente soldado com Grau de  
proteção IP 69K impede a penetração de agentes de limpeza agressivos e é 
adequado para áreas com respingos de água. O respiro dos sensores con
siste em uma membrana GoreTex® que resiste até mesmo à limpeza a alta 
pressão e também é resistente a agentes de limpeza agressivos.  
Uma ampla gama de adaptadores de processo permite uma fácil integração 
na aplicação. Os adaptadores Aseptoflex incluem as vedações PEEK e Viton 
para aplicações na indústria alimentícia e de bebidas. Estes materiais pro
porcionam vedação duradoura e são particularmente resistentes a produtos 
químicos expansivos e agressivos.

Sensores de processo

Sensores de pressão



Sensor de pressão com exibição analógica

Modelo Conexão  
do processo

Indicação Faixa de  
medição 

 
[bar]

Psobrecarga 
 
 

màx. [bar]

Pde ruptura 
 
 

mín. [bar]

Ub 
DC 
 

[V]

Nº do 
pedido

IP 67; IP 69K

Rosca externa G1 
Aseptoflex Vario

Display analógico, 
indicação de 4 dígitos

0,0124...0,25  6  30 18...32 PG2798

Rosca externa G1 
Aseptoflex Vario

Display analógico, 
indicação de 4 dígitos

0,05...1 10 30 18...32 PG2797

Rosca externa G1 
Aseptoflex Vario

Display analógico, 
indicação de 4 dígitos

1...10 50 150 18...32 PG2794

Rosca externa G1  
com cone de vedação

Display analógico, 
indicação de 4 dígitos

0,0124...0,25  6  30 18...32 PG2898

Rosca externa G1  
com cone de vedação

Display analógico, 
indicação de 4 dígitos

0,05...1 10 30 18...32 PG2897

Rosca externa G1  
com cone de vedação

Display analógico, 
indicação de 4 dígitos

1...10 50 150 18...32 PG2894

Sensor com display faceado frontalmente

Modelo Conexão  
do processo

Indicação Faixa de  
medição 

 
[bar]

Psobrecarga 
 
 

màx. [bar]

Pde ruptura 
 
 

mín. [bar]

Ub 
DC 
 

[V]

Nº do 
pedido

IP 67; IP 68; IP 69K

Rosca externa G1 
Aseptoflex Vario

display alfanumérico 0,0124...0,25  6  30 20...32 DC PI2798

Rosca externa G1 
Aseptoflex Vario

display alfanumérico 0,05...1  10  30 20...32 DC PI2797

Rosca externa G1 
Aseptoflex Vario

display alfanumérico 1...10 50 150 20...32 DC PI2794

Rosca externa G1  
com cone de vedação

display alfanumérico 1...10 50 150 20...32 DC PI2894

Rosca externa G1  
com cone de vedação

display alfanumérico 0,0124...0,25  6  30 20...32 DC PI2898

Rosca externa G1  
com cone de vedação

display alfanumérico 0,05...1  10  30 20...32 DC PI2897

Clamp DN40 (1,5") display alfanumérico 1...10 50 100 20...32 DC PI2204

Clamp DN40 (1,5") display alfanumérico –  10  30 20...32 DC PI2207

Clamp DN50 (2") display alfanumérico 1...10 50 100 20...32 DC PI2304

Clamp DN50 (2") display alfanumérico –  10  30 20...32 DC PI2307
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https://www.ifm.com/br/pt/product/PG2798
https://www.ifm.com/br/pt/product/PG2797
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Sensor eletrônico de pressão

Modelo Conexão  
do processo

Indicação Faixa de  
medição 

 
[bar]

Psobrecarga 
 
 

màx. [bar]

Pde ruptura 
 
 

mín. [bar]

Ub 
DC 
 

[V]

Nº do 
pedido

Conector: M12 · Função de saída: analógica · DC

Rosca externa G1 
Aseptoflex Vario

– 0,0125...0,25  6  30 18...30 PM1708

Rosca externa G1 
Aseptoflex Vario

– 0,05...0,4  8  30 18...30 PM1718

Rosca externa G1 
Aseptoflex Vario

– 1...10 50 150 18...30 PM1704

Rosca externa G1 
Aseptoflex Vario

– 0,05...1  10  30 18...30 PM1707

Rosca externa G1  
com cone de vedação

– 0,0125...0,25  6  30 18...30 PM1608

Rosca externa G1  
com cone de vedação

– 0,05...0,4  8  30 18...30 PM1618

Rosca externa G1  
com cone de vedação

– 1...10 50 150 18...30 PM1604

Rosca externa G1  
com cone de vedação

– 0,05...1  10  30 18...30 PM1607

Rosca externa G 1/2 
com cone de vedação

– 1...10 75 175 18...30 PM1504

Rosca externa G 1/2 
com cone de vedação

– –  30  50 18...30 PM1506

Rosca externa G 1/2 
com cone de vedação

– 1...6 50 120 18...30 PM1515
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https://www.ifm.com/br/pt/product/PM1708
https://www.ifm.com/br/pt/product/PM1718
https://www.ifm.com/br/pt/product/PM1704
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https://www.ifm.com/br/pt/product/PM1608
https://www.ifm.com/br/pt/product/PM1618
https://www.ifm.com/br/pt/product/PM1604
https://www.ifm.com/br/pt/product/PM1607
https://www.ifm.com/br/pt/product/PM1504
https://www.ifm.com/br/pt/product/PM1506
https://www.ifm.com/br/pt/product/PM1515


Componentes do sistema

Modelo Descrição Nº do 
pedido

Mestre USB IOLink; IOLink, USB; quantidade de entradas digitais 2; quantidade de saídas digitais 2; IP 65; IP 67 AL1060

Conectores

Modelo Cabo Especificação  
dos fios

Material 
invólucro /  

porca 

U 
 

[V]

Ta 
 

[°C]

Grau de  
proteção

LEDs Nº do 
pedido

Cabo de conexão com conector fêmea M12 · 5 polos · 4 fios

5 m, MPPE, cinza
4 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)

PP livre de 
halogêneos; 

vedação: EPDM

250 AC 
300 DC

25...100
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVF004

5 m, MPPE, cinza
4 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)

PP livre de 
halogêneos; 

vedação: EPDM

250 AC 
300 DC

25...100
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVF001
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https://www.ifm.com/br/pt/product/AL1060
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF004
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF001
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Detecção de nível e medição  
de nível para diferentes fluidos.

Insensível à espuma e à  
aderência.

Design higiênico com conceito 
de vedação sem necessidade  
de manutenção.

Invólucro robusto de aço-inox 
com placa de identificação  
laser para uma legibilidade  
permanente.

Nunca demais, 
nunca de menos. O 
nível de enchimento 
adequado.

Monitoramento de tanques e reservatórios
Os sensores de nível da série LMT são projetados para o monitoramento 
de nível de líquidos, fluidos viscosos e em pó em aplicações da indústria 
alimentícia. O método de espectroscopia de impedância evita problemas 
causados por depósitos, resíduos e aderências de espuma que levam a 
resultados incorretos no caso de sensores de nível limite convencionais. 
O sensor de nível da série LR utiliza uma haste de sonda que pode ser 
inserida por cima no reservatório e encurtada se necessário. O princípio de 
medição por microondas guiadas é adequado para água e fluidos à base de 
água. Também fornece leituras confiáveis no caso de formação de espuma.
Área alimentícia e higiênica
O invólucro de açoinox (1.4401) dos sensores e os materiais de grau ali
mentício garantem a compatibilidade química mesmo com os produtos de 
limpeza mais agressivos. O Grau de  
proteção IP 68 / IP 69K evita a entrada de líquidos.

Sensores de processo

Sensores de nível



Sensores de nível limite

Modelo Conexão do processo Comprimento  
da sonda 

 
[mm]

Pressão do processo 
máx. 

 
[bar]

Área de  
aplicação

Grau de  
proteção

Nº do 
pedido

IP 68; IP 69K

Cone de vedação G 1/2 11 1...40
Fluidos líquidos. 
fluidos pastosos, 

fluidos em pó
IP 68 / IP 69K LMT100

Cone de vedação G 1/2 38

1...40;  
(MAWP em aplicações 

segundo CRN:  
40 bar / 4 MPa)

Fluidos líquidos. 
fluidos pastosos, 

fluidos em pó
IP 68 / IP 69K LMT102

Cone de vedação G 1/2 253 1...40
Fluidos líquidos. 
fluidos pastosos, 

fluidos em pó
IP 68 / IP 69K LMT105

Rosca externa G 3/4 28 1...40
Fluidos líquidos. 
fluidos pastosos, 

fluidos em pó
IP 68 / IP 69K LMT202

Sensores variáveis de nível, microondas guiadas

Modelo Conexão  
do processo

Comprimento  
da haste 

 
[mm]

Área ativa 
 
 

[mm]

Ub 
 
 

[V]

Temperatura do fluido 
 
 

[°C]

Icarga 
 
 

[mA]

Nº do 
pedido

IP 68; IP 69K

G 1 Aseptoflex Vario 150...2000 L40 18...30

40...150; (em aplicações  
3A a temperatura do fluido  

é limitada a 121 ºC e  
é necessário uma  

limpeza COP).

150 LR2750

Acessórios

Modelo Descrição Nº do 
pedido

Mestre USB IOLink; IOLink, USB; quantidade de entradas digitais 2; quantidade de saídas digitais 2; IP 65; IP 67 AL1060

Haste de sonda para sensores de nível; homologação EC1935/2004, EHEDG, FDA, FCM, 3A E43341

Haste de sonda para sensores de nível; homologação EC1935/2004, EHEDG, FDA, FCM, 3A E43340

Haste de sonda para sensores de nível; homologação EC1935/2004, EHEDG, FDA, FCM, 3A E43345

Haste de sonda para sensores de nível; homologação EC1935/2004, EHEDG, FDA, FCM, 3A E43342
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https://www.ifm.com/br/pt/product/LMT100
https://www.ifm.com/br/pt/product/LMT102
https://www.ifm.com/br/pt/product/LMT105
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https://www.ifm.com/br/pt/product/E43341
https://www.ifm.com/br/pt/product/E43340
https://www.ifm.com/br/pt/product/E43345
https://www.ifm.com/br/pt/product/E43342
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Alta precisão para aplicações 
exigentes.

Tempo de resposta muito  
rápido: T05 / T09 = < 0,5 s / < 2 s.

Versões com diferentes conexões 
de processo adequados para 
aplicações higiênicas.

Disponível em diferentes  
comprimentos de instalação.

Transmissão dos valores de 
medição, parametrização e 
diagnóstico via IO-Link.

Resposta rápida e 
precisão: monitora-
mento de tempera-
tura de alto nível.

Rápido e preciso
Seja como um sistema modular com unidade de avaliação e sensor de 
haste separado, com display ou apenas como transmissor: a ifm oferece 
uma solução ideal para a medição de temperatura com alta precisão para 
cada necessidade.
O elemento de medição Pt1000 da classe A alcança uma alta precisão com 
a calibração interna de fábrica. Especial além da ampla faixa de medição, 
é o excelente tempo de resposta. Deste modo o sensor é adequado para 
todos os processos altamente precisos e rápidos em ambientes higiênicos. 
A saída do valor de medição é realizada tanto através de uma saída analó
gica com 4...20 mA, como via IOLink. A parametrização e o diagnóstico 
dos sensores também são realizados através da interface IOLink integrada.

Sensores de processo

Sensores de temperatura



Transmissor de temperatura com display

Modelo Configuração  
de fábrica 

 
[°C / °F]

Conexão do processo Comprimento  
de instalação 

 
[mm]

Ub 
 
 

[V]

Temperatura 
ambiente 

 
[°C]

Nº do 
pedido

Conector: M12 · Função de saída: analógica · DC

0...100 °C Diâmetro Ø 6 mm 50 18...32 25...80 TD2217

0...100 °C Diâmetro Ø 6 mm 350 18...32 25...80 TD2297

0...100 °C Clamp DN25...DN40 (1...1,5") 30 18...32 25...80 TD2807

0...100 °C Clamp DN25...DN40 (1...1,5") 150 18...32 25...80 TD2847

0...100 °C Clamp DN50 (2") 30 18...32 25...80 TD2907

0...100 °C Clamp DN50 (2") 150 18...32 25...80 TD2947

0...100 °C Cone de vedação G 1/2 30 18...32 25...80 TD2507

0...100 °C Cone de vedação G 1/2 150 18...32 25...80 TD2547

Unidade eletrônica de avaliação com display para sensores de temperatura PT100/PT1000

Modelo Configuração  
de fábrica 

 
[°C / °F]

Conexão do processo Comprimento  
de instalação 

 
[mm]

Ub 
 
 

[V]

Temperatura 
ambiente 

 
[°C]

Nº do 
pedido

Conector: M12 · Função de saída: NO / NC; (parametrizável); analógica · DC PNP/NPN

40...300 °C / 
40...572 °F

Rosca externa G 1/2 – 18...32 25...80 TR2439

Transmissor de temperatura

Modelo Configuração  
de fábrica 

 
[°C / °F]

Conexão do processo Comprimento  
de instalação 

 
[mm]

Ub 
 
 

[V]

Temperatura 
ambiente 

 
[°C]

Nº do 
pedido

Conector: M12 · Função de saída: analógica · DC

0...200 °C Diâmetro Ø 6 mm 100 18...32 25...80 TA2232

0...200 °C Diâmetro Ø 6 mm 250 18...32 25...80 TA2262

10...150 °C Cone de vedação G 1/2 50 18...32 25...80 TA2511

0...200 °C Cone de vedação G 1/2 150 18...32 25...80 TA2542
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https://www.ifm.com/br/pt/product/TD2217
https://www.ifm.com/br/pt/product/TD2297
https://www.ifm.com/br/pt/product/TD2807
https://www.ifm.com/br/pt/product/TD2847
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https://www.ifm.com/br/pt/product/TR2439
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https://www.ifm.com/br/pt/product/TA2511
https://www.ifm.com/br/pt/product/TA2542


Modelo Configuração  
de fábrica 

 
[°C / °F]

Conexão do processo Comprimento  
de instalação 

 
[mm]

Ub 
 
 

[V]

Temperatura 
ambiente 

 
[°C]

Nº do 
pedido

Conector: M12 · Função de saída: analógica · DC

0...200 °C Clamp DN10...DN20 (1/2...3/4") 25 18...32 25...80 TA2002

0...200 °C Clamp DN25...DN40 (1...1,5") 100 18...32 25...80 TA2832

0...100 °C M12 x 1,5 cone de vedação 17 18...32 25...80 TA1107

0...200 °C Rosca interna G 1/8 29 18...32 25...80 TA1602

0...200 °C Rosca interna G 1/8 39 18...32 25...80 TA1612

Sensor de temperatura com conexão de processo

Modelo Faixa de  
medição 

 
[°C / °F]

Conexão do processo Comprimento  
de instalação 

 
[mm]

Elemento sensor Dinâmica  
de resposta 

T05 / T09 
[s]

Nº do 
pedido

Conector: M12

40...150 /  
40...302

Clamp DN25...DN40 (1...1,5") 30 1 x Pt 100 1 / 3 TM4801

40...150 /  
40...302

Clamp DN25...DN40 (1...1,5") 150 1 x Pt 100 1 / 3 TM4841

40...150 /  
40...302

Clamp DN50 (2") 30 1 x Pt 100 1 / 3 TM4901

40...150 /  
40...302

Clamp DN50 (2") 150 1 x Pt 100 1 / 3 TM4941

40...150 /  
40...302

Cone de vedação G 1/2 20 1 x Pt 100 1 / 3 TM4591

40...150 /  
40...302

Cone de vedação G 1/2 150 1 x Pt 100 1 / 3 TM4541
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https://www.ifm.com/br/pt/product/TA2002
https://www.ifm.com/br/pt/product/TA2832
https://www.ifm.com/br/pt/product/TA1107
https://www.ifm.com/br/pt/product/TA1602
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https://www.ifm.com/br/pt/product/TM4941
https://www.ifm.com/br/pt/product/TM4591
https://www.ifm.com/br/pt/product/TM4541


Sensor de temperatura

Modelo Faixa de medição 
 
 

[°C / °F]

Conexão do processo Comprimento  
de instalação 

 
[mm]

Elemento  
do sensor

Dinâmica  
de resposta 

T05 / T09 
[s]

Nº do 
pedido

Conector: M12

40...150 /  
40...302

Diâmetro Ø 6 mm 100 1 x Pt 100 1 / 3 TT0291

40...150 /  
40...302

Diâmetro Ø 6 mm 250 1 x Pt 100 1 / 3 TT2291

Acessórios

Modelo Descrição Nº do 
pedido

Tubo protetor para sensores de temperatura; homologação 3A, EC1935/2004, EHEDG, FDA E37830

Tubo protetor de soldagem para sensores de temperatura; homologação 3A, EC1935/2004, EHEDG, FDA E37421

Tubo protetor para sensores de temperatura; homologação EC1935/2004, testado EHEDG, FDA E37511

Conectores

Modelo Cabo Especificação  
dos fios

Material 
invólucro /  

porca

U 
 

[V]

Ta 
 

[°C]

Grau de  
proteção

LEDs Nº do 
pedido

Cabo de conexão com conector fêmea M12 · 5 polos · 4 fios

5 m, MPPE, cinza
4 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)

PP livre de 
halogêneos; 

vedação: EPDM

250 AC 
300 DC

25...100
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVF001

5 m, MPPE, cinza
4 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)

PP livre de 
halogêneos; 

vedação: EPDM

250 AC 
300 DC

25...100
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVF004
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https://www.ifm.com/br/pt/product/TT0291
https://www.ifm.com/br/pt/product/TT2291
https://www.ifm.com/br/pt/product/E37830
https://www.ifm.com/br/pt/product/E37421
https://www.ifm.com/br/pt/product/E37511
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF001
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF004


66
Os seletores de produtos e outras informações estão disponíveis no site: ifm.com

Informação imediata sobre  
diferenças de precisão.

Melhora da segurança de  
qualidade entre os intervalos 
de calibração.

Design robusto para medições 
precisas mesmo em ambiente 
exigente.

Monitoramento de sensor 
transparente graças ao registro 
dos valores de diagnóstico.

A função de simulação  
simplifica a montagem.

O sensor de  
temperatura que  
se autocontrola.

Máxima segurança para processos sensíveis à temperatura
Graças ao processo de calibração em linha melhorado, o TCC chega a uma 
precisão de ± 0,2 K ao longo da faixa de medição completa. Com isso o 
sensor é ideal para o uso em processos sensíveis à temperatura, como na 
produção de alimentos ou no processamento de borracha e carbono. O 
TCC protege o processo e a qualidade do produto monitorando permanen
temente o seu funcionamento. Se o sensor variar dos valores de tolerância 
individualmente predefinidos ou se houver uma falha no sensor, ele emite 
um sinal determinado através do LED bem visível e da saída de diagnóstico.
Design robusto para uma longa vida útil
Graças ao invólucro totalmente soldado e vedado, assim como um novo 
design da sonda de medição, o TCC é permanentemente resistente à  
influências extremas como umidade, impactos térmicos e mecânicos e a 
vibrações.

Sensores de processo

Sensores de temperatura



Transmissores de temperatura com automonitoramento

Modelo Configuração  
de fábrica 

 
[°C / °F]

Conexão do processo Comprimento  
de instalação 

 
[mm]

Ub 
 
 

[V]

Temperatura 
ambiente 

 
[°C]

Nº do 
pedido

Conector: M12 · Função de saída: NC; (sinal de diagnóstico); analógica · DC PNP/NPN

10...150 °C / 
14...302 °F

Diâmetro Ø 6 mm 100 18...32 25...70 TCC231

10...150 °C / 
14...302 °F

Diâmetro Ø 6 mm 550 18...32 25...70 TCC201

10...150 °C / 
14...302 °F

Cone de vedação G 1/2 30 18...32 25...70 TCC501

10...150 °C / 
14...302 °F

Cone de vedação G 1/2 150 18...32 25...70 TCC541

10...150 °C / 
14...302 °F

Clamp DN25...DN40 (1...1,5") 50 18...32 25...70 TCC811

10...150 °C / 
14...302 °F

Clamp DN25...DN40 (1...1,5") 100 18...32 25...70 TCC831

10...150 °C / 
14...302 °F

Clamp DN50 (2") 50 18...32 25...70 TCC911

10...150 °C / 
14...302 °F

Clamp DN50 (2") 100 18...32 25...70 TCC931

Conectores

Modelo Cabo Especificação  
dos fios

Material 
invólucro /  

porca

U 
 

[V]

Ta 
 

[°C]

Grau de  
 proteção

LEDs Nº do 
pedido

Cabo de conexão com conector fêmea M12 · 5 polos · 4 fios

5 m, MPPE, cinza
4 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)

PP livre de 
halogêneos; 

vedação: EPDM

250 AC 
300 DC

25...100
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVF001

5 m, MPPE, cinza
4 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)

PP livre de 
halogêneos; 

vedação: EPDM

250 AC 
300 DC

25...100
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVF004
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Redução de imprecisões  
associadas à uma limpeza  
baseada no tempo.

