
Soluções para a Indústria Siderúrgica e Metalúrgica
Confiabilidade e flexibilidade para o seu processo
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Seja na indústria automotiva, aeroespacial, fornecimento de energia, 
engenharia civil ou tecnologia médica, o aço e outros metais são 
indispensáveis para o nosso mundo. Pela complexidade da sua 
produção - altas temperaturas, choque e vibração sob as condições 
mais adversas - a qualidade do processo é assegurada por procedi-
mentos rigorosos que garantem propriedades como proteção contra 
corrosão, leveza ou melhor flexibilidade. 

Para todos os tipos de produção de aço, a Balluff possui uma linha 
de sensores e sistemas desenvolvidos para ambientes agressivos 
extremamente resistentes e confiáveis. Devido a sua tecnologia, as 
soluções Balluff viabilizam o desempenho de máquinas em coqueria, 
alto forno, na laminação a quente e a frio e durante o tratamento 
superficial com padrões internacionais de qualidade.
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Linha de produção de laminação 

a quente e de chapas grossas

Alto forno
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Soluções completas para condições extremas
A Balluff oferece um portfólio de produtos para todos os processos 
da indústria metalúrgica e siderúrgica tais como: sensores indutivos, 
óticos, capacitivos, magnéticos, ultrassônicos, pressão, assim como 
sistemas de medição de posição e sistemas RFID Industrial.

A nossa linha de produtos de redes industriais e conectividade foi 
originalmente projetada para condições adversas, como por exem-
plo, os cabos PTFE de até 200°C. Todos os acessórios foram de-
senvolvidos para serem fáceis e seguros na montagem e instalação. 

Portfólio Abrangente
Tecnologia alinhada ao seu processo

Laminação a frio
 e tra

tamento 

superficial

Linha de 

lingotamento contínuo



Planta de sinterização

Coqueria

Convertedor

Forno a arco elétrico

5n www.balluff.com.br

Detecção de Objetos

Detecção de Posição Linear

Sensores para Fluídos

Identificação Industrial

Redes Industriais e Conectividade

Acessórios

Sistemas e ServiçosTestado por HALT (Teste de vida útil altamente acelerada)
A qualidade da Balluff quanto à produção de aço significa resistên-
cia tanto ao meio, altas temperaturas, choque e vibração. Nossos 
produtos são extremamente resistentes e confiáveis, uma vez que 
são rigorosamente testados em nosso próprio laboratório creden-
ciado, utilizando os testes HALT.

Esses testes ajudam a otimizar a resistência de nossos produtos 
sob cargas extremas mesmo antes de serem colocados em opera-
ção.

Soluções individuais
A Balluff oferece consultoria técnica personalizada e soluções cus-
tomizadas. Entre em contato conosco.
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A Balluff fornece soluções completas para máquinas de coqueria, 
bateria de fornos de coque e equipamentos de transporte. Em 
processos operados a quente, o sistema de medição de posição 
BTL para 100°C controla todos os movimentos relativos ao car-
regamento do forno. O controle do forno em si é executado por um 
Transdutor Linear Micropulse com proteção contra explosão, ideal 
para ambientes com gás. Na bateria de fornos de coque, o RFID 
Industrial permite um correto e total posicionamento dos carros com 
uma grande distância de leitura/gravação, transmissão de dados 
rápida e sem contato.

Coqueria
A produção de aço começa com o coque



Para todos os movimentos na bateria de fornos de coque 
Os Transdutores Lineares Micropulse BTL aplicados aos cilindros 
hidráulicos controlam todos os movimentos em ambientes de até 
100°C. Corpo metálico com classificação IP 67.
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Controle dos carros empurradores 
Os sistemas equipados com RFID industrial posicionam os carros e possibilitam a trans-
ferência de dados em tempo real, mesmo de uma longa distância. Qualquer quantidade 
de tag pode ser embutida no piso e ler, por meio do dispositivo de leitura/gravação, sem 
a necessidade de contato. 

Controle da bateria de fornos de coque 
Os Transdutores Lineares para área classificada instalados em um 
ambiente sujeito a presença de gás.

Detecção de posição na desenfornadora  
Os Sensores Indutivos resistentes a altas temperaturas de até 
160°C são os que apresentam os melhores resultados na desenfor-
nadora.