Aumento do desempenho do 
processo graças à alta flexibili-
dade do ponto de medição.

A versão compacta e de  
alta qualidade evita falhas  
e paradas imprevistas.

Fácil instalação e entrada em 
operação.

Transmissão digital e sem  
perdas dos valores de medição.

Sensor de  
condutividade  
para aplicações  
higiênicas.

Aplicações
A diferenciação entre diversos fluidos desempenha um papel fundamental 
especialmente na indústria alimentícia. Produtos de limpeza, água de  
enxágue e alimentos na tubulação do processo, possuem condutividades 
diferentes e por isso podem ser detectados de maneira fácil e confiável.
Benefícios
É possível rastrear os produtos com precisão a qualquer momento.  
A diferenciação rápida e confiável de fluidos permite reduzir descartes  
de produtos e água de enxágue.
Processamento
A diferenciação entre produto é possível “out of the box”. Não é necessário  
ajustar o sensor para a sua entrada em operação. Além disso estão disponí
veis funções ampliadas, como por exemplo simulação.

Sensores de processo

Sensores de condutividade



Sensores de condutividade compactos

Modelo Conexão do  
processo

Faixa de medição 
condutividade 

 
[µS/cm]

Precisão  
condutividade

Faixa de medição  
da temperatura 

 
[°C]

Resistência  
à pressão 

 
[bar]

Ub 
 
 

[V]

Nº do 
pedido

Conector: M12 · Função de saída: saída analógica; escalonável; condutividade / temperatura selecionável; analógica · DC

Cone de vedação 
G 1/2

100...15000 10 % MW ± 25 µS/cm 25...150 16 18...30 LDL100

Rosca externa G1 
Aseptoflex Vario

100...1000000 2 % MW ± 25 µS/cm 25...150 16 18...30 LDL200

Rosca externa G1 
Aseptoflex Vario

100...1000000 2 % MW ± 25 µS/cm 25...150 16 18...30 LDL201

Rosca externa 
G1 com cone de 

vedação
100...1000000 2 % MW ± 25 µS/cm 25...150 16 18...30 LDL210

Componentes do sistema

Modelo Descrição Nº do 
pedido

Mestre USB IOLink; IOLink, USB; quantidade de entradas digitais 2; quantidade de saídas digitais 2; IP 65; IP 67 AL1060

Conectores

Modelo Cabo Especificação  
dos fios

Material 
invólucro /  

porca

U 
 

[V]

Ta 
 

[°C]

Grau de  
proteção

LEDs Nº do 
pedido

Cabo de conexão com conector fêmea M12 · 5 polos · 4 fios

5 m, MPPE, cinza
4 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)

PP livre de 
halogêneos; 

vedação: EPDM

250 AC 
300 DC

25...100
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVF004

5 m, MPPE, cinza
4 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)

PP livre de 
halogêneos; 

vedação: EPDM

250 AC 
300 DC

25...100
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVF001

Processo
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https://www.ifm.com/br/pt/product/LDL100
https://www.ifm.com/br/pt/product/LDL200
https://www.ifm.com/br/pt/product/LDL201
https://www.ifm.com/br/pt/product/LDL210
https://www.ifm.com/br/pt/product/AL1060
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF004
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF001
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A empresa staedler automation AG de Henau 
na Suíça fabrica sistemas para automação de 
processos há mais de 10 anos. 

staedler automation AG – Sensores para o  
monitoramento de sistemas de cozimento industrial 

Controle preciso do processo de cozimento.

Colocar a massa em água quente, ferver, resfriar e pronto. Assim como todos fazem em 

casa, o fogão para cozimento de spaetzle da empresa staedler também funciona assim, 

mas em dimensões industriais e controlado com precisão com os sensores da ifm. Para 

uma alta qualidade constante do produto.

Entre outros produtos, a empresa staedler automation 
fabrica sistemas de cozimento totalmente automáticos 
para a indústria alimentícia. A instalação mostrada aqui 
será utilizada posteriormente pelo cliente para cozinhar 
spaetzle, um tipo especial de macarrão. 

 Lukas Staedler, gerente da staedler automation AG, 
explica o funcionamento: “Você tem que imaginar que é 
uma panela de cozimento que funciona continuamente. 
Isto significa que a massa crua é adicionada na parte 
inicial do sistema e passa pelo sistema em um tempo 
definido para que no final o produto saia com o ponto 
de cozimento ideal. Alcançamos uma qualidade de pro-
duto constante em um tempo de cozimento definido.” 

Os alimentos cozidos são transportados através de pás 
no banhomaria de água quente. Como o processo de 
cozimento não requer praticamente nenhum contato 
mecânico entre a máquina e o produto, os danos ao 
produto também são minimizados. No final, os alimen
tos cozidos são rapidamente transferidos para a zona 
de resfriamento. O resfriamento com água fria evita a 
recozimento do produto.

Spätzle

al dente
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Instalações de cozimento do tipo staedler CK1600, construídas 
pela empresa staedler automation AG. Mais tarde, a spaetzle é 
cozida em banho-maria nesta unidade.

Os sensores de temperatura da série TA monitoram os valores 
de temperatura que devem ser mantidos com precisão tanto no 
banho de cozimento como no banho de resfriamento.

 “Em princípio, instalações como esta podem cozi-
nhar tudo o que flutua”, enfatiza Lukas Staedler.  
“Na instalação atual, trata-se de massas frescas como 
ravióli, tortellini ou spaetzle. Mas também podem ser 
salsichas ou legumes. No total, esta planta atinge uma 
produção de 2,5 toneladas de produto por hora.”

■ Manter as temperaturas exatamente
Enquanto em casa o borbulhar da água na panela é 
suficiente como uma determinação aparente da tempe
ratura, a temperatura no processo de cozimento indus
trial deve ser mantida com muito mais precisão. Esta é a 
única maneira de obter um produto com uma qualidade 
constante, conforme exigido pelo cliente.

Assim, nesta instalação, a medição de temperatura em 
dois pontos fornece os valores mais importantes do pro
cesso, que também é chamado de Ponto de Controle 
Crítico (CCP). Por um lado, esta é a temperatura da água 
quase fervente, que neste caso deve ser regulada em 
exatamente 95 °C, e por outro lado, é a temperatura no 
banho de resfriamento, onde o processo de cozimento 
deve ser interrompido imediatamente. Dois sensores de 
temperatura garantem temperaturas exatas através da 
regulação do trocador de calor. 

A staedler conta com sensores de temperatura ifm 
do tipo TA2502 nestes pontos críticos do produto.  
Esses sensores possuem um elemento de medi
ção Pt1000 de alta precisão e resposta rápida para 
uma ampla faixa de temperatura de 50 a 200 °C. 
Além disso, estes sensores são caracterizados por 
uma alta repetibilidade e estabilidade a longo prazo, o 
que é um prérequisito para uma qualidade ideal e cons
tante do produto.
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No futuro, a staedler planeja usar nesses pontos, sen
sores de temperatura de automonitoramento tipo TCC 
da ifm.

A característica especial deste dispositivo é que possui 
dois elementos de medição com curvas opostas caracte
rísticas. Com isso, os desvios de precisão são detectados 
imediatamente e sinalizados tanto através de um sinal 
de comutação de alarme como através de um LED no 
dispositivo que é claramente visível à distância. Isso sim
plifica enormemente a garantia de qualidade confiável 
do produto, pois a confiabilidade da temperatura está 
garantida a todo momento entre os intervalos de cali
bração enquanto o sensor não detectar nenhum desvio e 
não emitir nenhum sinal de advertência apropriado. Com 
sensores convencionais, por outro lado, pode ocorrer 
uma variação ou desvio de temperatura no dia seguinte 
à calibração, o qual só seria detectado na próxima cali
bração. Na pior das hipóteses, isso exigiria recalls de alto 
custo e prejudicaria a reputação do fabricante.

staedler automation AG – Sensores para o  
monitoramento de sistemas de cozimento industrial 

■ Monitoramento de limpeza CIP por 
meio do valor de condutividade
Após cada produção, a fábrica é limpa por meio de 
um processo CIP. Para este fim, uma bomba separada 
enxágua os tubos com produtos de limpeza alcalinos e  
ácidos. No final se enxágua novamente com água limpa 
antes que a produção possa ser retomada. O sensor de 
condutividade ifm LDL200 desempenha um papel decisivo  
neste processo: por meio de uma medição precisa da 
condutividade, o sensor pode determinar claramente se 
há produto de limpeza no tubo e em que concentração. 
Com base no valor de medição, o controlador sabe, por 
exemplo, se é preciso adicionar concentrado de limpeza 
ou se o préenxágue, enxágue intermediário ou enxá
gue final foi concluído. Ao final da limpeza, os tubos 
são enxaguados com água limpa. Somente quando o 
valor exato da condutividade da água de enxágue for 
atingido é que a instalação é liberada novamente para 
a produção. Assim se garante uma perfeita mudança de 
fases no processo CIP.

Além da condutividade, o LDL200 também mede a 
temperatura do fluido e a transmite para o controlador 
através do protocolo de comunicação IOLink. Isto tam
bém controla o trocador de calor para que sempre tenha 
energia suficiente para manter a temperatura de ebuli
ção da água.

Vários sensores diferentes monitoram as pressões,  
temperaturas e posições na instalação.

 Nós estamos muito satisfeitos com  
a ifm. Já trabalhamos com a ifm várias 
vezes em projetos anteriores. 

„

O sensor de condutividade LDL200 detecta com segurança se  
há água clara ou líquido de limpeza do processo CIP nos tubos. 
Ao mesmo tempo, o sensor também mede a temperatura e 
transmite ambos os valores de medição via IO-Link ao controla-
dor da instalação.
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Futuramente em uso na staedler:  
o sensor de temperatura TCC se automonitora a si  
mesmo permitindo assim intervalos de calibração mais  
longos. As diferenças de precisão são detectadas auto- 
maticamente e sinalizadas via sinal de comutação e LED.

■ Níveis de enchimento sob controle
A instalação possui dois grandes reservatórios de água: 
um com a água quente e outro de resfriamento no final 
do processo. No fundo de ambos os reservatórios há sen
sores de pressão instalados que medem a pressão hidros
tática. Os sensores ifm utilizados possuem uma faixa de 
pressão ideal de 100 mbar a 2,5 bar. Isto permite medir 
e controlar a altura de enchimento com precisão. Assim 
se evita de forma confiável que o reservatório transborde 
ao ser reabastecido com água.

■ Detecção da entrada de água
A água é perdida no processo de cozimento. Por um 
lado, porque o próprio produto, neste caso a spaetzle, 
absorve água e, por outro lado, porque parte da água 
evapora. Por isso é preciso abastecer constantemente 
com a água. 

 Lukas Staedler: “Usamos o sensor de fluxo magnético- 
indutivo SM2100 da ifm para o reabastecimento de água 
limpa. O sensor mede continuamente o fluxo durante o 
processo de cozimento. Isto ocorre em cooperação com 
os sensores de nível. Quando os sensores avisam que o 
nível de água está caindo, é adicionada água limpa e o 
sensor de fluxo determina a quantidade de água limpa 
que foi perdida pelo cozimento dos alimentos e pelo 
vapor. Outra parte da água é perdida através do processo  
de drenagem onde a água usada é drenada e a água 
limpa é adicionada. Isto é realizado em função de um 
fator de tempo determinado de acordo com a receita. 
Mais uma vez o SM mede a quantidade de água que é 
reabastecida.”

O sensor de fluxo também desempenha um papel impor
tante durante o processo de limpeza, pois monitora a 
quantidade de água potável que é utilizada para o enxá
gue. Desta forma o sensor é fundamental para garantir a 
transparência em todo o processo de cozimento.

Tanto a vazão atual quanto a quantidade total de água forne-
cida são registradas com o sensor de fluxo magnético-indutivo 
SM2100 e transmitidas para o sistema de controle via IO-Link.



colocados em um líquido de referência com uma tempe-
ratura definida. Nós calibramos os sensores de tempe-
ratura via IO-Link. Com o sensor de condutividade LDL, 
usamos a transmissão de ambos os valores de proces-
so, temperatura e condutividade, em um único cabo. O  
sensor de fluxo SM transmite ao controlador tanto o 
valor do contador como a vazão atual através de uma 
saída via IO-Link.”

 A respeito da atuação do IOLink para simplificar a 
automação, Lukas Staedler tem uma opinião clara: “Em 
princípio, a automação pode parecer mais complexa, 
mas o IO-Link também oferece um claro valor agregado.  
Por um lado, é possível transmitir vários valores de medi-
ção de um sensor por um único cabo. Isto economiza 
custos de montagem. Por outro lado, os sensores de 
temperatura são calibrados diretamente no sensor e não 
mais através de valores de correção no controlador como 
ocorria antes. Isto simplifica o programa de controle. Por-
tanto, em geral, as vantagens do IO-Link são enormes.”

 

■ Conclusão
As soluções de automação da ifm convenceram na staedler. 

 Lukas Staedler resume: “Nós estamos muito satis-
feitos com a ifm. Já trabalhamos com a ifm várias vezes 
em projetos anteriores. A razão é que a ifm oferece um 
conceito integrado de sensores, ou seja, desde o sen-
sores indutivos, sensores de fluxo magnético-indutivos, 
sensores de temperatura, sensores de pressão, até os 
sensores de condutividade. Resumindo: os sensores da 
ifm cobrem todas as nossas necessidades aqui na fábrica.  
Outra razão é a correta relação preço-qualidade. Os 
sensores são importantes para fábricas deste tipo, e ao 
mesmo tempo são acessíveis em termos de preço. Portan-
to, também contaremos com a ifm em projetos futuros.”
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■ Monitoramento de posição com  
sensores indutivos
Além disso, também estão instalados sensores indutivos 
para a detecção de posição. Mesmo que não estejam 
diretamente envolvidos no processo de cozimento, esses 
sensores desempenham uma importante função de 
monitoramento. A correia de resfriamento sobre a qual 
é colocado o produto que entra e sai do banho de res
friamento, pode ser levantada do reservatório por meio 
de uma polia para sua limpeza manual. Dois sensores 
indutivos detectam sem contato a posição final superior 
ou inferior. E também é garantido que a instalação só 
comece a funcionar quando a correia estiver na posição 
inferior correta.

Um terceiro sensor indutivo está montado na tela de 
ranhura que também é removida para a limpeza manu
al. O sensor verifica se a tela foi colocada corretamente 
antes que a produção possa ser iniciada.

■ Comunicação do sensor via IO-Link
Todos os sensores estão conectados ao mestre através 
do IOLink. Este protocolo de comunicação transmite 
ao controlador os valores de medição de forma digital. 
Desta forma são evitados erros de medição causados 
por perdas de conversão de forma confiável. Mas com o 
IOLink se pode fazer muito mais.

 Lukas Staedler: “Qualquer sensor que seja um sensor  
CCP deve ser verificado anualmente ou bianualmente. 
Para serem calibrados, os sensores de temperatura são 

staedler automation AG – Sensores para o  
monitoramento de sistemas de cozimento industrial 

A correia de resfriamento pode ser levantada por uma polia 
para a limpeza. Os sensores indutivos monitoram as respectivas 
posições finais na parte superior e inferior.

Só depois da tela de ranhura ter sido recolocada corretamente  
após a limpeza manual, é que o sensor indutivo permite que a 
produção seja reiniciada.

 Em princípio, a automação pode parecer 
mais complexa, mas o IO-Link também  
oferece um claro valor agregado. 

„
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Sem halogênio e sem silicone.

Vedação ideal, até mesmo  
com instalação manual graças  
à porca de contorno com  
grande aderência.

Um curso fixo mecânico  
protege o anel de vedação  
de danos severos.

Proteção antivibratória  
permanente com contorno  
tipo dente de serra.

LEDs bem visíveis, mesmo  
com forte incidência de luz.

ecolink para  
a aplicação em  
áreas úmidas.

 
Tecnologia de conexão para áreas higiênicas e úmidas
Mesmo no caso de instalação sem ferramentas, os conectores da série  
ecolink são vedados de forma duradoura e confiável. O curso fixo integrado  
evita que o anel de vedação seja danificado por um aperto excessivo da 
porca. Graças à proteção antivibratória, as conexões são resistentes a cho
ques e vibrações. Certas versões contêm LEDs integrados para a indicação 
do estado de comutação e de operação e que são claramente visíveis 
mesmo com alta incidência de luz. 
A porca de aperto de açoinox de alta qualidade e a vedação de material 
de grau alimentício permitem a aplicação em áreas higiênicas e úmidas. As 
conexões são resistentes à limpeza frequente de alta pressão com produtos 
de limpeza agressivos. Devido à ampla faixa de temperatura e resistência  
a rápidas mudanças de temperatura, são adequados especialmente para 
aplicações na indústria alimentícia e de bebidas.

Tecnologia de conexão

Conectores



Conectores para as áreas úmidas

Modelo Cabo Especificação  
dos fios

Material 
invólucro /  

porca

U 
 

[V]

Ta 
 

[°C]

Grau de  
proteção

LEDs Nº do 
pedido

Jumper M12 · 5 polos

2 m, MPPE, cinza
4 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)

PP livre de 
halogêneos; 

vedação: EPDM

250 AC 
300 DC

25...100
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVF043

10 m, MPPE, cinza
4 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)

PP livre de 
halogêneos; 

vedação: EPDM

250 AC 
300 DC

25...100
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVF051

2 m, MPPE, cinza
5 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)

PP livre de 
halogêneos; 

vedação: EPDM
60 AC/DC 25...100

IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVF061

10 m, MPPE, cinza
5 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)

PP livre de 
halogêneos; 

vedação: EPDM
60 AC/DC 25...100

IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVF063

Jumper com conector fêmea M12 · 5 polos

2 m, MPPE, cinza
4 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)

PP livre de 
halogêneos; 

vedação: EPDM

250 AC 
300 DC

25...100
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVF064

10 m, MPPE, cinza
4 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)

PP livre de 
halogêneos; 

vedação: EPDM

250 AC 
300 DC

25...100
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVF005

5 m, MPPE, cinza
5 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)

PP livre de 
halogêneos; 

vedação: EPDM
60 AC/DC 25...100

IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVF010

25 m, MPPE, cinza
5 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)

PP livre de 
halogêneos; 

vedação: EPDM
60 AC/DC 25...100

IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVF012

Cabo de conexão M8 · 3 polos

2 m, MPPE, cinza
3 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)

Invólucro: PP 
cinza; vedação: 

EPDM

50 AC 
60 DC

25...80
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVF145

Cabo de conexão M12 / M8 · 4 polos

2 m, MPPE, cinza
4 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)

Invólucro: PP livre 
de halogêneos; 
vedação: EPDM

50 AC 
60 DC

25...80
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVF256

Jumper M8 / M12 · 5 polos

5 m, MPPE, cinza
3 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)

Invólucro: PP livre 
de halogêneos; 
vedação: EPDM

50 AC 
60 DC

25...80
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVF269

Jumper com conector fêmea M8 · 3 polos

5 m, MPPE, cinza
3 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)
–

50 AC 
60 DC

25...80
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVF123

Processo
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https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF043
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF051
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF061
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF063
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF064
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF005
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF010
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF012
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF145
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF256
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF269
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF123


Modelo Cabo Especificação  
dos fios

Material 
invólucro /  

porca

U 
 

[V]

Ta 
 

[°C]

Grau de  
proteção

LEDs Nº do 
pedido

Cabo de conexão com conector fêmea M8 · 3 polos

5 m, MPPE, cinza
3 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)

Invólucro:  
PP cinza;  

vedação: EPDM

50 AC 
60 DC

25...80
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVF127

Cabo de conexão com conector fêmea M8 · 4 polos

25 m, MPPE, cinza
4 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)
–

50 AC 
60 DC

25...80
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVF137

25 m, MPPE, cinza
4 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)

Invólucro:  
PP cinza;  

vedação: EPDM

50 AC 
60 DC

25...80
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVF141

Conectores com LED, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K

Modelo Cabo Especificação  
dos fios

Material 
invólucro /  

porca

U 
 

[V]

Ta 
 

[°C]

Grau de  
proteção

LEDs Nº do 
pedido

Jumper M12 · 5 polos

2 m, MPPE, cinza
4 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)
– 10...36 DC 25...100

IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

LED EVF055

10 m, MPPE, cinza
4 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)
– 10...36 DC 25...100

IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

LED EVF057

Cabo de conexão M8 · 3 polos

10 m, MPPE, cinza
3 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)

Invólucro:  
PP cinza;  

vedação: EPDM
10...36 DC 25...80

IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

LED EVF159

Cabo de conexão com conector fêmea M12 · 5 polos

5 m, MPPE, cinza
4 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)

PP livre de 
halogêneos; 

vedação: EPDM
10...36 DC 25...100

IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

LED EVF007

25 m, MPPE, cinza
4 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)

PP livre de 
halogêneos; 

vedação: EPDM
10...36 DC 25...100

IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

LED EVF009

Cabo de conexão com conector fêmea M8 · 3 polos

5 m, MPPE, cinza
3 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)

Invólucro:  
PP preto 

transparente; 
vedação: EPDM

10...36 DC 25...80
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

LED EVF131

25 m, MPPE, cinza
3 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)

Invólucro:  
PP preto 

transparente; 
vedação: EPDM

10...36 DC 25...80
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

LED EVF133

78
Os seletores de produtos e outras informações estão disponíveis no site: ifm.com

Tecnologia de conexão

https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF127
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF137
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF141
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF055
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF057
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF159
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF007
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF009
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF131
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF133


Conectores fêmeas / machos customizáveis

Modelo Cabo Especificação  
dos fios

Material 
invólucro /  

porca

U 
 

[V]

Ta 
 

[°C]

Grau de  
proteção

LEDs Nº do 
pedido

– –
PA 6.6 cinza; 

vedação: EPDM
250 AC 
300 DC

25...100
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVF565

– –
PA 6.6 cinza; 

vedação: EPDM
60 AC/DC 25...100

IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVF570

– –
PA 6.6 cinza; 

vedação: EPDM
250 AC 
300 DC

25...100
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVF567

– –
PA 6.6 cinza; 

vedação: EPDM
60 AC/DC 25...100

IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVF572

Distribuidor em Y

Modelo Cabo Especificação  
dos fios

Material 
invólucro /  

porca

U 
 

[V]

Ta 
 

[°C]

Grau de  
proteção

LEDs Nº do 
pedido

– –
Invólucro: PA livre 
de halogêneos; 
vedação: EPDM

250 AC 
300 DC

25...100
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EBF006

Cabo de conexão em Y

Modelo Cabo Especificação  
dos fios

Material 
invólucro /  

porca

U 
 

[V]

Ta 
 

[°C]

Grau de  
proteção

LEDs Nº do 
pedido

2 m, MPPE, cinza
4 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)
– 60 AC/DC 25...100

IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVF333

5 m, MPPE, cinza
3 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)
– 10...36 DC 25...100

IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

LED EVF337

5 m, MPPE, cinza

2 x 0,34 mm2  
(42 x Ø 0,1 mm) /  

5 x 0,34 mm2  
(42 x Ø 0,1 mm)

– 24 DC 25...100
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVF695

Ethernet com codificação D

Modelo Cabo Especificação  
dos fios

Material 
invólucro /  

porca

U 
 

[V]

Ta 
 

[°C]

Grau de  
proteção

LEDs Nº do 
pedido

5 m, MPPE, cinza
4 x 0,34 mm2  

(7 x Ø 0,25 mm)
PP livre de 

halogêneos
30 AC 
60 DC

25...100
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVF524

5 m, MPPE, cinza
4 x 0,34 mm2  

(7 x Ø 0,25 mm)
PP livre de 

halogêneos
30 AC 
60 DC

25...100
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVF532

5 m, MPPE, cinza
4 x 0,34 mm2  

(7 x Ø 0,25 mm)

Invólucro:  
PP livre de 

halogêneos

30 AC 
60 DC

25...100
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVF558

Processo

79

https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF565
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF570
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https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF524
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF532
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF558


80
Os seletores de produtos e outras informações estão disponíveis no site: ifm.com

Montagem simples, rápida e 
segura.

Especialmente adequado para 
uso em aplicações higiênicas.

Adaptador de aço-inox para  
as exigências da indústria  
alimentícia e de bebidas.

Alta resistência à pressão.

Adaptador de  
montagem para a 
indústria alimentícia 
e de bebidas.

Adaptador de montagem para a indústria alimentícia e de bebidas
O adaptador permite a instalação higiênica de sensores de processo em 
tanques, reservatórios ou sistemas de tubulação.
A ifm oferece uma ampla variedade em conexões de processo de açoinox 
de alta qualidade para a aplicação na tecnologia de processo e na indústria 
alimentícia e de bebidas.

Adaptador de processo

Adaptador de processo



Processo
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1…1,5";  
2"

Aseptoflex Vario

Tipo F,  
Tipo N

1…1,5"

G1

Tipo N

1…1,5";  
2"

Tipo F,  
Tipo N

1…1,5";  
2"

• •

G1/2

Tipo F,  
Tipo N

Clamp

• ••

•

•

• •

•

União roscada

•

• •

Flange

Peça em T

• ••

Adaptador para soldagem

DIN32676 / ISO2852

Varivent

DIN11864

DIN11851

SMS

DIN11864

DRD

Modelo

Anel de vedação Metal sobre metal



82

Para que a qualidade chegue até o cliente.
A produção de alimentos com uma alta qualidade constante é o primeiro 
passo para o sucesso a longo prazo. Mas o segundo passo, o enchimento 
ou embalagem, e o terceiro passo, a entrega no ponto de venda, também 
devem ser realizados de forma cuidadosa e correta. Somente assim o con
sumidor final poderá desfrutar plenamente da qualidade dos alimentos 
fornecidos.

Embalagem  
e intralogística



83

Este catálogo específico da indústria alimentícia 
está disponível para download em nosso site: 
ifm.com/br/food

Componentes IO-Link 86

Sensores indutivos 92

Sensores capacitivos 96

Sensores para cilindros 100

Sensores ultrassônicos 102

Sensores  
de luz vermelha /  
sensores laser 104

Sensores  
fotoelétricos para  
aplicações específicas 108

Encoders  110

Sensores de pressão 112

Sensores 3D 114

Leitores de códigos  
1D/2D 116

Sensores de visão 118

RFID 120

https://ifm.com/br/food
https://ifm.com/br/food
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Nuvem 

Banco de dados 

Análise 

Cockpit



JSON 

HTTP(S) 

MQTT 

OPC-UA 

IO-Link

Safety (segurança)
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Separação entre automação  
e rede de TI.

Preparado para a Indústria 4.0 
graças ao novo IoT Core.

8 portas IO-Link com plena  
funcionalidade V1.1.

PROFINET, EtherNet/IP, EtherCat 
ou TCP/IP JSON.

Mestre e dispositivos configurá-
veis com o software LR DEVICE.

Uma rede sólida 
para embalagens  
e logística.

Mestre IO-Link para o mundo da automação e da TI
O módulo mestre IOLink para o painel elétrico funciona como gateway 
entre os sensores IOLink inteligentes e o barramento de campo As infor
mações importantes dos sensores inteligentes também podem ser enviadas 
paralelamente ao mundo da TI. 
Com um conector Ethernet IoT separado, a rede de TI pode ser construída 
totalmente separada da rede de automação. As informações dos sensores 
chegam ao mundo da TI através da interface TCP/IP JSON.

IO-Link

Componentes IO-Link



Mestres IO-Link para painéis elétricos IP 20

Modelo Versão Entradas / saídas Interface Protocolo Grau de  
proteção

Nº do 
pedido

Mestre IOLink  
CabinetLine

8 x entrada digital /  
8 x saída digital

Ethernet / IOLink MQTT JSON / PROFINET IP 20 AL1900

Mestre IOLink  
CabinetLine

8 x entrada digital /  
8 x saída digital

Ethernet / IOLink MQTT JSON / EtherCAT IP 20 AL1930

Mestres IO-Link para o uso em campo IP 67

Modelo Versão Entradas / saídas Interface Protocolo Grau de  
proteção

Nº do 
pedido

Mestre IOLink 
PerformanceLine

12 x entrada digital /  
12 x saída digital

Ethernet / IOLink PROFINET
IP 65 / IP 66 /  

IP 67
AL1402

Mestre IOLink 
PerformanceLine

12 x entrada digital /  
12 x saída digital

Ethernet / IOLink EtherNet/IP
IP 65 / IP 66 /  

IP 67
AL1422

Mestre IOLink  
StandardLine

16 x entrada digital /  
8 x saída digital

Ethernet / IOLink PROFINET
IP 65 / IP 66 /  

IP 67l
AL1102

Mestre IOLink  
StandardLine

16 x entrada digital /  
8 x saída digital

Ethernet / IOLink EtherNet/IPl
IP 65 / IP 66 /  

IP 67
AL1122

Mestre IOLink  
DataLine

16 x entrada digital /  
8 x saída digital

Ethernet / IOLink MQTT JSON / EtherCAT
IP 65 / IP 66 /  

IP 67
AL1332

Mestre IOLink  
DataLine

8 x entrada digital /  
4 x saída digital

Ethernet / IOLink MQTT JSON / PROFINET
IP 65 / IP 66 /  

IP 67
AL1300

Mestre IOLink  
StandardLine

8 x entrada digital /  
4 x saída digital

IOLink / ASi –
IP 65 / IP 66 /  

IP 67
AC6000

Mestre IOLink  
StandardLine

4 x entrada digital /  
2 x saída digital

IOLink / ASi –
IP 65 / IP 66 /  

IP 67
AC6002

Módulos IO-Link para o uso em campo IP 67

Modelo Versão Entradas / saídas Interface Protocolo Grau de  
proteção

Nº do 
pedido

Módulo de entrada /  
saída IOLink

16 x entrada digital /  
16 x saída digital

IOLink – IP 65 / IP 67 AL2325

Embalagem e intralogística
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https://www.ifm.com/br/pt/product/AL1900
https://www.ifm.com/br/pt/product/AL1930
https://www.ifm.com/br/pt/product/AL1402
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https://www.ifm.com/br/pt/product/AC6002
https://www.ifm.com/br/pt/product/AL2325


Modelo Versão Entradas / saídas Interface Protocolo Grau de  
proteção

Nº do 
pedido

Módulo de saída IOLink 12 x saída digital IOLink – IP 65 / IP 67 AL2330

Módulo de entrada /  
saída IOLink

16 x entrada digital /  
8 x entrada analógica 

(0...10 V), (4...20 mA) /  
16 x saída digital

IOLink – IP 65 / IP 67 AL2605

Displays

Modelo Descrição Nº do 
pedido

Display IOLink; conector ·  
Visualização de todos os valores de processo dos sensores que estão conectados ao mesmo mestre

E30443

Display IOLink; conector ·  
Display para valores de processo, mensagens e textos definíveis que são atribuídos a partir do controlador

E30391

Acessórios

Modelo Descrição Nº do 
pedido

Tela para valores de medição e de limite / conversor 4...20 mA  IOLink Conector DP2200

Conversor IOLink  0...10 V DP1223

Conversor IOLink  4...20 mA DP1213

Jumper; cabo ethernet, codificação D; 0,5 m; PVC;  
materiais do invólucro TPU / PA; IP 67; IP 20; (conector macho M12 / conector macho RJ45)

E12490

Repetidor IOLink; conector E30444

Adaptador IOLink Bluetooth; conector E30446
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https://www.ifm.com/br/pt/product/AL2330
https://www.ifm.com/br/pt/product/AL2605
https://www.ifm.com/br/pt/product/E30443
https://www.ifm.com/br/pt/product/E30391
https://www.ifm.com/br/pt/product/DP2200
https://www.ifm.com/br/pt/product/DP1223
https://www.ifm.com/br/pt/product/DP1213
https://www.ifm.com/br/pt/product/E12490
https://www.ifm.com/br/pt/product/E30444
https://www.ifm.com/br/pt/product/E30446


Fusíveis IO-Link

Modelo Descrição Nº do 
pedido

Módulo de alimentação para fusível eletrônico; bornes; homologação CE, cULus, IOLink, cRUus DF2101

Fusível eletrônico; bornes; homologação CE, cULus, cRUus DF2212

Fusível eletrônico; bornes; homologação CE, cULus, cRUus DF2210

Software

Modelo Descrição Nº do 
pedido

Software de parametrização IOLink; pen drive USB; licença única; versão completa QA0011

Faixa de LED RGBW

Modelo Descrição Nº do 
pedido

Faixa de LED RGBW; sinalização das condições das máquinas: LED multicor RGB; iluminação da instalação: LED branco;  
IP 68 · 62,5 x 14,2 x 4,5 mm

DV1000

Faixa de LED RGBW; sinalização das condições das máquinas: LED multicor RGB; iluminação da instalação: LED branco;  
IP 68 · 250 x 14,2 x 4,5 mm

DV1001

Faixa de LED RGBW; sinalização das condições das máquinas: LED multicor RGB; iluminação da instalação: LED branco;  
IP 68 · 500 x 14,2 x 4,5 mm

DV1002

Faixa de LED RGBW; sinalização das condições das máquinas: LED multicor RGB; iluminação da instalação: LED branco;  
IP 68 · 750 x 14,2 x 4,5 mm

DV1003

Faixa de LED RGBW; sinalização das condições das máquinas: LED multicor RGB; iluminação da instalação: LED branco;  
IP 68 · 1000 x 14,2 x 4,5 mm

DV1004

Sinalizadores luminosos

Modelo Dimensões 
 
 

[Ø x A]

Comunicação Itens incluídos Grau de  
proteção

Nº do 
pedido

70 x 384
Entradas digitais:  

6 / IOLink
Base de montagem / sirene IP 54 DV1510

Embalagem e intralogística
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https://www.ifm.com/br/pt/product/DF2101
https://www.ifm.com/br/pt/product/DF2212
https://www.ifm.com/br/pt/product/DF2210
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Modelo Dimensões 
 
 

[Ø x A]

Comunicação Itens incluídos Grau de  
proteção

Nº do 
pedido

70 x 244 IOLink – IP 65 DV2520

Acessórios para sinalizadores luminosos

Modelo Descrição Nº do 
pedido

Suporte básico E89060

Suporte de parede E89061

Tudo de montagem E89066

Conectores

Modelo Cabo Especificação  
dos fios

Material 
invólucro /  

porca

U 
 

[V]

Ta 
 

[°C]

Grau de  
proteção

LEDs Nº do 
pedido

Cabo de conexão M12 · 5 polos · 3 fios

5 m PUR, preto
3 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)

Invólucro:  
TPU laranja; 

vedação: FKM

250 AC 
300 DC

25...90
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVC044

Cabo de conexão com conector fêmea M12 · 5 polos · 4 fios

5 m PUR, preto
4 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)

Invólucro:  
TPU laranja; 

vedação: FKM

250 AC 
300 DC

25...90
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVC005

5 m PUR, preto
4 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)

Invólucro:  
TPU laranja; 

vedação: FKM

250 AC 
300 DC

25...90
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVC002

2 m PUR, preto
4 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)

Invólucro:  
TPU laranja; 

vedação: FKM

250 AC 
300 DC

25...90
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVC004
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https://www.ifm.com/br/pt/product/DV2520
https://www.ifm.com/br/pt/product/E89060
https://www.ifm.com/br/pt/product/E89061
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https://www.ifm.com/br/pt/product/EVC044
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https://www.ifm.com/br/pt/product/EVC004


Distribuidor Y M12 · 5 polos

– –
Invólucro:  
PA laranja; 

vedação: FKM

250 AC 
300 DC

25...90
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EBC113

Distribuidor Y M12 / M8 · 3 polos

– –
Invólucro:  
PA laranja; 

vedação: FKM

50 AC 
60 DC

25...90
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EBC112

Modelo Cabo Especificação  
dos fios

Material 
invólucro /  

porca

U 
 

[V]

Ta 
 

[°C]

Grau de  
proteção

LEDs Nº do 
pedido

Cabo de conexão Y M12 · 5 polos · 4 fios

5 m PUR, preto
4 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)
– 60 AC/DC 25...90

IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVC433

Cabo de conexão Y M12 · 5 polos · 3 fios

5 m PUR, preto
3 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)
– 10...36 DC 25...90

IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

LED EVC439

Cabo de conexão M12 · 2/5 fios

5 m PUR, preto

2 x 0,34 mm2  
(42 x Ø 0,1 mm) /  

5 x 0,34 mm2  
(42 x Ø 0,1 mm)

– 24 DC 25...90
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVC695

Conector macho customizável M12

– – –
250 AC 
300 DC

25...90
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVC813

Conector fêmea customizável M12 · 5 polos

– – – 60 AC/DC 25...90
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVC814

Embalagem e intralogística
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Distâncias de comutação muito 
longas de até 60 mm.

Tamanhos diferentes para  
aplicações exigentes.

Conexão M12 de montagem 
simples e de fácil manutenção.

Modelo IM: a superfície ativa 
pode ser girada em 5 posições, 
LED bem visíveis nos cantos.

Sensores indutivos 
para a tecnologia de 
transporte e trans-
porte de materiais.

Áreas de aplicação
Os sensores indutivos em formato retangular são adequados especialmente 
para o uso em tecnologia de transporte.
Modelo IM
No caso do formato retangular indutivo IM (40 x 40 mm), os dois LEDs dos 
cantos claramente visíveis em todas as direções, podem ser vistos de forma 
ideal mesmo sob condições de instalação desfavoráveis.
Soltando o parafuso de ajuste, o sensor pode ser girado em 5 posições 
diferentes e desta forma poder ser adaptado perfeitamente à aplicação.
Longas distâncias de comutação
As grandes distâncias de comutação são garantidas ao longo de toda a 
faixa de temperatura. Oferecem proteção suficiente contra danos mecâni
cos garantindo assim uma maior disponibilidade da instalação.