Em nenhum outro lugar na usina siderúrgica a confiabilidade do 
processo é tão importante quanto nos altos fornos e fornos a arco 
elétrico. Logo após o comissionamento, o alto forno é utilizado 
continuamente por anos. Para cada usina siderúrgica, portanto, a 
importância do gerenciamento contínuo e confiável de altas tempe- 
raturas é altamente relevante para processos como: o resfriamento 
de água, fornecimento e descarga segura de gás ou posicionamen-
to de eletrodos em um forno a arco elétrico.

Posicionamento de eletrodos 
Sensores para a detecção de cor e contraste embasam o posi-
cionamento de eletrodos no forno a arco elétrico. O sensor, que 
é protegido na garra, utiliza marcações de cor no eletrodo para 
verificar se o agarramento foi executado corretamente. As marca-
ções de cor são confiáveis e flexivelmente detectadas, mesmo em 
virtude de diferenças de temperatura.

Garantia do posicionamento correto do eletrodo 
Os Sensores Indutivos BES resistentes a solda operam de forma 
extremamente confiável imunes a campos magnéticos no forno a 
arco elétrico, garantindo a posição correta do eletrodo.
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Alto Forno e   
Forno a Arco elétrico
Gerenciamento contínuo e confiável em altas temperaturas



Ajuste dos suprimentos de ar e gás
Os Transdutores Lineares Micropulse BTL são utilizados para o 
controle de flaps e válvulas no alto forno para ajustar o suprimento e 
exaustão de ar.

Medição de pressão para o resfriamento de água
Os Sensores de Pressão BSP são especialmente efetivos para 
medição de pressão da água de resfriamento nos altos fornos e 
fornos a arco elétrico garantindo a estabilidade do processo.

Monitoramento do nível de cargas e de coque
Os Sensores Ultrassônicos monitoram o volume do material a granel 
sendo transportado em correias e o nível dos silos. Fornecem um 
carregamento confiável dos altos fornos mesmo em caso de extrema 
poeira e sujeira na carga e no coque.
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A qualidade do aço é determinada pelos segmentos da máquina 
de lingotamento contínuo. As propriedades desejadas são obtidas 
dependendo do grau, temperatura e tempo de moldagem. 
Os Sensores e Sistemas da Balluff oferecem tecnologia que garante 
um processo consistente e confiável na linha de lingotamento 
contínuo.
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Monitoramento da panela de lingotamento
Os Transdutores Lineares Micropulse BTL7 (2 e 3 vezes redundantes) 
oferecem segurança absoluta para o processo de lingotamento contínuo 
uma vez que o movimento da panela exige máxima confiabilidade.

Lingotamento Contínuo
Máxima flexibilidade para o seu processo
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Verificação do comprimento de placas 
Os Sensores Óticos de Distância são utilizados na seção de res-
friamento para verificação do comprimento das placas ou tarugos 
cortados. 

Módulo de 
substituição 

rápida 

RRM

Transporte de placas no walking beam 
Os Sensores de Inclinação com medição de ângulo sem contato 
garantem a máxima precisão no transporte de placas no walking 
beam.  

Detecção de posição da barra falsa (dummy bar)
Sensores Óticos BOS asseguram uma detecção confiável da 
posição da barra falsa, controlando o início do processo de maneira 
confiável.

Substituição rápida sem vazamentos
A substituição exige a troca de toda a unidade do sensor com os 
elementos integrados de guia de ondas. O circuito hidráulico per-
manece fechado. 



Da laminação a quente até a produção de chapas grossas, há o 
desenvolvimento de choques, vibrações e atuações de forças inten-
sas. O resfriamento a água é frequentemente necessário na cadeira 
do laminador. O equipamento utilizado nesse caso fica sujeito à 
umidade. Para grandes demandas associadas com a conformação, 
a Balluff oferece soluções comprovadas que gerenciam de forma 
abrangente uma grande variedade de etapas de trabalho, desde 
placas até bobinas.
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Módulos Fieldbus BNI até 70°C para todos os protocolos de comunicação per-
mitem que a rede tenha uma estrutura modular. Na usina siderúrgica, oferecem 
um desempenho adequado e de alto nível com sua confiabilidade funcional de 
até 70°C.

Direcionamento das placas 
Transdutores Lineares Micropulse BTL aplicados em cilindros hidráulicos 
são ideais para o posicionamento e direcionamento das placas. Verificam a 
posição das guias laterais e acompanham as placas em sua trajetória através 
da cadeira do laminador. As forças intensas de conformação são compensa-
das nesse processo de maneira confiável.