Sensores de posição

Sensores indutivos



Formatos retangulares

Modelo Dimensões 
 
 

[mm]

Distância de 
comutação 

 
[mm]

Material Ub 
 
 

[V]

Grau de  
proteção

f 
 
 

[Hz]

Icarga 
 
 

[mA]

Nº do 
pedido

Conector: M12 · Função de saída: NO / NC; (selecionável) · 3 fios · DC PNP

105 x 80 x 40 20...60 nb Plástico 10...36 IP 67 100 250 ID5046

Conector: M12 · Função de saída: NO · 3 fios · DC PNP

40 x 40 x 54 20 b Plástico 10...36 IP 67 100 200 IM5115

92 x 80 x 40 50 b Plástico 10...36 IP 67 70 250 ID5055

Conector: M12 · Função de saída: antivalente · 3 fios · DC PNP

40 x 40 x 54 20 b Plástico 10...36 IP 67 / IP 69K 200 200 IM5132

40 x 40 x 54 35 nb Plástico 10...36 IP 67 200 200 IM5133

40 x 40 x 54 40 nb Plástico 10...36 IP 67 / IP 69K 200 200 IM5135

Acessórios para modelos com formato retangular

Modelo Descrição Nº do 
pedido

Placa de montagem · Placa de montagem: açoinox; arruela: açoinox; parafusos: açoinox E12106

Suporte para montagem · 1.4305 (açoinox / 303) E10730

Cabo de conexão com conector fêmea; tensão de operação < 250 V AC; 2 m; PUR;  
material do invólucro: TPU laranja; vedação: FKM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; livre de silicone: sim;  
livre de halogênio: sim; contatos banhados a ouro: sim · Invólucro: TPU laranja; vedação: FKM

EVC001

Cabo de conexão com conector fêmea; tensão de operação < 250 V AC; 2 m; PUR;  
material do invólucro: TPU laranja; vedação: FKM; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; livre de silicone: sim;  
livre de halogênio: sim; contatos banhados a ouro: sim · Invólucro: TPU laranja; vedação: FKM

EVC004

Embalagem e intralogística
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https://www.ifm.com/br/pt/product/IM5133
https://www.ifm.com/br/pt/product/IM5135
https://www.ifm.com/br/pt/product/E12106
https://www.ifm.com/br/pt/product/E10730
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVC001
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVC004


Modelos em forma cilíndrica, fator de correção 1,  
maior distância de comutação, temperatura ambiente de até -40 °C

Modelo Dimensões 
 
 

[mm]

Distância de 
comutação 

 
[mm]

Material Ub 
 
 

[V]

Grau de  
proteção

f 
 
 

[Hz]

Icarga 
 
 

[mA]

Nº do 
pedido

Conector: M8 · Função de saída: NO · 3 fios · DC PNP

M8 x 1 / L = 40 3 b Açoinox 10...30
IP 65 / IP 66 /  
IP 67 / IP 68 /  

IP 69K
2000 100 IES200

M8 x 1 / L = 40 6 nb Açoinox 10...30
IP 65 / IP 66 /  
IP 67 / IP 68 /  

IP 69K
2000 100 IES201

Conector: M12 · Função de saída: NO · 3 fios · DC PNP

M12 x 1 / L = 45 4 b Açoinox 10...30
IP 65 / IP 66 /  
IP 67 / IP 68 /  

IP 69K
2000 100 IFS297

M12 x 1 / L = 45 10 nb Açoinox 10...30
IP 65 / IP 66 /  
IP 67 / IP 68 /  

IP 69K
2000 100 IFS299

M18 x 1 / L = 45 8 b Açoinox 10...30
IP 65 / IP 66 /  
IP 67 / IP 68 /  

IP 69K
2000 100 IGS287

M18 x 1 / L = 45 12 nb Açoinox 10...30
IP 65 / IP 66 /  
IP 67 / IP 68 /  

IP 69K
2000 100 IGS288

M18 x 1 / L = 60 15 nb Açoinox 10...30
IP 65 / IP 66 /  
IP 67 / IP 68 /  

IP 69K
2000 100 IGS292

M30 x 1,5 / L = 60 15 b Açoinox 10...30
IP 65 / IP 66 /  
IP 67 / IP 68 /  

IP 69K
2000 100 IIS282

M30 x 1,5 / L = 60 22 nb Açoinox 10...30
IP 65 / IP 66 /  
IP 67 / IP 68 /  

IP 69K
2000 100 IIS283

M30 x 1,5 / L = 60 30 nb Açoinox 10...30
IP 65 / IP 66 /  
IP 67 / IP 68 /  

IP 69K
2000 100 IIS284
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https://www.ifm.com/br/pt/product/IES200
https://www.ifm.com/br/pt/product/IES201
https://www.ifm.com/br/pt/product/IFS297
https://www.ifm.com/br/pt/product/IFS299
https://www.ifm.com/br/pt/product/IGS287
https://www.ifm.com/br/pt/product/IGS288
https://www.ifm.com/br/pt/product/IGS292
https://www.ifm.com/br/pt/product/IIS282
https://www.ifm.com/br/pt/product/IIS283
https://www.ifm.com/br/pt/product/IIS284


Acessórios para modelos em forma cilíndrica

Modelo Descrição Nº do 
pedido

Flange angular · Para modelo M8 · 1.4301 (açoinox / 304) E10734

Flange angular · Para modelo M12 · 1.4301 (açoinox / 304) E10735

Flange angular · Para modelo M18 · 1.4301 (açoinox / 304) E10736

Flange angular; homologação CE · Para modelo M30 · 1.4301 (açoinox / 304) E12487

Conectores

Modelo Cabo Especificação  
dos fios

Material 
invólucro /  

porca

U 
 

[V]

Ta 
 

[°C]

Grau de  
proteção

LEDs Nº do 
pedido

Cabo de conexão com conector fêmea M12 · 5 polos · 4 fios

5 m, MPPE, cinza
4 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)

PP livre de 
halogêneos; 

vedação: EPDM

250 AC 
300 DC

25...100
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVF001

5 m, MPPE, cinza
4 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)

PP livre de 
halogêneos; 

vedação: EPDM

250 AC 
300 DC

25...100
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVF004

Embalagem e intralogística
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https://www.ifm.com/br/pt/product/E10734
https://www.ifm.com/br/pt/product/E10735
https://www.ifm.com/br/pt/product/E10736
https://www.ifm.com/br/pt/product/E12487
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF001
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF004
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Grande confiabilidade  
operacional graças à alta  
resistência a interferências.

Distância de comutação  
ajustável por meio de  
potenciômetro ou botão de  
programação teach.

Invólucro de plástico ou metal 
para diferentes aplicações.

Sensores capacitivos para o 
registro de posição e a detecção 
de nível.

Diversos acessórios de montagem 
para tanques e visores (bypass).

Controle total:  
sensores capacitivos.

Sensores capacitivos
Sensores capacitivos servem para a detecção sem contato de qualquer  
objeto e para o controle de níveis de enchimento. Ao contrário dos sensores 
indutivos comparáveis, que detectam somente objetos metálicos, com os 
sensores capacitivos também é possível detectar materiais não metálicos.
Por exemplo, em instalações de embalagem, os sensores capacitivos contro
lam a “presença” de produto nas embalagens, assim como o nível de fluido 
dentro das embalagens (por exemplo, “controle de vazio / cheio” na caixa 
de leite). Outro exemplo de aplicação é o monitoramento do transportador 
de chapas de vidro ou madeira em uma esteira de roletes.
Parametrização
A parametrização pode ser feita diretamente através dos botões do sensor 
ou através da interface IOLink. Além disso, o software LR SENSOR simplifica 
o monitoramento dos mais diferentes tipos de sensores.

Sensores de posição

Sensores capacitivos



Sensores capacitivos

Modelo Dimensões 
 
 

[mm]

Distância de 
comutação 

 
[mm]

Material Ub 
 
 

[V]

Grau de  
proteção

f 
AC / DC 

 
[Hz]

Icarga 
AC / DC 

 
[mA]

Nº do 
pedido

Conector: M12 · Função de saída: NO / NC; (selecionável) · DC PNP

M30 x 1,5 / L = 90 8 b Açoinox 10...30 IP 65 / IP 67 10 100 KI5085

M30 x 1,5 / L = 90 15 nb Açoinox 10...30 IP 65 / IP 67 10 100 KI5087

M30 x 1,5 / L = 90 20 nb Plástico 10...36 IP 65 / IP 67 10 200 KI5083

Sensores capacitivos  IP 69K

Modelo Dimensões 
 
 

[mm]

Distância de 
comutação 

 
[mm]

Material Ub 
 
 

[V]

Grau de  
proteção

f 
AC / DC 

 
[Hz]

Icarga 
AC / DC 

 
[mA]

Nº do 
pedido

Conector: M12 · Função de saída: NO / NC; (selecionável) · DC PNP

M30 x 1,5 / L = 92 0,5...40 nb Plástico 10...30
IP 65 / IP 67 /  

IP 69K
30 200 KI6000

Cabo de conexão: 2 m· Função de saída: NO / NC; (selecionável) · DC PNP

20 x 14 x 48 12 nb Plástico 10...30
IP 65 / IP 67 /  

IP 69K
10 100 KQ6002

Sensores táteis / sensores luminosos M22

Modelo Ub 
 
 

[V]

Icarga 
 
 

[mA]

Consumo  
de corrente 

 
[mA]

Temperatura  
ambiente 

 
[°C]

Grau de  
proteção

Nº do 
pedido

Cabo de conexão com conector: M12, 0.3 m · Função de saída: NO · DC PNP

12...30 200 30 40...85 IP 65 / IP 67 / IP 69K KT5106

Cabo de conexão: 2 m· Função de saída: NO · DC PNP

12...30 200 30 40...85 IP 65 / IP 67 / IP 69K KT5110

Embalagem e intralogística
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b = faceado / nb = não faceado / qb = semifaceado

https://www.ifm.com/br/pt/product/KI5085
https://www.ifm.com/br/pt/product/KI5087
https://www.ifm.com/br/pt/product/KI5083
https://www.ifm.com/br/pt/product/KI6000
https://www.ifm.com/br/pt/product/KQ6002
https://www.ifm.com/br/pt/product/KT5106
https://www.ifm.com/br/pt/product/KT5110


Modelo Ub 
 
 

[V]

Icarga 
 
 

[mA]

Consumo  
de corrente 

 
[mA]

Temperatura  
ambiente 

 
[°C]

Grau de  
proteção

Nº do 
pedido

Cabo de conexão com conector: M8, 0.3 m · Função de saída: NO · DC PNP

12...30 200 30 40...85 IP 67 / IP 69K KT5011

Sensores com homologação ATEX

Modelo Dimensões 
 
 

[mm]

Distância 
de  

comutação 
[mm]

Material Unom 
com 1 KΩ 

 
[V]

Ub 
 
 

[V]

Capacitância 
própria 

 
[nf]

Indutância  
própria 

 
[µH]

f 
 
 

[Hz]

Nº do 
pedido

Cabo de conexão: 2 m· Função de saída: NC · DC NAMUR

M30 x 1,5 / L = 81 15 nb Plástico
8,2 DC; 
(1kΩ)

7,5...15 375 1 40 KI5030

Bornes de conexão · Função de saída: antivalente · DC PNP

M30 x 1,5 / L = 125 15 nb Plástico 10...30 DC – – – 10 KI505A

M30 x 1,5 / L = 150 15 nb Plástico 10...30 DC – – – 10 KI503A

Bornes de conexão · Função de saída: NO / NC; (selecionável) · DC PNP

105 x 80 x 42 60 nb Plástico 10...36 DC – – – 10 KD501A

Componentes do sistema

Modelo Descrição Nº do 
pedido

Amplificadores de isolamento para sensores Namur de acordo com a 94/9/CE (ATEX); tensão de operação 24 DC V; DC PNP; 
quantidade de canais 2; bornes: ...2,5 mm2; IP 20; frequência de comutação de 5000 Hz

N0534A

Adaptador de montagem para sensores capacitivos; homologação FDA E11033

Contraporca para adaptador de montagem; homologação FDA E11031
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https://www.ifm.com/br/pt/product/KT5011
https://www.ifm.com/br/pt/product/KI5030
https://www.ifm.com/br/pt/product/KI505A
https://www.ifm.com/br/pt/product/KI503A
https://www.ifm.com/br/pt/product/KD501A
https://www.ifm.com/br/pt/product/N0534A
https://www.ifm.com/br/pt/product/E11033
https://www.ifm.com/br/pt/product/E11031


Anel de cobertura para sensores de toque E12384

Anel de cobertura para sensores de toque E80373

Anel de cobertura para sensores de toque E80375

Modelo Descrição Nº do 
pedido

Anel de cobertura para sensores de toque E80372

Anel de cobertura para sensores de toque E80374

Anel de cobertura para sensores de toque E80376

Conectores

Modelo Cabo Especificação  
dos fios

Material 
invólucro /  

porca

U 
 

[V]

Ta 
 

[°C]

Grau de  
proteção

LEDs Nº do 
pedido

Cabo de conexão com conector fêmea M12 · 5 polos · 4 fios

2 m PUR, preto
4 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)

Invólucro:  
TPU laranja;  

vedação: FKM

250 AC 
300 DC

25...90
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVC001

2 m PUR, preto
4 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)

Invólucro:  
TPU laranja;  

vedação: FKM

250 AC 
300 DC

25...90
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVC004

Cabo de conexão com conector fêmea M8 · 3 polos · 3 fios

2 m PUR, preto
3 x 0,25 mm2  

(32 x Ø 0,1 mm)

Invólucro:  
TPU laranja; 

vedação: FKM

50 AC 
60 DC

25...90
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVC141

2 m PUR, preto
3 x 0,25 mm2  

(32 x Ø 0,1 mm)

Invólucro:  
TPU laranja; 

vedação: FKM

50 AC 
60 DC

25...90
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVC144

Os seletores de produtos e outras informações estão disponíveis no site: ifm.com
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https://www.ifm.com/br/pt/product/E12384
https://www.ifm.com/br/pt/product/E80373
https://www.ifm.com/br/pt/product/E80375
https://www.ifm.com/br/pt/product/E80372
https://www.ifm.com/br/pt/product/E80374
https://www.ifm.com/br/pt/product/E80376
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVC001
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVC004
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVC141
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVC144
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Sem desgaste e sem 
componentes mecânicos (ao 
contrário dos reed switches).

Montagem simples em cilindro 
redondo por meio de ângulos 
de proteção e cinta de fixação.

Altas frequências de comutação 
e grandes velocidades de  
deslocamento do pistão.

Acessórios de instalação e 
adaptadores para diferentes 
tipos de cilindros.

Sensores para  
cilindros para áreas 
higiênicas e úmidas.

Invólucro compacto e fácil montagem em áreas com respingos  
de água
Os pequenos sensores para cilindros podem ser fixados facilmente a  
cilindros redondos, mesmo em espaços limitados. Um ângulo de proteção 
disponível como acessório, protege o sensor na aplicação.
Vantagens em relação aos reed switches
Ao contrário dos reed switches, os sensores para cilindros trabalham sem 
componentes mecânicos e portanto não desgastam. Isto assegura uma 
quantidade ilimitada de ciclos de comutação. 
O desgaste mecânico nos reed switches pode levar à um desvio do ponto 
de comutação. Os sensores para cilindros da ifm, por outro lado, mantém 
sua ótima repetibilidade. 
Os sensores da ifm também funcionam em campos magnéticos fracos. Os 
reed switches requerem uma alta força magnética. Além disso, os sensores 
para cilindros são caracterizados por um tempo de resposta rápido.

Sensores de posição

Sensores para cilindros



Aplicação em cilindros com ranhura em T

Modelo Dimensões 
 
 

[mm]

Material Ub 
 
 

[V]

f 
 
 

[Hz]

Grau de  
proteção

Icarga 
 
 

[mA]

Ta 
 

[°C]

Nº do 
pedido

25 x 5 x 6,5 Plástico 10...30 10000
IP 65 / IP 67 /  

IP 69K
100 25...85 MK5111

25 x 5 x 6,5 Plástico 10...30 10000
IP 65 / IP 67 /  

IP 69K
100 25...85 MK5128

Aplicação em cilindros com ranhura em C

Modelo Dimensões 
 
 

[mm]

Material Ub 
 
 

[V]

f 
 
 

[Hz]

Grau de  
proteção

Icarga 
 
 

[mA]

Ta 
 

[°C]

Nº do 
pedido

17,5 x 2,8 x 7,7 Plástico 10...30 10000 IP 65 / IP 67 100 25...85 MK5301

26,1 x 2,8 x 5,5 Plástico 10...30 10000 IP 65 / IP 67 100 25...85 MK5312

Cintas de fixação para cilindros redondos

Modelo Descrição Nº do 
pedido

Cinta de fixação para cilindro redondo; Ø 20...25 mm E11976

Adaptador de montagem para cilindro redondo E11877

Conectores

Modelo Cabo Especificação  
dos fios

Material 
invólucro /  

porca

U 
 

[V]

Ta 
 

[°C]

Grau de  
proteção

LEDs Nº do 
pedido

Cabo de conexão com conector fêmea M12 · 5 polos · 4 fios

2 m PUR, preto
4 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)

Invólucro:  
TPU laranja; 

vedação: FKM

250 AC 
300 DC

25...90
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVC001

Embalagem e intralogística
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https://www.ifm.com/br/pt/product/MK5111
https://www.ifm.com/br/pt/product/MK5128
https://www.ifm.com/br/pt/product/MK5301
https://www.ifm.com/br/pt/product/MK5312
https://www.ifm.com/br/pt/product/E11976
https://www.ifm.com/br/pt/product/E11877
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVC001
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Invólucro robusto de aço-inox 
para aplicações exigentes.

Alcance de até 1,2 m  
no modelo M18 Cube e 2,2 m  
no modelo M18.

O transdutor acústico  
de vibração reduz a aderência 
de sujeiras.

Operação de sensores retro- 
reflexivos para a detecção de 
objetos independentemente  
da posição de rotação.

Ajuste simples através de 
botão, cabo ou IO-Link.

Sensores  
ultrassônicos  
em invólucros  
de aço-inox.

A alternativa para superfícies difíceis
Sensores ultrassônicos enviam e recebem ondas na área ultrassônica.  
O objeto a ser detectado reflete as ondas sonoras e as informações de  
distância são determinadas por medição de tempo. Ao contrário de no  
caso de sensores ópticos, a detecção não é influenciada por cor, transpa
rência e intensidade de brilho do objeto. Assim por exemplo, as embala
gens alveolares da tecnologia de embalagens ou as bandejas plásticas da 
indústria alimentícia podem ser detectadas de forma confiável.
Alta performance
Os sensores ultrassônicos da ifm do modelo M18 apresentam uma área 
cega relativamente pequena e um grande alcance que normalmente só são 
obtidos por modelos maiores. No caso de sujeira pesada os sensores traba
lham de forma confiável e portanto podem ser utilizados em aplicações nas 
quais os sensores ópticos chegam aos seus limites.

Sensores de posição

Sensores ultrassônicos



Sensor ultrassônico de reflexão difusa em invólucro de aço-inox

Modelo Dimensões 
 
 

[mm]

Distância de 
comutação 

 
[mm]

Material Ub 
 
 

[V]

Grau de  
proteção

f 
 
 

[Hz]

Icarga 
 
 

[mA]

Nº do 
pedido

Conector: M12 · Função de saída: NO / NC; (parametrizável) · DC PNP

M18 x 1 / L = 97,5 150...1600 Açoinox 10...30 IP 67 3 100 UGT509

M18 x 1 / L = 97,5 200...2200 Açoinox 10...30 IP 67 2 100 UGT512

Conector: M12 · Função de saída: NO / NC; (parametrizável + 1 x saída de corrente); analógico · DC PNP

M18 x 1 / L = 97,5 150...1600 Açoinox 10...30 IP 67 3 100 UGT510

M18 x 1 / L = 97,5 200...2200 Açoinox 10...30 IP 67 2 100 UGT513

M18 x 1 40...300 Açoinox 10...30 IP 67 8 100 UGT580

M18 x 1 80...1200 Açoinox 10...30 IP 67 5 100 UGT584

Componentes do sistema

Modelo Descrição Nº do 
pedido

Flange angular · Para modelo M18 · 1.4301 (açoinox / 304) E10736

Conectores

Modelo Cabo Especificação  
dos fios

Material 
invólucro /  

porca

U 
 

[V]

Ta 
 

[°C]

Grau de  
proteção

LEDs Nº do 
pedido

Cabo de conexão com conector fêmea M12 · 5 polos · 4 fios

2 m PUR, preto
4 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)

Invólucro:  
TPU laranja; 

vedação: FKM

250 AC 
300 DC

25...90
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVC001

Embalagem e intralogística
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https://www.ifm.com/br/pt/product/UGT509
https://www.ifm.com/br/pt/product/UGT512
https://www.ifm.com/br/pt/product/UGT510
https://www.ifm.com/br/pt/product/UGT513
https://www.ifm.com/br/pt/product/UGT580
https://www.ifm.com/br/pt/product/UGT584
https://www.ifm.com/br/pt/product/E10736
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVC001
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Sensores de posição

Supressão de fundo confiável  
e detecção independentemente 
da cor.

Detecção confiável até mesmo 
de superfícies brilhantes  
(por exemplo, aço-inox).

Montagem possível em  
qualquer posição, até mesmo 
com ângulo de reflexão oblíquo 
em relação ao objeto.

IO-Link integrado, por exemplo, 
para a leitura do valor real.

Os sensores ópticos  
controlam cada 
etapa do processo.

Medição do tempo de voo como um sensor padrão
Os sensores OID / O5D com medição do tempo de voo (PMD = photonic 
mixer device) combinam as seguintes vantagens: longo alcance, supressão 
de fundo confiável, luz vermelha visível e alta capacidade de reserva. Isto  
os torna uma alternativa inteligente aos sensores padrões da mesma faixa 
de preço.
Qualquer tipo de superfície e de montagem
Objetos brilhantes, foscos, escuros ou claros, independentemente da cor: 
Os sensores OID / O5D oferecem uma supressão de fundo confiável. O 
ângulo de incidência ajustável permite flexíveis posições de montagem.  
Isto simplifica a instalação e reduz custos.

Sensores de luz vermelha /  
sensores laser



Modelo retangular O5 BasicLine

Modelo Princípio de  
funcionamento

Alcance de  
detecção

Tipo de luz Ponto luminoso Ø 
com alcance máx. 

 
[mm]

Saída Nº do 
pedido

Sensor de reflexão difusa · IP 65

Supressão de fundo 50...1400 mm Luz vermelha 50 Modo luz / PNP O5H200

Sensor retroreflexivo · IP 67

Filtro de polarização 0,1...7 m Luz vermelha 175 Modo escuro / PNP O5P200

Barreira fotoelétrica · IP 67

Emissor < 20 m Luz vermelha 500 – O5S200

Receptor < 20 m Luz vermelha – Modo escuro / PNP O5E200

Modelo retangular O5 PerformanceLine

Modelo Princípio de  
funcionamento

Alcance de  
detecção

Tipo de luz Ponto luminoso Ø 
com alcance máx. 

 
[mm]

Saída Nº do 
pedido

Sensor de reflexão difusa · IP 67

Supressão de fundo 50...1800 mm Luz vermelha 50
Modo luz / escuro; 
(programável) / PNP

O5H500

Sensor retroreflexivo · IP 67

Filtro de polarização 0,075...10 m Luz vermelha 250
Modo luz / escuro; 
(programável) / PNP

O5P500

Barreira fotoelétrica · IP 67

Emissor < 25 m Luz vermelha 625 – O5S500

Receptor < 25 m Luz vermelha –
Modo luz / escuro; 
(programável) / PNP

O5E500

Modelo retangular O5, classe laser 1 e 2

Modelo Princípio de  
funcionamento

Alcance de  
detecção

Tipo de luz Classe de  
proteção laser

Saída Nº do 
pedido

Sensor óptico de distância · IP 65; IP 67

Supressão de fundo 0,03...2 m Luz vermelha 1
Quantidade de saídas 
digitais: 2 / NO / NC; 
(antivalente) / PNP

O5D150

Embalagem e intralogística

105

https://www.ifm.com/br/pt/product/O5H200
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Modelo Princípio de  
funcionamento

Alcance de  
detecção

Tipo de luz Classe de  
proteção laser

Saída Nº do 
pedido

Sensor óptico de distância · IP 65; IP 67

Supressão de fundo 0,03...2 m Luz vermelha 2
Quantidade de saídas 
digitais: 2 / NO / NC; 
(antivalente) / PNP

O5D100

Modelo retangular O6 em invólucro plástico

Modelo Princípio de  
funcionamento

Alcance de  
detecção

Tipo de luz Ponto luminoso Ø 
com alcance máx. 

 
[mm]

Saída Nº do 
pedido

Sensor de reflexão difusa · IP 65; IP 67

Supressão de fundo 2...200 mm Luz vermelha 8
Modo luz / escuro; 
(selecionável) / PNP

O6H200

Sensor retro-reflexivo · IP 65; IP 67

Filtro de polarização 0,05...5 m Luz vermelha 150
Modo luz / escuro; 
(selecionável) / PNP

O6P200

Barreira fotoelétrica · IP 65; IP 67

Emissor < 10 m Luz vermelha 300 – O6S200

Receptor < 10 m Luz vermelha –
Modo luz / escuro; 
(selecionável) / PNP

O6E200

Modelo em forma cilíndrica OI (M30), classe laser 1 e 2

Modelo Princípio de  
funcionamento

Alcance de  
detecção

Tipo de luz Classe de  
proteção laser

Saída Nº do 
pedido

Sensor óptico de distância · IP 65; IP 67

Supressão de fundo 0,03...2 m Luz vermelha 1
Quantidade de saídas 
digitais 2 / NO / NC; 
(antivalente) / PNP

OID251

Sensor óptico de distância · IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Supressão de fundo 0,03...2 m Luz vermelha 2
Quantidade de saídas 
digitais 2 / NO / NC; 
(antivalente) / PNP

OID204
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Sensores de posição

https://www.ifm.com/br/pt/product/O5D100
https://www.ifm.com/br/pt/product/O6H200
https://www.ifm.com/br/pt/product/O6P200
https://www.ifm.com/br/pt/product/O6S200
https://www.ifm.com/br/pt/product/O6E200
https://www.ifm.com/br/pt/product/OID251
https://www.ifm.com/br/pt/product/OID204


Modelo retangular O1

Modelo Princípio de  
funcionamento

Alcance de  
detecção

Tipo de luz Classe de  
proteção laser

Saída Nº do 
pedido

Sensor óptico de distância · IP 67

Sensor óptico de distância 0,3...6 m Luz vermelha 1

Quantidade de saídas 
digitais: 2 / quantidade  
de saídas analógicas:  

1 / NO / NC;  
(programável) / PNP

O1D155

Sensor óptico de distância 0,2...10 m – 2

Quantidade de saídas 
digitais: 2 / quantidade  
de saídas analógicas:  

1 / NO / NC; 
(parametrizável) / PNP

O1D100

Sensor óptico de nível · IP 67

Sensor óptico de nível 0,2...10 m – 2

Quantidade de saídas 
digitais: 2 / quantidade  
de saídas analógicas:  

1 / NO / NC;  
(programável) / PNP

O1D300

Componentes do sistema

Modelo Descrição Nº do 
pedido

Flange angular E10737

Kit de montagem para sensores de posição; Ø 30,2 mm E20874

Adaptador de montagem para sensores ópticos de nível; 42 x 43,5 x 42; flange: 1.4404 (aço inox / 316 L);  
vedação: FKM; capa de proteção PMMA transparente; parafusos: açoinox; arruelas: açoinox

E21224

Capa de proteção e cobertura E21133
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O sensor de cor detecta até mesmo 
as menores nuances de cor com  
5 níveis de tolerância selecionáveis.

Sensor de contraste com função 
de programação teach para a cor 
automática de luz emitida.

Sensor para objetos transparentes 
para detectar, por exemplo, vidros, 
filmes plásticos e garrafas PET.

Altas frequências de comutação 
para aplicações rápidas.

Função de autodetecção para  
configuração PNP / NPN e funções 
de configuração teach para  
economizar tempo.

Cor, sensor de  
contraste e sensor 
para objetos  
transparentes.

Sensor de cor para o controle de produção
O sensor de cor detecta os objetos pela cor. O usuário define a diferencia
ção de cor permitida com base em cinco níveis de tolerância selecionáveis. 
O ajuste à aplicação é realizado pressionando um botão.
Sensor de contraste para a detecção de objetos
O sensor de contraste altamente sensível detecta com segurança marcas  
de registro ou barras de cor impressa determinando a diferença entre o alvo 
e o fundo. 
Detecção de objetos transparentes
Os sensores da série O5G detectam objetos transparentes tais como filmes 
plásticos, vidros, garrafas PET/plásticas ou embalagens transparentes. Os 
sensores ópticos normais não são capazes disso, simplesmente olhariam 
através do material transparente sem detectálo como tal.

Sensores fotoelétricos  
para aplicações específicas 

Sensores de posição



Sensores para a detecção de cor

Modelo Princípio de  
funcionamento

Faixa de  
medição

Diâmetro do  
ponto luminoso 

 
[mm]

Ub 
 
 

[V]

Consumo de  
corrente 

 
[mA]

Taxa de  
medição / frequência 

de comutação 
[Hz]

Nº do 
pedido

Conector: M12 · Função de saída: modo luz / escuro; (programável) · DC PNP/NPN

Sensor de cor 15...19 mm – 10...36 50; ((24 V)) 2000 O5C500

Sensores de contraste

Modelo Princípio de  
funcionamento

Alcance de  
detecção

Tipo de luz Ponto luminoso Ø 
com alcance máx. 

 
[mm]

Saída Nº do 
pedido

Conector: M12 · 10...36 DC · Plástico · IP 67

Sensores de contraste 18...22 mm Luz vermelha 1,5 x 5
Modo luz / escuro; 

(programável) / PNP/NPN
O5K500

Sensores para detecção de objetos transparentes

Modelo Princípio de  
funcionamento

Alcance de  
detecção

Tipo de luz Ponto luminoso Ø 
com alcance máx. 

 
[mm]

Saída Nº do 
pedido

Conector: M12 · 10...36 DC; (“supply class 2“ segundo cULus) · Plástico · IP 67

Filtro de polarização 0…3 m Luz vermelha 80
Modo luz / escuro; 

(programável) / PNP/NPN
O5G500

Componentes do sistema

Modelo Descrição Nº do 
pedido

Refletor para barreiras fotoelétricas de reflexão à laser; 48 x 48 mm E20722

Kit de montagem para sensores fotoelétricos E21083

Kit de montagem com proteção para sensores fotoelétricos E21084

Embalagem e intralogística
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https://www.ifm.com/br/pt/product/O5C500
https://www.ifm.com/br/pt/product/O5K500
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Resoluções de 1...10.000 e nível 
de sinal (TTL / HTL) livremente 
programável.

Exibição: tela eletrônica bicolor 
e rotacional para a indicação 
dos valores do processo.

Direcionável: conector M12 
para a utilização radial e axial.

Adaptado: versão de eixo  
maciço (flange de fixação /  
flange sincrônico) e eixo vazado.

Encoders  
incrementais  
e absolutos.

Controlador de movimentos: encoder, monitor de rotação /  
de sentido de rotação e contador integrados
O Princípio de funcionamento magnético combina a exatidão dos encoders 
ópticos e a robustez dos sistemas magnéticos. 
É possível programar a resolução e o nível de sinais. Os encoders possuem 
um ampla faixa de tensão de 4,75...30 V DC e por isso podem ser utilizados 
de forma universal. 
Os encoders da PerformanceLine possuem uma avaliação de sinais integrada 
para o monitoramento da velocidade de rotação, para função de contador 
e para detecção do sentido de rotação. São fáceis de ajustar e possuem 
uma indicação de valores de posição através do display e dos botões de 
comando, e também um menu de controle intuitivo. 
Os dados de diagnóstico e de parâmetro são transmitidos de forma segura 
através do IOLink.  
Preparado para a indústria 4.0!

Sensores para controle de movimento

Encoders



Encoders

Modelo Resolução Ub 
 
 

[V]

f 
 
 

[kHz]

Icarga 
 
 

[mA]

Eixo 
 
 

[mm]

Temperatura 
ambiente 

 
[°C]

Saída do cabo Nº do 
pedido

Modelo: ROP · Conexão: M12 · Aço-inox · DC

1...10000 4,75...30 1000 50 12 40...85 radial / axial ROP520

Modelo: RVP · Conexão: M12 · Aço-inox · DC

1...10000 4,75...30 1000 50 10 40...85 radial / axial RVP510

Modelo: RUP · Conexão: M12 · Aço-inox · DC

1...10000 4,75...30 1000 50 6 40...85 radial / axial RUP500

Modelo: RMS · Conexão: M12 · Aço-inox · DC

31 bits 18...30 – – 10 40...85 radial / axial RMV300

Modelo: RM · Conexão: M12 · Alumínio · DC

25 bits 10...30 – – 12 40...85 – RM3010

(25 bits) 10...30 – – 10 40...85 – RM3011

Acessórios

Modelo Descrição Nº do 
pedido

Braço de mola para encoders E61438

Conectores

Modelo Cabo Especificações  
dos fios

Material 
invólucro /  

porca

U 
 

[V]

Ta 
 

[°C]

Grau de  
proteção

LEDs Nº do 
pedido

Cabo de conexão com conector fêmea M12 · 8 polos · 8 fios

5 m, PUR, preto
8 x 0,25 mm2  

(14 x Ø 0,15 mm)
TPU

30 AC 
36 DC

25...90 IP 67 – E12403

Embalagem e intralogística
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Marcação clara das áreas 
“boas”: display vermelho-verde 
programável.

Operação intuitiva e simples.

Indicação bem visível do estado 
de comutação.

Sensores  
de pressão com  
exibição digital.

Multitalento robusto
A máxima robustez e o alto Grau de proteção garantem o uso confiável dos 
sensores do tipo PN mesmo em ambientes industriais adversos. O princípio 
de medição cerâmicocapacitivo com especial suporte das membranas de 
medição, torna os sensores imunes à operações em condições de sobrecarga 
e picos de pressão elevados garantindo assim uma alta estabilidade a longo 
prazo.
Especialistas em pneumática
Os sensores da série PQ são ideais para aplicações pneumáticas e de ar 
comprimido. Podem ser usados tanto para a medição da pressão relativa 
quanto da pressão diferencial. Com isso são adequados para o monitora
mento de filtros quanto à contaminação ou bloqueios. A célula de medição 
é insensível a líquidos e depósitos que possam estar no sistema. Garante 
uma alta resistência à sobrecargas e uma alta precisão.

Sensores de processo

Sensores de pressão



Sensor de pressão com display

Modelo Conexão do  
processo

Indicação Faixa de  
medição 

 
[bar]

Psobrecarga 
 
 

max. [bar]

Pde ruptura 
 
 

min. [bar]

Ub 
DC 
 

[V]

Nº do 
pedido

Conector: M12 · Função de saída: NO / NC; (parametrizável); analógica · DC PNP/NPN

Rosca interna G 1/4
Display de 4 dígitos 

com mudança de cor
1...6 40 100 18...30 PN2015

Rosca interna G 1/4
Display de 4 dígitos 

com mudança de cor
1...10 75 150 18...30 PN2094

Rosca interna G 1/4
Display de 4 dígitos 

com mudança de cor
0...16 85 150 18...30 PN2014

Rosca externa G 1/4
Display de 4 dígitos 

com mudança de cor
1...6 40 100 18...30 PN2515

Rosca externa G 1/4
Display de 4 dígitos 

com mudança de cor
1...10 75 150 18...30 PN2594

Rosca externa G 1/4
Display de 4 dígitos 

com mudança de cor
0...16 85 150 18...30 PN2514

Sensor de pressão compacto com display

Modelo Conexão do  
processo

Indicação Faixa de  
medição 

 
[bar]

Psobrecarga 
 
 

max. [bar]

Pde ruptura 
 
 

min. [bar]

Ub 
DC 
 

[V]

Nº do 
pedido

Conector: M8 · Função de saída: NO / NC; (parametrizável); analógico · DC PNP

Rosca interna G 1/8 Display alfanumérico 1...1 20 30 18...32 PQ3809

Rosca interna G 1/8 Display alfanumérico 1...10 20 30 18...32 PQ3834

Conector: M8 · Função de saída: NO / NC; (parametrizável) · DC PNP

Rosca interna G 1/8 Display alfanumérico 1...1 20 30 18...32 PQ7809

Rosca interna G 1/8 Display alfanumérico 1...10 20 30 18...32 PQ7834

Conectores

Modelo Cabo Especificação dos fios Material 
invólucro /  

porca

U 
 

[V]

Ta 
 

[°C]

Grau de  
proteção

LEDs Nº do 
pedido

Cabo de conexão com conector fêmea M8 · 4 polos · 4 fios

5 m, cabo PUR, preto
4 x 0,25 mm2  

(32 x Ø 0,1 mm)

Invólucro: TPU 
laranja; vedação: 

FKM

50 AC 
60 DC

25...90
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVC151

Cabo de conexão com conector fêmea M12 · 5 polos · 4 fios

5 m, PUR, preto
4 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)

Invólucro: TPU 
laranja; vedação: 

FKM

250 AC 
300 DC

25...90
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVC002
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Possibilidade de memorizar 
diferentes tipos de embalagens.

Detecção segura de excesso  
ou insuficiência de conteúdo.

Seguimento automático de 
posição.

Sem dependência da cor e  
resistente à luz ambiente graças 
à tecnologia de tempo de voo 
(PMD).

Saídas de comutação e interface 
de dados de processo Ethernet.

Controle de  
integridade para  
a tecnologia  
de embalagens.

Entregas incompletas nunca mais

Se um palete chega ao cliente com apenas uma embalagem incompleta, o cliente 
frequentemente devolve a mercadoria completa. Além da insatisfação, isto também 
resulta em custos adicionais. O controle de integridade é uma solução para isso. 
Normalmente são montados sensores individuais sobre cada posição da embalagem. 
Porém este método não é muito flexível quando há mudanças no tipo ou tamanho 
das embalagens, pois neste caso requer uma reestruturação do sistema. Os sensores 
convencionais já chegam aos seus limites quando simplesmente a cor ou a textura 
da embalagem muda. 
Um controle de integridade baseado no sensor de visão 3D não tem nenhum destes 
problemas: o sensor 3D olha de cima para as embalagens, as compara com modelos 
préprogramados pelo usuário e sinaliza os desvios através de saída de comutação. 
Graças ao constante intercâmbio com usuários e extensos testes de utilização foi 
alcançada uma integração e manuseio dos sensores excepcionalmente simples.

Processamento industrial de imagens

Sensores 3D



Sensores para detecção de objetos em 3D

Modelo Princípio de  
funcionamento

Resolução 
(pixels)

Ângulo de abertura  
(horizontal x vertical) 

 
[°]

Iluminação Taxa  
de medição  

máx. 
[Hz]

Temperatura 
ambiente 

 
[°C]

Nº do 
pedido

Sensor 3D · Modelo: O3D · Conector: M12 · Alumínio · DC

PMD 3D chip ToF 176 x 132 40 x 30

Sim;  
(infravermelho:  

850 nm de radiação 
invisível LED)

25 10...50 O3D300

PMD 3D chip ToF 176 x 132 60 x 45

Sim;  
(infravermelho:  

850 nm de radiação 
invisível LED)

25 10...50 O3D302

Sensor 3D · Modelo: O3D · Conector: M12 · Aço-inox · DC

PMD 3D chip ToF 176 x 132 40 x 30

Sim;  
(infravermelho:  

850 nm de radiação 
invisível LED)

– 10...50 O3D310

PMD 3D chip ToF 176 x 132 60 x 45

Sim;  
(infravermelho:  

850 nm de radiação 
invisível LED)

– 10...50 O3D312

Componentes do sistema

Modelo Descrição Nº do 
pedido

Kit de montagem para sensores 3D E3D301

Cabo de conexão para sensores 2D e 3D

Modelo Descrição Nº do 
pedido

Jumper; cabo ethernet, codificação D; 2 m; PVC;  
materiais do invólucro PUR / PC; IP 67; IP 42; (conector macho M12 / conector macho RJ45)

E11898

Jumper; tensão de operação < 50 V AC; cabo ethernet, codificação D; 2 m; PVC;  
materiais do invólucro TPU; IP 67; contatos banhados a ouro: sim

E21138

Cabo de conexão com conector fêmea; tensão de operação < 30 V AC; 2 m; PUR;  
materiais do invólucro PUR; IP 68; livre de halogênio: sim

E11950

Softwares

Modelo Descrição Nº do 
pedido

Software de operação E3D300

Embalagem e intralogística
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Emissão de dados livremente 
definível através de EtherNet/IP 
ou Profinet.

Ajuste simples através do botão 
de programação único ou pelo 
software ifm Vision Assistant.

Detecção de diversos códigos 
em uma imagem.

Detecta códigos nos planos  
de fundo mais diferenciados 
sem problemas.

Migração de dados com o  
cartão de memória ifm.

Leitor de código 
potente:  
tão fácil de utilizar 
como um sensor.

Detecção potente e configuração rápida 
O novo leitor de código detecta códigos 1D e 2D com confiança. Ele garante 
uma identificação segura mesmo em condições difíceis como por exemplo 
no caso de variação de luz externa ou em superfícies brilhantes. Vários 
códigos diferentes podem ser avaliados em uma ou várias imagens em  
poucos milésimos de segundos.
Aplicações simples com um código por imagem podem ser configuradas 
rapidamente através do botão de programação. As préconfigurações do 
dispositivo podem ser alteradas com um aplicativo simples de smartphone.
Software Vision Assistant
Para tarefas de identificação complexas o leitor de código pode ser confi
gurado pelo premiado software Vision Assistant. A navegação intuitiva e 
visualização ajudam você a manter sempre o controle.

Processamento industrial de imagens

Leitor de código 1D/2D

Mais  
informações: 
ifm.com/br/o2i



Leitor de código

Modelo Dimensões 
 
 

[mm]

Tamanho máx.  
do campo de visão 

 
[mm]

Tipo de luz 
 
 

LED

Velocidade  
do objeto 

 
[m/s]

Interface  
do processo

Nº do 
pedido

Leitor de código 1D/2D · Conector macho: M12 · 5 polos · 4 polos

45 x 45 x 86 192 x 144 Luz vermelha 7
Entradas digitais:  

1 / Ethernet / TCP/IP / 
EtherNet/IP

O2I504

45 x 45 x 86 302 x 227 Luz vermelha 7
Entradas digitais:  

1 / Ethernet / TCP/IP / 
EtherNet/IP

O2I500

45 x 45 x 86 604 x 453 Luz vermelha 7
Entradas digitais:  

1 / Ethernet / TCP/IP / 
PROFINET

O2I512

45 x 45 x 86 192 x 144 Luz infravermelha 7
Entradas digitais:  

1 / Ethernet / TCP/IP / 
PROFINET

O2I515

45 x 45 x 86 302 x 227 Luz infravermelha 7
Entradas digitais:  

1 / Ethernet / TCP/IP / 
PROFINET

O2I511

45 x 45 x 86 604 x 453 Luz infravermelha 7
Entradas digitais:  

1 / Ethernet / TCP/IP / 
EtherNet/IP

O2I503

Acessórios

Modelo Descrição Nº do 
pedido

Kit de instalação E2D500

Kit de montagem para unidade de iluminação E2D501

Unidade de iluminação; 256,8 x 197 x 106,7 mm; luz vermelha, luz ciano; conector O2D933

Cabo de conexão para leitor de código

Modelo Descrição Nº do 
pedido

Jumper; cabo ethernet, codificação D; 2 m; PVC; materiais do invólucro PUR / PC; IP 67; IP 42;  
(conector macho M12 / conector macho RJ45)

E11898

Cabo em Y; tensão de operação < 60 V AC; 2; 0,4 m; PUR; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K;  
livre de silicone: sim; livre de halogênio: sim; contatos banhados a ouro: sim

EVC847

Embalagem e intralogística
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https://www.ifm.com/br/pt/product/O2I504
https://www.ifm.com/br/pt/product/O2I500
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Inspeção de objetos a partir de 
formas e contornos definidos.