Laminação a quente
Para um processo continuamente confiável

As versões de IO-Link permitem uma fiação efetiva 
e de boa relação custo/ benefício para todos os 
sensores – inclusive sensores padrão .
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Garantia de qualidade na cadeira de laminação 
Os sistemas de RFID Industrial BIS M garantem gravação automática 
e identificação de todas as ferramentas utilizadas. Por exemplo, 
verificam os cilindros de laminação corretos ou se há correspondên-
cia entre os pares. Ao mesmo tempo, o retrabalho é documentado. 
Isso evita erros e garante manutenção no período correto de maneira 
consistente. 

Um benefício a mais: Os dispositivos RFID portáteis permitem comu-
nicação móvel no local de operação do sistema.

Atribuição correta
Os códigos de barra e de cor são utilizados para identificar as 
bobinas e outros produtos. O Sensor de Visão verifica a atribuição 
correta dos produtos independentemente de suas posições.

Ajuste exato da abertura do cilindro de laminação
A abertura do cilindro de laminação pode ser ajustada com alta 
precisão utilizando Transdutores Lineares Micropulse BTL com IP69K. 
Vedado a vácuo, o BTL é perfeito para utilização sem proteção adicio-
nal para o resfriamento contínuo da água na cadeira do laminador.



Antes do aço deixar a usina siderúrgica, ele é processado o máximo 
possível para utilização posterior. Mesmo os erros mais insignifican-
tes nesse estágio são irreversíveis, uma vez que a qualidade do aca-
bamento é visível no produto. Para a laminação a frio e o tratamento 
superficial, a Balluff aplica alta precisão: produtos de qualidade para 
o melhor desempenho mesmo no segmento final. 

Correção da posição do rolo no bobinadeira e desbobinadeira
Os Transdutores Lineares Micropulse BTL são utilizados para obter 
alta precisão na operação de bobinamento. O rolo de pressão é 
guiado, por exemplo, dependendo do diâmetro do rolo. Sensores 
Ultrassônicos também são utilizados nesse processo. 
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Laminação a frio e   
Tratamento Superficial
Precisão máxima de acabamento



Medição de pressão confiável durante o acabamento superficial
Os Sensores de Pressão BSP oferecem confiabilidade funcional durante o pro-
cesso de acabamento superficial. Permitem uma medição de pressão confiável, 
mesmo quando em contato com meios agressivos tais como ácido hidroclórico.

Guia de chapa no rolo bailarino
Os Sensores Ultrassônicos BUS detectam as chapas em rolos e 
fornecem informações sobre o acionamento correto dos mesmos. 
Além disso, eles reajustam a alimentação correta de material no rolo 
bailarino com relação ao afrouxamento da chapa. 

Controle de qualidade no sistema de revestimento
O Sensor de Cor BFS é utilizado para a inspeção de revestimentos 
de chapas. Detecta o menor contraste de cor possível ou se a cha-
pa saiu da produção polida ou não. Mesmo no caso de variações de 
temperatura, o sensor identifica as chapas de maneira confiável. 
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Nossa linha de conectores oferece conectores montados, custo- 
mizados e específicos para redes industriais com variantes especial-
mente projetadas para condições severas em usinas siderúrgicas.
Oferecemos conexões de PUR, PVC, PTFE resistentes a meios 
agressivos, altas temperaturas e respingos de solda de até 200°C. 

Conectores Especiais  
Para altas temperaturas, ambientes agressivos e respingos 
de solda

Uma grande seleção de conectores e cabos de conexão podem ser           
encontrados em nosso catálogo de Redes Industriais e Conectividade        
ou no endereço online:

www.balluff.com.br
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A Balluff desenvolveu os Módulos Fieldbus para a conexão perfeita dos 
sistemas de IO-Link para os sistemas de comunicações industriais tais 
como Profinet, Profibus ou Ethernet/IP.

Alojada em um corpo metálico IP 67, a nova geração é caracterizada 
por uma grande variedade de configurações e opções de diagnóstico 
via display.

Módulos de Rede
Em todas as tecnologias de rede
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O RFID modelo BIS M é ideal para a produção, uma vez que foi 
demonstrada sua confiabilidade em aplicações que requerem rápida 
transmissão de dados por longas distâncias de leitura/gravação e 
ambientes agressivos.

Ele grava todos os dados sem contato e permite rastreabilidade. 
Ciclos ilimitados de leitura/gravação asseguram uma comunicação 
rápida e flexível mesmo quando grandes quantidades de dados 
forem processadas. Consequentemente, o sistema sem desgaste 
pode ser integrado em todos os tipos de controladores.