Para aplicações de produção  
e controle de qualidade.

Invólucro robusto para  
ambientes industriais adversos.

Assistente para uma  
parametrização fácil.

Garantia de  
qualidade graças  
ao controle objetivo 
de objetos.

Exemplo de aplicação: contador de pixels
Antes de despejar o chocolate líquido nos moldes, devese garantir que os 
moldes estejam realmente vazios. O sensor de visão O2V é utilizado para 
este fim. Usando características variáveis, o sensor verifica presença, tama
nho, posição ou integridade.

Processamento industrial de imagens

Sensores de visão



Sensor de contorno

Modelo Princípio de  
funcionamento

Tamanho máx.  
do campo de visão 

 
[mm]

Taxa de  
detecção 

 
[Hz]

Tipo de luz Temperatura 
ambiente 

 
[°C]

Nº do 
pedido

Modelo: O2D2 · Conector: M12 · Zinco moldado · DC

Sensor de imagem CMOS p/b, 
resolução 640 x 480

400 x 300 20 Luz infravermelha 10...60 O2D224

Sensor de imagem CMOS p/b, 
resolução 640 x 480

640 x 480 20 Luz infravermelha 10...60 O2D220

Sensor de imagem CMOS p/b, 
resolução 640 x 480

1320 x 945 20 Luz infravermelha 10...60 O2D222

Contador de pixels

Modelo Princípio de  
funcionamento

Tamanho máx.  
do campo de visão 

 
[mm]

Taxa de  
detecção 

 
[Hz]

Tipo de luz Temperatura 
ambiente 

 
[°C]

Nº do 
pedido

Modelo: O2V · Conector: M12 · Zinco moldado · DC

Sensor de imagem CMOS p/b, 
resolução 640 x 480

400 x 300 20 Luz branca 10...60 O2V104

Sensor de imagem CMOS p/b, 
resolução 640 x 480

640 x 480 20 Luz branca 10...60 O2V100

Sensor de imagem CMOS p/b, 
resolução 640 x 480

1320 x 945 20 Luz infravermelha 10...60 O2V122

Componentes do sistema

Modelo Descrição Nº do 
pedido

Kit de instalação E2D110

Disco protetor de plástico para a indústria alimentícia E21166

Softwares

Modelo Descrição Nº do 
pedido

Software de operação E2D200

Software de operação E2V100

Embalagem e intralogística
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https://www.ifm.com/br/pt/product/O2D224
https://www.ifm.com/br/pt/product/O2D220
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https://www.ifm.com/br/pt/product/E21166
https://www.ifm.com/br/pt/product/E2D200
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Unidades de avaliação RFID  
com PROFIBUS, PROFINET, 
Ethernet ou TCP/IP.

Unidade de avaliação com 
4 conexões para antenas ou 
entradas/saídas digitais.

Antenas de leitura/escrita  
com invólucro adequado para  
a indústria.

Repetidores com memória de 
poucos bits até vários kBytes.

O Grau de proteção IP 67 atende  
à todas as exigências dos 
ambientes industriais adversos.

RFID para a produção 
e tecnologia  
de transporte.

Sistema RFID flexível com unidade de avaliação, antenas e repetidores.
O sistema RFID DTE100 foi desenvolvido especialmente para tarefas de 
identificação na produção e sistemas de transporte. É frequentemente usado 
para garantia de qualidade e serve como um “cartão de rastreamento  
eletrônico”.
A parametrização pode ser realizada facilmente através de um laptop.  
Graças ao alto Grau de proteção IP 67 e a ampla faixa de temperatura, 
também são atendidas as exigências para ambientes industriais adversos.
Exemplo de aplicação: rastreabilidade dos moldes para chocolate
A rastreabilidade exerce um papel muito importante na indústria alimen
tícia. O sistema RFID da ifm é usado para identificar moldes de chocolate 
garantindo por exemplo, que seja utilizado o molde correto.

Sistemas de identificação

RFID



Sistema RFID 13,56 MHz

Modelo Descrição Interface do  
processo

Nº do 
pedido

Conector: M12

Unidade de avaliação RFID; PROFIBUS DP; 115 x 46,2 x 85 mm; temperatura ambiente 20...60 °C; IP 67 PROFIBUS DP DTE100

Antenas RFID 125 kHz / 13,56 MHz

Modelo Descrição Nº do 
pedido

Conector: M12

Cabeça de leitura/escrita; 13,56 MHz; IOLink; 40 x 40 x 54 mm; temperatura ambiente 20...60 °C; IP 67; IP 69K DTI513

Cabeça de leitura/escrita; 0,125 MHz; DATA / DTE10x; 40 x 40 x 54 mm; temperatura ambiente 20...60 °C; IP 67; IP 69K ANT512

Cabeça de leitura/escrita; 13,56 MHz; DATA / DTE10x; M12 x 1 / L = 70 mm; temperatura ambiente 20...60 °C; IP 67; IP 69K ANT410

Cabeça de leitura/escrita; 13,56 MHz; DATA / DTE10x; M30 x 1,5 / L = 50 mm; temperatura ambiente 20...60 °C; IP 67; IP 69K ANT431

ID TAGs

Modelo Descrição Nº do 
pedido

ID TAG; 13,56 MHz; Ø 30 / L = 3 mm; temperatura ambiente 40...85 °C; IP 68; IP 69K; 1 unidade por embalagem E80371

ID TAG; 13,56 MHz; 50 x 80 x 0,1 mm; 500 unidades por embalagem E80379

ID TAG; 13,56 MHz; 90 x 34 x 7 mm; temperatura ambiente 25...85 °C; IP 68; 5 unidades por embalagem E80343

Cabos de conexão para áreas higiênicas e úmidas

Modelo Cabo Especificação  
dos fios

Material 
invólucro /  

porca

U 
 

[V]

Ta 
 

[°C]

Grau de  
proteção

LEDs Nº do 
pedido

Cabo de conexão M12 · 5 polos · 5 fios

5 m, PUR, preto
5 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)
– 60 AC/DC 25...90

IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVC059

Embalagem e intralogística
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https://www.ifm.com/br/pt/product/DTE100
https://www.ifm.com/br/pt/product/DTI513
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Porque o que está em segundo plano também é decisivo para a qualidade  
e disponibilidade.
Para que a produção funcione sempre sem problemas, não é preciso haver apenas 
sensores nas proximidades do produto para garantir a qualidade e o processo. A 
infraestrutura ao redor, tanto o fornecimento e remoção de energia/recursos como 
água e gases, e também motores, bombas ou ventiladores, devem ser controlados 
permanentemente para que, no final, a disponibilidade da planta, a qualidade da 
produção e os aspectos ambientais atendam as altas exigências.

Ambiente  
de produção
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Este catálogo específico da indústria alimentícia 
está disponível para download em nosso site: 
ifm.com/br/food
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Pré-configurado, não há  
necessidade de um cartão SIM.

Painel de controle baseado  
na web para a visualização e 
análise dos dados da nuvem.

E-mail ou mensagem SMS se  
o valor limite for excedido.

Envia dados do sensor IO-Link 
direto para a nuvem através  
da rede móvel.

Podem ser conectados dois  
sensores IO-Link.

io-key: a chave para 
o IoT industrial.

Conexão de nuvem para todos os sensores IO-Link
O iokey detecta até dois sensores IOLink conectados e envia automatica
mente os seus valores de processo via rede móvel GMS diretamente para  
a nuvem, onde os dados são gravados. O usuário pode visualizar e analisar 
os dados através de um painel de controle baseado na web.
Envio de alarmes através de mensagem SMS ou e-mail
Com apenas alguns cliques de mouse é possível ajustar os valores limites no 
painel de controle para que o operador da instalação possa ser avisado por 
email ou uma mensagem SMS, caso os valores forem excedidos ou não 
alcançados.
Exemplos de aplicação
O iokey é apropriado para todas as aplicações nas quais a transmissão de 
valores de medição em tempo real não é primordial. Também é possível 
monitorar e avaliar por meio do iokey as plantas afastadas que não estão 
conectadas com a infraestrutura da empresa.

IO-Link

Componentes IO-Link



Gateway IoT sem fio

Modelo Descrição Nº do 
pedido

Gateway IoT sem fio · Homologação de radiotransmissão: EU/RED AIK001

Gateway IoT sem fio · Homologação de radiotransmissão: EUA · Homologação de radiotransmissão: Canadá ·  
Homologação de radiotransmissão: EU/RED · Homologação de radiotransmissão: Austrália ·  
Homologação de radiotransmissão: Emirados Árabes Unidos

AIK050

Tarifas de telefonia móvel

Descrição Nº do 
pedido

Tarifa de telefonia móvel para gateway IoT iokey da ifm AIS910

Acessórios

Modelo Descrição Nº do 
pedido

Sensor eletrônico de nível;  250 x 28 x 16,7 mm; DC PNP/NPN; 0,1 m, cabo PUR;  
conector M12; IP 65; IP 67; 3 fios; temperatura ambiente 20...80 °C

KQ1001

Medidor de ar comprimido; PNP/NPN; sinal de comutação: sinal analógico: sinal de pulso; IOLink; (configurável);  
faixa de medição 0,05...15 m³/h; faixa de medição 0,8...250 l/min: temperatura do fluido 10...60 °C;  
resistência à pressão 16 bares; G 1/4 DN8; conector

SD5500

Sensor de vibração; PNP/NPN; (configurável); NO / NC; (parametrizável); faixa de frequência 2...10000 Hz;  
temperatura ambiente 30...80 °C; IP 67; IP 68; IP 69K; conector; [aPeak / aRMS]: faixa de medição de vibração 0...50 g;  
[vRMS]: faixa de medição de vibração 0...45 mm/s

VVB001

95 x 50 x 57 mm; 3 x normalmente aberto / normalmente fechado; (selecionável); DC PNP; conector M12; IP 65; IP 67;  
(área dos cames de comutação protegidas contra pó); 3 fios; temperatura ambiente 25...70 °C

MVQ101

Fonte de alimentação; tensão de entrada AC 90...264 V; cabo de conexão com conector; homologação CE E80120

Conectores

Modelo Cabo Especificação  
dos fios

Material 
invólucro /  

porca

U 
 

[V]

Ta 
 

[°C]

Grau de  
proteção

LEDs Nº do 
pedido

Cabo de conexão M12 · 5 polos · 3 fios

2 m, PUR, preto
3 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)

Invólucro: TPU 
laranja; vedação: 

FKM

250 AC 
300 DC

25...90
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVC043

Cabo de conexão em Y M12 · 5 polos · 5 fios

0,3 m, PUR, preto
5 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)
– 60 AC/DC 25...90

IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVC614

Ambiente de produção
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Ajuste do ponto de comutação 
via IO-Link ou anéis de ajuste  
de leitura ideal.

Célula de medição robusta em 
aço-inox.

Alta faixa de pressão de ruptura 
para fluidos gasosos e líquidos.

Ideal para a utilização em  
circuitos de carga de acumulado-
res e em aplicações hidráulicas  
e pneumáticas.

Sensor de pressão 
ajustável com dois 
pontos de comutação.

Uso versátil
O robusto sensor de pressão pode ser usado em quase todos os setores 
industriais. Não é possível realizar apenas aplicações hidráulicas e pneumáti
cas convencionais, mas também aplicações de gás com pressões de até  
400 bares. A máxima robustez da célula de medição de açoinox garante  
alta estabilidade a longo prazo e operação livre de desgaste durante milhões  
de ciclos de pressão.
Fácil e usar
A parametrização do modelo PV é realizada via IOLink. O invólucro com
pacto permite a aplicação em espaços limitados de instalação.
Os anéis de ajuste do modelo PK permitem o ajuste rápido e preciso do 
ponto de comutação e desligamento, mesmo sem que a pressão do sistema 
seja aplicada. O bloqueio mecânico impede o ajuste involuntário.

Sensores de processo

Sensores de pressão



Interruptor de pressão com IO-Link

Modelo Conexão do  
processo

Faixa de  
medição 

 
[bar]

Faixa de  
medição 

 
[°C]

Psobrecarga 
 
 

máx. [bar]

Pde ruptura 
 
 

mín. [bar]

Ub 
DC 
 

[V]

Nº do 
pedido

Rosca externa G 1/4 1...10 – 25 300 18...30 PV7004

Rosca externa G 1/4 0...400 – 1000 1700 18...30 PV7000

Rosca externa G 1/4 1...10 40...90 25 300 18...30 PV8004

Rosca externa G 1/4 0...400 40...90 1000 1700 18...30 PV8000

Interruptor de pressão com ajuste intuitivo do ponto de comutação

Modelo Conexão do  
processo

Faixa de  
medição 

 
[bar]

Faixa de  
medição 

 
[°C]

Psobrecarga 
 
 

máx. [bar]

Pde ruptura 
 
 

mín. [bar]

Ub 
DC 
 

[V]

Nº do 
pedido

Rosca externa G 1/4 0...10 – 25 300 9,6...32 PK6524

Rosca externa G 1/4 0...400 – 600 1600 9,6...32 PK6530

Conectores

Modelo Cabo Especificação  
dos fios

Material 
invólucro /  

porca

U 
 

[V]

Ta 
 

[°C]

Grau de  
proteção

LEDs Nº do 
pedido

Cabo de conexão M12 · 5 polos · 4 fios

2 m, PUR, preto
4 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)

Invólucro: TPU 
laranja; vedação: 

FKM

250 AC 
300 DC

25...90
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVC018

3 m, PUR, preto
4 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)

Invólucro: TPU 
laranja; vedação: 

FKM

250 AC 
300 DC

25...90
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVC100

Ambiente de produção
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Livre de desgaste devido  
ao princípio de medição  
calorimétrica.

Ampla gama de adaptadores  
de processo disponíveis.

Barra de LED para a indicação 
de fluxo e ponto de comutação.

Parametrização simples através 
de botão, flexíveis opções de 
montagem.

Diferentes comprimentos de 
haste para uma profundidade 
de inserção ideal.

Sensores  
de fluxo compactos 
com display.

Sem desgaste e compactos
Os sensores de fluxo são usados para detectar a velocidade do fluxo de 
líquidos e gases. Como não possuem peças móveis que possam emperrar 
ou quebrar, são livres de desgaste e manutenção. A avaliação, o display LED 
de estado e a haste de açoinox do sensor, estão integrados em um invólucro 
compacto. 
Ampla variedade de aplicações
O modelo SI garante um monitoramento confiável de fluidos líquidos e 
gasosos. O ajuste ao fluxo e a programação dos pontos de comutação são 
feitos pressionando botões no dispositivo. O fluxo e o ponto de comutação 
são exibidos no local através de uma barra de LED multicolorida.
Além do monitoramento de vazão, os sensores de fluxo do modelo SA, 
também detectam a temperatura do fluido. Os valores de medição são emi
tidos através de saídas de comutação, como sinal analógico e via IOLink.

Sensores de processo

Sensores de fluxo / sensores de vazão



Modelos compactos para peças em T parametrizáveis para monitoramento de fluxo

Modelo Faixa de ajuste  
líquidos / gases 

 
[cm/s]

Material da ponta  
de medição

Temperatura  
do fluido 

 
[°C]

Resistência  
à pressão 

 
[bar]

Tempo de  
resposta 

 
[s]

Ub 
 
 

[V]

Nº do 
pedido

Conector: M12 · Função de saída: NO / NC; (parametrizável); analógica · DC PNP/NPN

0,04...60...200 1.4404 (açoinox / 316L) 20...90 100 0,5 18...30 SA5000

0,04...60...200 1.4404 (açoinox / 316L) 20...100 50 0,5 18...30 SA4100

0,04...60...200 1.4404 (açoinox / 316L) 20...100 50 0,5 18...30 SA4300

Sensores de fluxo compactos

Modelo Faixa de ajuste  
líquidos / gases 

 
[cm/s]

Material da ponta  
de medição

Temperatura  
do fluido 

 
[°C]

Resistência  
à pressão 

 
[bar]

Tempo de  
resposta 

 
[s]

Ub 
 
 

[V]

Nº do 
pedido

Conector: M12 · Função de saída: NO / NC; (parametrizável)

3...300 / 200...3000 1.4404 (açoinox / 316L) 25...80 30 1...10 19...36 SI5000

3...300 / 200...3000 1.4404 (açoinox / 316L) 25...80 300 – 18...36 SI5010

3...300 / 200...3000 1.4435 (açoinox / 316L)
25...95;  

(para o processo 
SIP: ...140 °C)

30 1...10 19...36 SI6600

3...300 / 200...3000 1.4435 (açoinox / 316L)
25...95;  

(para o processo 
SIP: ...140 °C)

30 1...10 19...36 SI6800

Conector: M12 · Função de saída: analógico

3...300 /  1.4404 (açoinox / 316L) 25...80 300 1...10 19...36 SI5004

Acessórios

Modelo Descrição Nº do 
pedido

Adaptador de fixação para sensores de processo; conexão do sensor Ø 8 mm; Conexão do processo com cone de vedação G 1/2; 
1.4404 (açoinox / 316L); anel de fixação: PEEK; resistência à pressão 10 bares; homologação EC1935/2004,FDA

E43020

Ambiente de produção
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Economiza o uso de sensores 
adicionais: medição e transmis-
são via IO-Link.

Diagnóstico avançado através  
de memória de valores mínimos / 
máximos e modo de simulação.

Adequado para líquidos com con-
dutividade a partir de 20 μS/cm.

Com detecção de tubos vazios  
e modo de simulação.

Indicação de vazão, de quanti- 
dade total e de temperatura.

Sensores de vazão em 
linha para uma medição 
precisa de líquidos de 
até 900 l/min.

Compacto e econômico
O efector mid é um sensor de vazão de até 900 l /min, com eletrônica e 
avaliação integrada em um invólucro extremamente compacto. Além disso, 
é também mais barato do que sensores comparáveis. Além da quantidade 
de vazão, também monitora a quantidade total e a temperatura em fluidos 
líquidos condutores. As saídas analógica, binária, de pulso e frequência, 
assim como IOLink, oferecem várias possibilidades para um processamento 
posterior.
Exemplo de aplicação:  
medição de vazão e de temperatura da água de resfriamento
O sensor de vazão magnéticoindutivo SM monitora o processo de resfria
mento dos cilindros. Detecta os menores desvios das taxas de vazão, por 
exemplo, em caso de vazamentos. Ao mesmo tempo, também monitora a 
temperatura da água de resfriamento.

Sensores de processo

Sensores de fluxo / sensores de vazão



Sensores de fluxo com medição da temperatura integrada

Modelo Conexão do  
processo 

Faixa de  
medição 

 
[l/min]

Temperatura  
do fluido 

 
[°C]

Resistência  
à pressão 

 
[bar]

Tempo de  
resposta 

 
[s]

Ub 
 
 

[V]

Nº do 
pedido

Conector: M12 · Função de saída: NO / NC; (parametrizável); analógico

G 1/2 DN15 0,05...35 20...90 16 0,25 18...30 SM6020

G 1 DN25 0,2...150 20...90 16 0,25 18...30 SM8020

G 2 DN50 5...300 10...70 16 0,35 18...32 SM9000

G 2 DN50 5...900 10...70 16 0,35 18...32 SM0510

Adaptador

Modelo Descrição Nº do 
pedido

Adaptador de montagem para sensores de fluxo; conexão de sensores G 1/2; conexão de processo Clamp R 1/2;  
adaptador: 1.4571 (açoinox / 316Ti); anel de vedação: Centellen 18,5 x 12 x 3 mm; homologação ACS, Reg31

E40199

Adaptador de montagem para sensores de fluxo; conexão de sensores G 1; conexão de processo Clamp R 3/4;  
adaptador: 1.4404 (açoinox / 316L); anel de vedação: Centellen 23,5 x 30 x 3 mm; homologação ACS, Reg31

E40180

Adaptador de montagem para sensores de fluxo; conexão de sensores G 2; conexão de processo Clamp DN50 (2");  
adaptador: 1.4404 (açoinox / 316L); anel de vedação ORing: FKM 47,22 x 3,53 mm

E40254

Conectores

Modelo Cabo Especificação  
dos fios

Material 
invólucro /  

porca

U 
 

[V]

Ta 
 

[°C]

Grau de  
proteção

LEDs Nº do 
pedido

Cabo de conexão com conector fêmea M12 · 5 polos · 4 fios

5 m, PUR, preto
4 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)

Invólucro:  
TPU laranja; 

vedação: FKM

250 AC 
300 DC

25...90
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVC005

Ambiente de produção
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https://www.ifm.com/br/pt/product/SM6020
https://www.ifm.com/br/pt/product/SM8020
https://www.ifm.com/br/pt/product/SM9000
https://www.ifm.com/br/pt/product/SM0510
https://www.ifm.com/br/pt/product/E40199
https://www.ifm.com/br/pt/product/E40180
https://www.ifm.com/br/pt/product/E40254
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVC005
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Distribuição exata de custos através 
de medição precisa de consumo.

Aumento da eficiência energética  
através de monitoramento de 
vazamento.

Base para um sistema de gerencia-
mento energético completo  
segundo DIN EN ISO 50001.

Monitoramento de pressão graças 
ao sensor de pressão integrado.

Economia com pontos de medição  
adicionais graças à indicação 
simultânea de diferentes valores 
de processo.

Medição de ar com-
primido precisa para 
um gerenciamento 
energético eficiente.

"Sensor multifuncional" reduz custos
O medidor de ar comprimido SD é um verdadeiro multitalento. Graças aos 
sensores integrados adicionalmente para pressão e temperatura, o usuário 
mantém sob controle, logo quatro valores de processo (vazão, pressão, 
temperatura e consumo total) que fornecem informações sobre a eficiência  
energética da sua instalação. Além da versão em linha, está disponível tam
bém uma versão de rosqueamento para canos de 14 a 254 mm de diâmetro.
Monitoramento de ar comprimido em resumo
Vantagens adicionais com a integração do SD na unidade de manutenção 
de instalações existentes e novas: os valores de processo do ar comprimido 
de operação podem ser monitorados em redes de ar comprimido comuns 
pelo display TFT integrado. É possível escolher entre quatro layouts gráficos 
que podem ser ajustados de maneira individual. Os valores de processo 
também podem ser transmitidos via IOLink.

Sensores de processo

Medidor de ar comprimido



Medidor de ar comprimido

Modelo Conexão do  
processo

Faixa de  
medição 

 
[Nm3/h]

Resistência  
à pressão 

 
[bar]

Tempo de  
resposta 

 
[s]

Ub 
 
 

[V]

Nº do 
pedido

Conector: M12 · Função de saída: NO / NC; (parametrizável); analógica · DC PNP/NPN

G 1/4 DN8 0,13...14,99 / 2,2...249,9 16 0,1; (dAP = 0) 18...30 SD5500

Rosca interna G 1 0,8...26260 16 0,1; (dAP = 0) 18...30 SD1540

R 1/2 DN15 0,65...74,97 / 11...1250 16 0,1; (dAP = 0) 18...30 SD6500

R 1 DN25 1,9...224,9 / 32...3749 16 0,1; (dAP = 0) 18...30 SD8500

R 1 1/2 DN40 3,6...409,8 / 60...6830 16 0,1; (dAP = 0) 18...30 SD9500

R 2 DN50 5,9...699,7 / 100...11660 16 0,1; (dAP = 0) 18...30 SD2500

Contador de gás industrial

Modelo Conexão do  
processo

Faixa de  
medição 

 
[Nm3/h]

Resistência  
à pressão 

 
[bar]

Tempo de  
resposta 

 
[s]

Ub 
 
 

[V]

Nº do 
pedido

Conector: M12 · Função de saída: NO / NC; (parametrizável); analógica · DC PNP/NPN

G 1/4 DN8 0,13...14,99 / 2,2...249,9 16 0,1; (dAP = 0) 18...30 SD5600

G 1/4 DN8 0,08...5 / 1,3...83,3 16 0,1; (dAP = 0) 18...30 SD5800

Certificados de calibração

Descrição Nº do 
pedido

Certificado de calibração ISO para sensores de fluxo ZC0020

Certificado de calibração DAkkS para sensores de fluxo SD, 6 pontos ZC0075

Ambiente de produção
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https://www.ifm.com/br/pt/product/SD5500
https://www.ifm.com/br/pt/product/SD1540
https://www.ifm.com/br/pt/product/SD6500
https://www.ifm.com/br/pt/product/SD8500
https://www.ifm.com/br/pt/product/SD9500
https://www.ifm.com/br/pt/product/SD2500
https://www.ifm.com/br/pt/product/SD5600
https://www.ifm.com/br/pt/product/SD5800
https://www.ifm.com/br/pt/product/ZC0020
https://www.ifm.com/br/pt/product/ZC0075
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Diagnóstico contínuo de vibração 
para componentes rotativos da 
instalação.

Maior disponibilidade da  
instalação através de manutenção 
baseada na condição.

Monitoramento de vibração  
segundo a ISO 10816 e ISO 13373-1.

Memória de histórico integrada 
para análise de tendências e  
documentação.

Interface Ethernet para integração 
no registro de dados operacionais.

Boas vibrações.

Soluções para um manutenção baseada na condição

Os sistemas de diagnóstico de vibração permitem um monitoramento contínuo de 
máquinas e componentes da instalação no processamento de alimentos, tais como 
a detecção de desbalanceamento em rolamentos e engrenagens.  
A eletrônica de diagnóstico analisa o comportamento de vibração da máquina e o 
compara com os valores limites permitidos. Se forem excedidos, o sistema define 
automaticamente as saídas de alarme e transmite os dados via Ethernet para o con
trolador ou sistema de controle.

Software inovador

Com o software de análise, o usuário pode avaliar a condição da máquina à distância. 
A visualização através de um gráfico de barras fornece uma informação geral sobre 
todas as condições operacionais da máquina e o histórico de tendências mostra 
mudanças na condição da máquina ao longo do tempo. Tudo isso permite a manu
tenção baseada na condição, aumentando a disponibilidade da instalação e ao 
mesmo tempo, reduzindo os custos operacionais.

Sistemas de monitoramento  
da condição de máquinas / manutenção preditiva

Sistemas para monitoramento  
de vibrações



Eletrônicas de diagnóstico:  
módulos para painéis elétricos para o diagnóstico de vibração, modelo VSE

Modelo Versão Nº do 
pedido

Eletrônica de diagnóstico para sensores de vibração; quantidade total de entradas e saídas 8; (configurável);  
Ethernet; 114 x 50 x 105 mm

VSE101

Eletrônica de diagnóstico para sensores de vibração; quantidade total de entradas e saídas 8; (configurável);  
Ethernet; 114,2 x 50 x 105,3 mm

VSE150

Eletrônica de diagnóstico para sensores de vibração; quantidade total de entradas e saídas 8; (configurável);  
Ethernet; 114,2 x 50 x 105,3 mm

VSE151

Eletrônica de diagnóstico para sensores de vibração; quantidade total de entradas e saídas 8; (configurável);  
Ethernet; 100 x 25,4 x 103,4 mm

VSE003

Eletrônica de diagnóstico para sensores de vibração; quantidade total de entradas e saídas 8; (configurável);  
Ethernet; 114,2 x 50 x 105,3 mm

VSE153

Eletrônica de diagnóstico para sensores de vibração; PNP; NO / NC; (parametrizável); analógico;  
quantidade total de entradas e saídas 8; (configurável); faixa de frequência 0...12000 Hz;  

temperatura ambiente 0...60 °C; IP 67; conector
VSE953

Sensores de aceleração

Modelo Versão Faixa de medição  
de vibração 

 
[g]

Faixa de  
frequência 

 
[Hz]

Temperatura  
ambiente 

 
[°C]

Grau de  
proteção

Nº do 
pedido

Sensor de aceleração 25...25 1...6000 30...125
IP 67 / IP 68 /  

IP 69K
VSA001

Sensor de aceleração 40...40 0...4500 30...85
IP 67 / IP 68 /  

IP 69K
VSM101

Sensor de aceleração 50...50 2...10000 55...125 IP 67 VSP001

Ambiente de produção
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https://www.ifm.com/br/pt/product/VSE101
https://www.ifm.com/br/pt/product/VSE150
https://www.ifm.com/br/pt/product/VSE151
https://www.ifm.com/br/pt/product/VSE003
https://www.ifm.com/br/pt/product/VSE153
https://www.ifm.com/br/pt/product/VSE953
https://www.ifm.com/br/pt/product/VSA001
https://www.ifm.com/br/pt/product/VSM101
https://www.ifm.com/br/pt/product/VSP001


Sensores de vibração para eletrônicas de diagnóstico externas, modelo VSE

Modelo Versão Faixa de medição  
de vibração 

 
[g]

Faixa de  
frequência 

 
[Hz]

Temperatura  
ambiente 

 
[°C]

Grau de  
proteção

Nº do 
pedido

Sensor de aceleração 25...25 1...10000 20...80 IP 67 VSA005

Sensor de aceleração 25...25 1...10000 30...85 IP 67 VSA006

Sensor de aceleração 50...50 2...10000 55...90 IP 68 VSP01A

Sensores de vibração e de transmissão

Modelo Versão Faixa de medição  
de vibração 

 
[g]

Faixa de  
frequência 

 
[Hz]

Temperatura  
ambiente 

 
[°C]

Grau de  
proteção

Nº do 
pedido

Controlador de vibração 0...25 10...1000 25...80 IP 67 VKV021

Sensor de vibração 0...45 2...10000 30...80
IP 67 / IP 68 /  

IP 69K
VVB001

Sensor de vibração 0...45 2...10000 30...80
IP 67 / IP 68 /  

IP 69K
VVB020

Transmissor de vibração 0...25 10...1000 20...60 IP 67 VTV12A

Transmissor de vibração 0...50 10...1000 30...125
IP 67 / IP 68 /  

IP 69K
VTV121

Acessórios

Modelo Descrição Nº do 
pedido

Software de parametrização para VSExxx e VNBxxx VES004

Jumper; cabo de conexão com conector EC2080

Jumper; tensão de operação 30 V AC; cabo ethernet, codificação D; 5 m; MPPE; material do invólucro;  
invólucro: PP livre de halogêneos; IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (conector macho M12 / conector macho RJ45: IP 20);  
livre de silicone: sim; livre de halogênio: sim; contatos banhados a ouro: sim

EVF552
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Sistemas de monitoramento  
da condição de máquinas / manutenção preditiva

https://www.ifm.com/br/pt/product/VSA005
https://www.ifm.com/br/pt/product/VSA006
https://www.ifm.com/br/pt/product/VSP01A
https://www.ifm.com/br/pt/product/VKV021
https://www.ifm.com/br/pt/product/VVB001
https://www.ifm.com/br/pt/product/VVB020
https://www.ifm.com/br/pt/product/VTV12A
https://www.ifm.com/br/pt/product/VTV121
https://www.ifm.com/br/pt/product/VES004
https://www.ifm.com/br/pt/product/EC2080
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF552


Adaptador de montagem E30469

Modelo Descrição Nº do 
pedido

Adaptador adesivo para sensores de aceleração e de vibração E30473

Conectores

Modelo Cabo Especificação  
dos fios

Material 
invólucro /  

porca

U 
 

[V]

Ta 
 

[°C]

Grau de  
proteção

LEDs Nº do 
pedido

Cabo de conexão com conector fêmea M12 · 5 polos · 4 fios

5 m, MPPE, cinza
4 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)

PP livre de 
halogêneos; 

vedação: EPDM

250 AC 
300 DC

25...100
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVF001

5 m, MPPE, cinza
4 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)

PP livre de 
halogêneos; 

vedação: EPDM

250 AC 
300 DC

25...100
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVF004

2 m, PUR, preto
4 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)

Invólucro:  
TPU laranja; 

vedação: FKM

250 AC 
300 DC

25...90
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVC001

2 m, PUR, preto
4 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)

Invólucro:  
TPU laranja; 

vedação: FKM

250 AC 
300 DC

25...90
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVC004

Cabo de conexão com conector fêmea M12 · Blindagem: sim · 5 polos · 4 fios

5 m, PUR, preto
4 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)

Invólucro:  
TPU laranja; 

vedação: FKM

50 AC 
60 DC

25...90 IP 65 / IP 67 – EVC539

2 m, PUR, preto
4 x 0,34 mm2  

(42 x Ø 0,1 mm)

Invólucro:  
TPU laranja; 

vedação: FKM

50 AC 
60 DC

25...90 IP 65 / IP 67 – EVC541

Cabo de conexão com conector fêmea M12 · Blindagem: sim · 5 polos · 5 fios

30 m, PUR, preto
5 x 0,25 mm2  

(32 x Ø 0,1 mm)

Invólucro:  
TPU laranja; 

vedação: FKM

30 AC 
36 DC

25...90
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVC561

25 m, PVC, laranja
5 x 0,25 mm2  

(32 x Ø 0,1 mm)

Invólucro:  
PVC laranja; 

vedação: EPDM

30 AC 
36 DC

25...100
IP 65 / IP 67 / 
IP 68 / IP 69K

– EVT392

Ambiente de produção
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https://www.ifm.com/br/pt/product/E30469
https://www.ifm.com/br/pt/product/E30473
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF001
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVF004
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVC001
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVC004
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVC539
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVC541
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVC561
https://www.ifm.com/br/pt/product/EVT392


Hassia Mineralquellen –  
Diagnóstico permanente de vibrações

Diagnóstico 
permanente de 
vibrações

Acionamentos potentes transportam as garrafas ao 
longo de centenas de metros atravessando cada estação, 
desde o sistema de enxágue, de enchimento e de tampar 
até a etiquetagem e o envio. Quando as garrafas são 
transferidas de uma esteira transportadora para a outra 
e quando colidem com o trilho guia e entre si, geram 
uma força mecânica pontual, que considerando as  
centenas de garrafas e impactos, produzem vibrações 
fortes e irregulares no sistema de acionamento. Portanto, 
é necessário controlar os rolamentos das engrenagens e  
do motor para poder prever a tempo o seu desgaste  
e realizar a manutenção. 

Diagnóstico permanente de 

vibração no engarrafamento 

de água mineral.

A fim de evitar tempos de 

parada devido a falhas das 

máquinas, a Hassia-Mineral-

quellen confia no diagnóstico  

eletrônico permanente de vibração em sua 

planta de engarrafamento. O investimento  

já se pagou na fase do projeto piloto: um 

dano iminente em um acionamento foi 

detectado e eliminado a tempo. Assim 

foi possível evitar paradas imprevistas na  

unidade.

Com vendas anuais de cerca de 765 milhões 
de litros, o Grupo Hassia é uma das maiores 
fontes minerais da Alemanha, que através de 
suas diferentes empresas e marcas, oferece 
água mineral e refrigerantes não alcoólicos 
de categorias de preços superiores.   
Somente na fábrica principal no município de 
Bad Vilbel, no estado de Hesse, funcionam 
seis estações de engarrafamento em três  
turnos simultâneos. 

Os sensores permitem o diagnóstico de vibrações mesmo  
em locais que por motivos de segurança, são inacessíveis 
durante a operação.
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■ Inspeção manual acústica
Um método amplamente utilizado para monitorar o 
comportamento vibratório é a inspeção manual acústica 
usando um estetoscópio.  

 Gerhard Simon, gerente de manutenção da Hassia 
Mineralquellen, comenta: "Antes fazíamos um monito-
ramento manual. Uma pessoa era enviada até a máquina 
para ouvir o motor. Mas essa era uma percepção pura-
mente subjetiva. Três pessoas ouvindo um acionamento, 
motor ou engrenagem com um estetoscópio escutam 
algo completamente diferente. Esta escuta manual tem 
outra desvantagem decisiva: as condições de operação 
nunca são as mesmas durante três escutas. A máquina 
deve ser escutada enquanto estiver girando, mas não 
é possível fazê-lo por exemplo, durante o processo de 
enchimento na área de enchimento e enxágue, devido 
à razões microbiológicas: não se pode entrar nesta sala 
limpa durante o enchimento. Portanto, só é possível ins-
pecionar durantes os fins de semana quando o processo 
de enchimento não é realizado. E nesse caso o compor-
tamento de vibração é diferente. Além disso, há áreas, 
como por exemplo, no sistema de retirada de rótulos, 
onde eixos cardan funcionam, onde os motores e as 
engrenagens estão instalados muito próximos entre si e 
não há espaço para passagem durante o funcionamento.” 

■ Diagnóstico eletrônico de vibração
Era preciso haver outra solução para o diagnóstico de 
máquinas. A ifm, especialista em automação e tecnolo
gia de sensores, oferece tais sistemas de diagnóstico de 
vibração sob a denominação “efector 800”. E rapida
mente surgiu a cooperação.  

 Gerhard Simon: "Decidimos realizar os primeiros 
testes com diagnóstico eletrônico de vibração em uma 
de nossas instalações de PET retornáveis. Foram instala-
dos sensores em algumas máquinas como na Spiragrip,  
na lavadora de garrafas, no sistema de retirada de  
rótulos, no de desrosquear, e também na área de enchi-
mento e enxágue.”

Os sensores detectam a tempo quando o limite de  
desgaste é atingido no motor e engrenagem.



O sistema consiste em sensores de vibração tipo VSA001 
e unidades de avaliação tipo VSE100.

Os sensores para cilíndricos são aparafusados diretamente  
no motor ou na caixa de engrenagem por meio de furos 
e detectam continuamente vibrações nas superfícies não 
rotativas das máquinas. Os sensores funcionam com um 
princípio de medição capacitivo e não sofrem saturação 
ou interferências triboelétricas graças ao seu projeto 
micromecânico especial (MEMS). Um autoteste integrado  
proporciona segurança adicional. 

A unidade de avaliação tipo VSE monitora até 32 indica
dores de vibração (objetos) em até 4 pontos de medição 
diferentes onde está acoplado um transdutor de vibração 
do tipo VSA. 

Alarmes prévios e alarmes principais podem ser emitidos 
através de saídas de comutação e sinalizados por luzes 
indicadoras, como aqui no caso da Hassia. A unidade de 

avaliação se comunica via Ethernet TCP/IP, por exemplo, 
com o controlador da máquina ou com o nível de con
trole.

 Gerhard Simon: “Com esse sistema posso definir 
meus próprios limites, então posso definir um nível que 
não quero ultrapassar, e partir deste nível sei que tenho 
que intervir e melhorar algo mecanicamente, por exem-
plo, através de lubrificação ou substituição de compo-
nentes. Antes isso não era possível.”

■ Teste crucial aprovado
Logo após a instalação, o diagnóstico de vibração passou 
em seu primeiro teste crucial.

 “Tivemos o primeiro sucesso já em poucas semanas, 
quando através do diagnóstico de vibração, foi detecta-
da uma iminente parada da instalação causada por uma 
perturbação mecânica. Nós pudemos consertar a tempo 
e assim evitar a parada da instalação. Os indicadores 
amarelos deram um alarme prévio. Então, durante um 
fim de semana, a máquina foi inspecionada em detalhes 
e foi descoberto que em um dos rolamentos de uma 
roda de transferência, onde as garrafas passam do sis-
tema de enxágue para o processo de enchimento, um 
ponto de apoio tinha aumentado a folga e, além disso, 
um eixo cardan que aciona o sistema de enxágue e o de 
tampar, estava desalinhado, causando vibrações em todo 
o sistema. Pudemos reparar essas fontes de interferência 
durante uma parada planejada e assim evitar uma para-
da não planejada durante o processo de produção, o 
que, naturalmente, traria consequências fatais em uma 
operação de três turnos e provocaria custos imensos”, 
diz Gerhard Simon.

Os sensores de vibração nos acionamentos  
detectam até mesmo as menores vibrações.

A unidade de avaliação VSE100 avalia  
os sinais de até quatro sensores de vibração.

O comportamento de vibração pode ser visualizado  
no computador da sala de controle e o operador pode  
definir valores limites (linha amarela e vermelha indicam  
o alarme prévio e alarme principal respectivamente).

Hassia Mineralquellen –  
Diagnóstico permanente de vibrações

 Somos provavelmente o primeiro  
setor de engarrafamento na indústria  
de bebidas a começar a trabalhar com  
o diagnóstico de vibração da ifm.

„
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■ Proteção completa
Além da indicação da condição de vibração no local por 
meio de luzes indicadoras, via Ethernet TCP/IP, a unidade 
de avaliação também pode ser conectada em rede com 
o centro de controle. 