Recursos mais importantes 
■n  Resistência a altas temperaturas de até 220 °C
■n Resistentes a choques e vibrações
■n Corpo resistente
■n Padrão RFID global ISO 15693, ISO 14443A
■n Distância típica de leitura/gravação de 45 cm

Equipamentos de RFID portáteis – Comunicação móvel flexível

Os equipamentos de RFID portáteis em tecnologia LF, HF e UHF garantem 

comunicação móvel sem cabo. Software individualmente adaptado às

necessidades de aplicação com recursos exclusivos adicionais: menus per-

sonalizados, informações exibidas em texto simples e proteção contra acesso 

não autorizado. Nossos equipamentos portáteis de RFID são capazes de 

identificar códigos 1D/2D.

Dispositivo de armazenamento de dados para altas temperaturas (–40...+220ºC)

112 bytes  
NXP ICODE SLI
ISO15693

BIS00YE Ø 25×5 mm
BIS00Y4 51,5×51,5×6,5 mm
BIS00Y1 128×52×11 mm

736 bytes  
NXP Mifare
ISO14443A

BIS00YA Ø 25×5 mm
BIS00Y7 Ø 50×5 mm

1 Kbytes  
Infineon
ISO15693

BIS00Y2 51,5×51,5×6,5 mm

RFID Industrial                         
para altas temperaturas
Dispositivos de armazenamento de dados resistentes HF com 13,56 
MHz
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O BVS-E Ident lê a maioria dos códigos de barras e códigos de 
Data Matrix de forma rápida, segura e confiável em até 40 vezes 
por segundo. Irregularidades relativas à posição, tais como aquelas 
que ocorrem excepcionalmente durante o transporte da bobina são 
irrelevantes ,pois são compensadas pelo sensor. Verifica também se 
o conteúdo do código está correto e avalia a qualidade do código 
de acordo com as normas de padronização ISO, o que aumenta a 
confiabilidade do processo porque os códigos que são difíceis de 
serem lidos são ejetados de maneira confiável. 

■n Operação simples
■n Leitura e verificação de códigos de barra e de Data Matrix ao 
mesmo tempo

■n Avaliação da qualidade do código de acordo com as normas ISO
■n O código é lido independentemente da posição,mesmo sob  
condições difíceis

■n Verificação de sequências (fluxos) de caracteres
■n Saída de dados de código pela Interface RS232 ou Ethernet
■n Monitor externo disponível
■n Faixa extensiva de acessórios que atendem às normas industriais

Códigos de barra legíveis
■n Intercalado 2 de 5
■n Código 39
■n Código 128
■n Pharmacode, Codabar
■n EAN 8, EAN 13
■n UPC-A, UPC-E
■n PDF 417

Data Matrix 
■n Sob contrastes alto e baixo
■n  Para superfícies brilhantes e refletoras
■n  Para códigos marcados diretamente e espelhados

Série Identificação BVS-E Identificação BVS-E BVS-E Identification
Lentes, distância focal
PNP, luz vermelha 

Lentes Padrão, 8 mm Lentes telefoto, 12 mm Lentes telefoto, 16 mm

PNP, luz 

vermelha 

Código de pedido BVS0001 BVS000T BVS000Y
Descrição BVS ID-3-001-E BVS ID-3-003-E BVS ID-3-007-E

PNP, 
infraver-
melha

Código de pedido BVS0019 BVS001A BVS001E
Descrição BVS ID-3-101-E BVS ID-3-103-E BVS ID-3-107-E

Tensão de alimentação UB 24 V CC  ±10 % 24 V CC  ±10 % 24 V CC  ±10 %
Entradas de chaveamento 1× Disparo, 1× Seleção 1× Disparo, 1× Seleção 1× Disparo, 1× Seleção 
Saídas de chaveamento 1× sincronia de iluminação, 1× PNP 1× sincronia de iluminação, 1× PNP 1× sincronia de iluminação, 1× PNP 

Interface RS232 RS232 RS232
Configuração da interface Ethernet 10/100 Base T Ethernet 10/100 Base T Ethernet 10/100 Base T
Taxa  de inspeção 3...40 Hz (dependendo da 

função de avaliação) 
3...40 Hz (dependendo da 
função de avaliação) 

3...40 Hz (dependendo da 
função de avaliação) 

Faixa de operação 50...1000 mm 50...1000 mm 150...1000 mm
Distância de trabalho, Campo 50 mm, 1000 mm, 50 mm, 1000 mm, 150 mm, 1000 mm,
de visão (horizontal x vertical) 25×18 mm 500×360 mm 16×12 mm 312×237 mm 34×26 mm 229×172 mm
Iluminação LED, luz incidente, desselecionável LED, luz incidente, desselecionável LED, luz incidente, desselecionável 
Seguro para os olhos de acordo com a IEC 62471 Grupo de isenção Grupo de isenção Grupo de isenção 
Conexão Conectores 2× M12  