A Hassia planeja uma nova expansão da sua fábrica.

 Gerente de manutenção Simon: “No momento, 
há apenas uma instalação conectada em rede ao local 
de trabalho de um funcionário. Mas iremos expandir  
gradualmente. As outras três instalações ainda são moni-
toradas por operadores que informam à manutenção 
quando um alarme prévio amarelo ou um alarme princi-
pal vermelho é mostrado no indicador luminoso. Assim, 
podemos reagir a tempo. O objetivo é que nós do setor 
de manutenção, possamos monitorar permanentemente 
online a condição de nossas instalações. Até o momen-
to, monitoramos quatro máquinas em nossa instalação 
piloto. No futuro, queremos monitorar toda a instalação 
por meio de diagnóstico de vibração e documentar o que 
foi preciso alterar devido a cada dano, a fim de otimizar 
ainda mais a instalação. Também queremos registrar os 
custos para comprovar a rentabilidade do investimento  
no sistema de diagnóstico. Tenho várias outras ideias 
para o sistema: ainda temos inúmeras bombas nesses 
tipos de instalações que deveriam ser monitoradas e 
também várias estações e acionamentos auxiliares que 
poderiam ser monitorados a fim de poder intervir a qual-
quer momento antes que ocorra uma parada.”

■ Pioneira elogiada
A decisão de garantir a confiabilidade do processo por 
meio do diagnóstico permanente de vibração também 
recebeu um reconhecimento especial na auditoria anual 
IFS (International Featured Standards), uma certificação 
padrão na indústria alimentícia.  

Verificação visual da condição no local:  
indicadores luminosos para “alarme prévio”  
e “alarme principal”.

 Gerhard Simon: “Somos provavelmente a primeira 
empresa de engarrafamento da indústria de bebidas a 
começar a trabalhar com o diagnóstico de vibração da 
ifm. No relatório final foi feita menção especial ao nosso 
departamento de manutenção por havermos implantado 
um sistema de monitoramento na instalação, o que logi-
camente também repercute na segurança do produto.  
Porque quando ocorre uma parada na instalação, é 
preciso esvaziar toda a instalação. Este esvaziamento é 
necessário para evitar a contaminação das garrafas lim-
pas, que estão sobre as esteiras transportadoras em caso 
de reparo, ou a contaminação da sala limpa se o trabalho 
for realizado nela. Assim, um reparo de apenas 30 minu-
tos pode se transformar em uma parada não planejada 
de até 2 horas. Isto resulta em custos desnecessários.”

■ Conclusão
O desgaste de componentes da máquina pode ser evi
tado. Com um permanente diagnóstico de vibração, as 
falhas são detectadas com confiança e à tempo. Assim é 
possível planejar a manutenção. Com um investimento 
relativamente baixo, é possível evitar caras paradas da 
instalação, o que no final significa um efeito positivo na 
qualidade do produto. 

Gerhard Simon, gerente de manutenção da  
Hassia-Mineralquellen em Bad Vilbel.
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Este catálogo específico da indústria alimentícia 
está disponível para download em nosso site: 
ifm.com/br/food

AS-Interface 144

AS-Interface  
Safety at Work  
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Simplificação da instalação do 
sistema com ajuda do sistema 
de cabeamento AS-Interface.

Um cabo plano de dois fios 
transmite dados e energia, eli-
minando assim a necessidade 
de um cabeamento complexo 
em paralelo.

Estrutura modular e tecnologia 
de conexão flexível.

O complemento perfeito para 
diferentes barramentos de 
campo ou Ethernet industrial.

AS-Interface:  
a conexão simples 
entre sensor e barra-
mento de campo.

Interface atuador-sensor (AS-i)
ASi é um padrão independente do fabricante para a conexão de atuadores 
e sensores do primeiro nível de campo. ASInterface se estabeleceu como 
um sistema de cabeamento econômico na tecnologia de automação. Um 
cabo plano de dois fios transmite dados e energia. Deste modo, a complexi
dade de cabeamento é reduzida drasticamente, pois já não é mais necessá
rio haver uma fiação convencional em paralelo de cada sensor ou atuador. 
Com isso o usuário também economiza uma grande quantidade de bornes, 
caixas de distribuição, cartões de entrada/saída e feixes de cabos.

Comunicação industrial

Interface AS



Controladores / Gateways

Modelo Quantidade  
de mestres AS-i

Versão Nº do 
pedido

2 Gateway ASi EtherNet/IP; quantidade de mestres ASi 2; bornes AC1422

1 Gateway ASi PROFINET; quantidade de mestres ASi 1; bornes AC1401

Módulos I/O para painéis elétricos

Modelo Entradas / saídas Versão Nº do 
pedido

4 x entrada digital /  
4 x saída digital

Módulo de entrada/saída ASi; SmartL25 4DI 4DO T C; bornes; IP 20 AC3200

4 x entrada analógica  
(4...20 mA)

Módulo de entrada ASi; SmartL25 4 AI (C) C IP20; bornes; IP 20 AC3216

ProcessLine IP 69K

Modelo Entradas / saídas Versão Nº do 
pedido

– Módulo distribuidor ASi ProcessLine 8 SB IP69K; conector; IP 68; IP 69K AC2900

AS-i para uso em áreas com risco de explosão

Modelo Entradas / saídas Versão Nº do 
pedido

2 x entrada analógica  
(4...20 mA)

Módulo de entrada ASi; ClassicLine 2AI C II 3D; conector; IP 50 AC522A

2 x entrada digital /  
2 x saída digital

Módulo de entrada/saída ASi; ClassicL 2DOY 2DIY II 3D; conector; IP 50 AC514A

4 x entrada digital / 
2 x saída pneumática / 

DC ASi
Módulo pneumático ASi; ASi; AirBox 5/3 closed 4DIY II 3D; conector; IP 50 AC570A

4 x entrada digital / 
2 x saída pneumática / 

DC ASi
Módulo pneumático ASi; ASi; AirBox 2x3/2 4DIY II 3D; conector; IP 50 AC528A

Comunicação industrial AS-i
Tecnologia de segurança
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Módulos CompactLine

Modelo Entradas / saídas Versão Nº do 
pedido

4 x entrada digital
Módulo de entrada ASi; CompactModule 4DI M12; conector; IP 67;  

(no uso dos cabos planos E7400x / E7401x)
AC2410

4 x saída digital
Módulo de saída ASi; CompactModule 4DO T M12; conector; IP 67;  

(no uso dos cabos planos E7400x / E7401x)
AC2417

Módulos ClassicLine

Modelo Entradas / saídas Versão Nº do 
pedido

2 x entrada digital /  
2 x saída digital

Módulo de entrada/saída ASi; ClassicL 2DOY 2DIY IP67; conector; IP 67 AC5214

2 x entrada analógica 
(4...20 mA)

Módulo de entrada ASi; ClassicLine 2AI C IP67; conector; IP 67 AC5222

Módulos AirBox AS-i 

Modelo Entradas / saídas Versão Nº do 
pedido

4 x entrada digital /  
1 x  saída pneumática

Módulo pneumático ASi; AirBox 5/2 4DIY IP67; conector; IP 65; IP 67 AC5246

4 x entrada digital /  
2 x  saída pneumática

Módulo pneumático ASi; AirBox 2x3/2 4DIY IP67 AUX; conector; IP 65; IP 67 AC5243

4 x entrada digital /  
2 x  saída pneumática

Módulo pneumático ASi; AirBox 5/3 closed 4DIY IP67; conector; IP 65; IP 67 AC5270

Fontes de alimentação chaveadas AS-i

Modelo Corrente 
 
 

[A]

Tensão de saída 
 
 

[V]

Tensão nominal 
 
 

[V]

Autonomia em caso de 
queda de energia 

 
[ms]

Eficiência 
típica 

 
[%]

Nº do 
pedido

2,8
30,5;  

(conforme PELV;  
NEC Class II)

110 / 230 AC /  
100...120 AC

98 (120 V AC / 60 Hz) /  
96 (230 V AC / 50 Hz)

86.9 (120 V AC; 60 Hz) /  
88 (230 V AC; 50 Hz)

AC1256

8 30,5
400 AC /  

380...480 AC
34 (400 V AC / 60 Hz) /  
53 (480 V AC / 50 Hz)

92 (400 V AC; 60 Hz) /  
92,1 (480 V AC; 50 Hz)

AC1253
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Fontes de alimentação 24 V DC

Modelo Corrente 
 
 

[A]

Tensão de saída 
 
 

[V]

Tensão nominal 
 
 

[V]

Autonomia em caso de 
queda de energia 

 
[ms]

Eficiência 
típica 

 
[%]

Nº do 
pedido

3,3 24...28
< 230 AC /  

100...240 AC
30 (120 V AC / 60 Hz) /  
128 (230 V AC / 50 Hz)

88 (120 V AC; 60 Hz) /  
89,8 (230 V AC; 50 Hz)

DN4011

20 24...28
< 400 AC /  

380...480 AC
22 (400 V AC / 60 Hz) /  
22 (480 V AC / 50 Hz)

95 (400 V AC; 60 Hz) /  
94,8 (480 V AC; 50 Hz)

DN4034

Botões luminosos IP 67

Modelo Entradas / saídas Versão Nº do 
pedido

– Módulo com botão luminoso ASi; módulo ASi 2BI 2LO WT/WT; IP 67 AC2386

Acessórios

Modelo Descrição Nº do 
pedido

Cabo plano ASi; cabo de conexão E74000

Cabo plano ASi; cabo de conexão E74010

Terminal para cabo plano; conector E70471

Distribuidor para cabo plano; conector E70354

Clips para cabos para fixação de cabo plano da ASInterface E70442

Terminal para cabo plano; conector AC5005

Passamuro E73009

Dispositivo de endereçamento ASi AC1154

Tampa de proteção E73004
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Monitor de segurança AS-i,  
de 1 ou 2 canais.

Função de segurança  
livremente parametrizável.

Contatos de relé com  
acionamento positivo para  
ativar acionamentos, etc.

Substitui os relés de segurança 
convencionais.

Montagem sem ferramentas 
sobre trilhos DIN.

AS-i safety at work 
(segurança  
no trabalho).

Segurança no barramento AS-i

O monitor de segurança ASi opera de acordo com a especificação de SafetyatWork 
(segurança no trabalho). Monitora a troca de dados entre os módulos de segurança 
e os controladores ASi. 
Em caso de falha na transmissão de dados, falha do módulo ou ruptura de fio, o 
monitor comuta para um estado seguro. O mesmo ocorre quando o dispositivo de 
segurança é acionado. O monitor de segurança recebe um endereço de módulo 
para o diagnóstico direto através do mestre ASi. Pode ser montado em qualquer 
lugar da rede. O monitor de segurança possui um ou dois OSSDs independentes 
que podem ser parametrizados através do software para computador. A parametri
zação inclui funções tais como parada de emergência, botão de início, categoria de 
parada 0 ou 1, operação a duas mãos e função multing. 
Deste modo, pode substituir vários dispositivos diferentes. Além disso, a ifm oferece 
diferentes módulos ASi de segurança, botões de parada de emergência iluminados 
e soluções de cabeamento.

Comunicação industrial
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(segurança no trabalho)



Gateways com CLP à prova de erros

Modelo Versão Nº do 
pedido

Gateway ASi EtherNet/IP com préprocessamento seguro AC422S

Gateway ASi PROFINET com préprocessamento seguro AC402S

ASInterface EtherCAT Gateway com CLP AC432S

Monitores de segurança

Modelo Versão Nº do 
pedido

Monitor de segurança ASi AC041S

Módulos I/O

Modelo Versão Nº do 
pedido

Módulo de entrada ASi; conector AC505S

Módulo de entrada/saída ASi; conector AC507S

Platina ASi AC015S

Módulos I/O para painéis elétricos

Modelo Versão Nº do 
pedido

Módulo de segurança ASi ativo; ASi; bornes AC009S

Módulo de saída de segurança ASi ativo; ASi; bornes AC030S
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Elementos de operação

Modelo Versão Nº do 
pedido

Botão de parada de emergência iluminado com ligação ASi integrada; ASi; conector AC010S

Unidade de comando ASi de parada de emergência com conexão ASi integrada; ASi; conector AC012S

Chave de segurança com travamento AC904S

Atuador S padrão reto E7903S

Dispositivo de parada de emergência acionado por cabo ZB0051

Dispositivo de parada de emergência acionado por cabo ZB0052

Kit de tensionador ZB0057

Mola de segurança ZB0061

Roldana ZB0062

150
Os seletores de produtos e outras informações estão disponíveis no site: ifm.com

Comunicação industrial

https://www.ifm.com/br/pt/product/AC010S
https://www.ifm.com/br/pt/product/AC012S
https://www.ifm.com/br/pt/product/AC904S
https://www.ifm.com/br/pt/product/E7903S
https://www.ifm.com/br/pt/product/ZB0051
https://www.ifm.com/br/pt/product/ZB0052
https://www.ifm.com/br/pt/product/ZB0057
https://www.ifm.com/br/pt/product/ZB0061
https://www.ifm.com/br/pt/product/ZB0062


Acessórios

Modelo Descrição Nº do 
pedido

Quad M12; ASi; conector E70588

Distribuidor para cabo plano; conector E70354

Terminal para cabo plano; ASi; cabo de conexão com conector E70582

Clips para cabos para fixação de cabo plano da ASInterface E70442

Conector COMBICON E11930

Conector COMBICON E70231

Cabo plano AS-i

Modelo Descrição Nº do 
pedido

Cabo plano ASi; cabo de conexão E74300

Cabo plano ASi; cabo de conexão E74310
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Para monitoramento de posição 
e áreas relacionadas à segurança.

Reduz o risco de danos pessoais 
e em máquinas.

Cumpre com os requisitos téc-
nicos de segurança conforme o 
tipo 2 / SIL 1 ou tipo 4 / SIL 3.

Funções de proteção contra 
manipulações simples.

Função de automonitoramento 
do sensor.

Porque a segurança 
também é um  
indicador de  
qualidade.

ifm Safety Service: a sua segurança é o nosso serviço
Em muitas máquinas são instalados dispositivos de proteção para reduzir 
o perigo potencial que elas representam. Um funcionamento adequado, 
montagem correta e distância de segurança suficiente entre o equipamento 
de proteção e o local de perigo (tempo de parada) são fatores importantes 
para uma função de proteção confiável.
Estes fatores devem ser verificados em intervalos regulares, pois podem 
ocorrer mudanças, por exemplo, causadas por desgaste mecânico ou modi
ficação do software.

Tecnologia de segurança
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Sensores de segurança indutivos 2 x OSSD ou sinal de pulsos

Modelo Compri-
mento 

 
[mm]

Área de  
ativação 

 
[mm]

Material  
do invólucro

Ub 
DC 
 

[V]

Grau de  
proteção

Tempo de reação em caso de  
exigências de segurança /  

tempo de acionamento 
[ms]

Nº do 
pedido

Conector: M12 · Função de saída: 2 x OSSD (A1 e A2) · DC PNP

86,5 > 10 b Latão 10...30 IP 65 / IP 67 ≤ 5 / ≤ 5 GG851S

70 0,5...4 nb Açoinox 19,2...30 IP 65 / IP 67 ≤ 1 / ≤ 1 GF711S

80 6...12 nb Açoinox 19,2...30 IP 68 / IP 69K ≤ 50 / ≤ 200 GI701S

70 1...15 nb Açoinox 19,2...30 IP 65 / IP 67 ≤ 10 / ≤ 1 GI711S

66 4...20 nb Plástico 19,2...30 IP 65 / IP 67 ≤ 50 / ≤ 200 GM705S

Conector: M12 · Função de saída: sinal de pulso · DC

90 3...6 nb Açoinox 19,2...30 IP 68 / IP 69K ≤ 20 / ≤ 200 GG505S

66 10...15 nb Plástico 19,2...30 IP 65 / IP 67 ≤ 20 / ≤ 200 GM504S

Cortinas de luz de segurança

Modelo Comprimento  
do sensor 

 
[mm]

Resolução / capacidade 
de detecção 

 
[mm]

Altura do campo  
de proteção 

 
[mm]

Largura da área  
de proteção 

 
[m]

Tempo de  
resposta 

 
[ms]

Ub 
 
 

[V]

Nº do 
pedido

Cabo de conexão: 15 m

337 30 160 0...3 / 2...10 4,5
IP 65 / IP 67 /  

IP 69K
OY431S

1237 14 1060 0...2 / 1...5 14,5
IP 65 / IP 67 /  

IP 69K
OY407S

1987 30 1810 0...7 / 3...15 11
IP 65 / IP 67 /  

IP 69K
OY453S
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Modelo Comprimento  
do sensor 

 
[mm]

Resolução / capacidade 
de detecção 

 
[mm]

Altura do campo  
de proteção 

 
[mm]

Largura da área  
de proteção 

 
[m]

Tempo de  
resposta 

 
[ms]

Ub 
 
 

[V]

Nº do 
pedido

Conector: M12

663 30 610 0...4 / 3...12 8,5 IP 65 / IP 67 OY044S

813 30 760 0...4 / 3...12 11 IP 65 / IP 67 OY035S

1413 30 1360 0...4 / 3...12 17 IP 65 / IP 67 OY049S

Barreiras de luz de segurança

Modelo Dimensões 
 
 

[mm]

Quantidade de 
feixes de luz

Altura do campo  
de proteção 

 
[mm]

Largura da área  
de proteção 

 
[m]

Tempo de  
resposta 

 
[ms]

Ub 
 
 

[V]

Nº do 
pedido

Cabo de conexão: 15 m

Ø 56 / L = 1077 3 810 0...7 / 3...15 2,5
IP 65 / IP 67 /  

IP 69K
OY422S

Ø 56 / L = 777 2 510 0...3 / 2...10 3
IP 65 / IP 67 /  

IP 69K
OY411S

Conector: M12

1053 x 28 x 30 4 910 0...4 / 3...12 3,5 IP 65 / IP 67 OY113S

685 x 50 x 50 2 510 0...4 / 3...12 5,5 IP 65 / IP 67 OY511S

Relés de segurança

Modelo Descrição Nº do 
pedido

Relê de segurança G1501S

Relé de segurança; relé: bornes G2001S

Monitor de parada seguro para detecção de velocidade de rotação insuficiente DA102S

Monitor de velocidade seguro DD110S

Monitor de velocidade seguro para detecção de velocidade de rotação insuficiente DU110S

154
Os seletores de produtos e outras informações estão disponíveis no site: ifm.com

Tecnologia de segurança

https://www.ifm.com/br/pt/product/OY044S
https://www.ifm.com/br/pt/product/OY035S
https://www.ifm.com/br/pt/product/OY049S
https://www.ifm.com/br/pt/product/OY422S
https://www.ifm.com/br/pt/product/OY411S
https://www.ifm.com/br/pt/product/OY113S
https://www.ifm.com/br/pt/product/OY511S
https://www.ifm.com/br/pt/product/G1501S
https://www.ifm.com/br/pt/product/G2001S
https://www.ifm.com/br/pt/product/DA102S
https://www.ifm.com/br/pt/product/DD110S
https://www.ifm.com/br/pt/product/DU110S


Sensores de segurança codificados magneticamente e por RFID

Modelo Dimensões 
 
 

[mm]

Distância de 
comutação 

 
[mm]

Material Ub 
 
 

[V]

Grau de  
proteção

f 
 
 

[Hz]

Icarga 
 
 

[mA]

Nº do 
pedido

Cabo de conexão: 2 m · Função de saída: 2 X NO; (sem potencial) · DC

36 x 13 x 26 5 nb Plástico 24 IP 67 / IP 69K 150 50 MN200S

Cabo de conexão com conector; M12, 0,1 m · Função de saída: 2 X NO; (sem potencial) · DC

88 x 13,1 x 25 8 nb Plástico 24 IP 67 / IP 69K 150 50 MN503S

Cabo de conexão: 2 m · Função de saída: 2 x OSSD, 1 x PNP · DC PNP

72 x 18 x 25 12 nb Plástico 20,4...26,4 IP 67 / IP 69K 1 50 MN705S

Conector: M12 · Função de saída: 2 x OSSD, 1 x PNP · DC PNP

72 x 18 x 25 12 nb Plástico 20,4...26,4 IP 67 / IP 69K 1 50 MN701S

Acessórios

Modelo Descrição Nº do 
pedido

Barra de ensaio para cortinas de luz de segurança; Ø 30 mm EY3008

Espelho defletor para barreiras de luz de segurança com base de fixação; homologação CE EY1015

Espelho defletor para barreiras de luz de segurança; homologação CE EY1010
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