(8 e 4 pinos) 
Conectores 2× M12  
(8 e 4 pinos) 

Conectores 2× M12  
(8 e 4 pinos) 

Classe de proteção de acordo com a IEC 60529 IP 54 IP 54 IP 54

Sensores de Visão                    
para Data Matrix e códigos de barra
Leitura, verificação e avaliação 

Para obter mais informações, consulte nossos 
catálogos de Identificação Industrial ou no 
endereço online:

www.balluff.com.br
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Os sensores óticos verificam a presença, tamanho, cor, distância e 
espessura. 

■n  Reconhecimento e contagem de peças 
■n  Monitoramento de altura de pilha
■n  Detecção através de vidro 
■n  Alinhamento de peças pequenas 
■n  Reconhecimento de marca comercial 
■n  Detecção de nível de preenchimento e muito mais

Os sensores indutivos são utilizados para controlar, posicionar e 
verificar processos de tecnologia de automação. 

■n  Sem contato, sem desgaste, resistente à contaminação, prote-
gido contra curto-circuito 

■n  Disponível em formatos com dimensões de Ø 3 mm a quadrados 
de 80×80 mm 

Sensores Óticos Sensores Indutivos

Detecção de Objetos
Ampla variedade de sensores para o seu processo

Diferentes princípios de operação para a detecção de objetos estão 
à disposição para uma grande variedade de tarefas na indústria si- 
derúrgica e metalúrgica: monitoramento de nível confiável, detecção 
de marcações, sensores de cilindros hidráulicos ou aplicações 
resistentes na indústria metalúrgica. Selecione a melhor solução.

ZONA 
QUENTE

Chaves mecânicas de uma ou várias posições BNS resis-
tentes a temperaturas extremamente altas
As chaves de uma ou várias posições são adequadas para tempe- 
raturas de até 180°C. Alojados em um corpo resistente fundida por 
pressão eles necessitam de pouquíssimo espaço e são ideais para 
ambientes agressivos.
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Os sensores capacitivos detectam objetos com todos os tipos de 
líquidos, granulados e pós, incluindo materiais não condutivos, 
diretamente ou através da parede de um recipiente.

■n  Sem contato, sem desgaste, não reativo, sinal de saída sem 
variações

■n Substituição simples do sensor, a vedação do recipiente não é 
necessária

A aplicação para os sensores magnéticos é a identificação das 
posições em cilindros pneumáticos e hidráulicos.

■n Funcionamento preciso e confiável
■n Vida útil longa devido à ausência de contato e desgaste
■n Resistente à vibração
■n Fixação em pouco espaço, devido ao seu tamanho 

Sensores Capacitivos Sensores Magnéticos

Para obter mais informações, consulte nossos      
catálogos de Detecção de Objetos ou no ende-
reço online: 

www.balluff.com.br
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Tamanho M12×1 M12×1 M18×1 M18×1 M30×1.5 M30×1.5
Tipo de instalação Faceado  Não faceado Faceado  Não Faceado Faceado  Não Faceado
Classificação da distância de chaveamento  sn 2 mm 4 mm 5 mm 8 mm 10 mm 15 mm
PNP, sem 
contato

Código de pedido BES04CK BES04CL BES043T BES043U BES043W BES043Y
Descrição BES 515-325-SA74-D-TF-02 BES 515-356-SA35-D-TF-02 BES 515-326-SA49-D-TF-02 BES 515-360-SA13-D-TF-02 BES 515-327-SA22-D-TF-02 BES 515-362-SA4-D-TF-02

Tensão de alimentação  UB 10...30 V CC 10...30 V CC 10...30 V CC 10...30 V CC 10...30 V CC 10...30 V CC 
Faixa de temperatura ambiente –25...+160°C –25...+160°C –25...+160°C –25...+160°C –25...+160°C –25...+160°C
Classe de proteção de acordo com a IEC 60529 IP 69K IP 69K IP 69K IP 69K IP 69K IP 69K
Material 
do Corpo

Aço inoxidável Aço inoxidável Aço inoxidável Aço inoxidável Aço inoxidável Aço inoxidável 

Superfície de detecção PEEK PEEK PEEK PEEK PEEK PEEK
Conexão Cabo de 2 m  

FEP
Cabo de 2 m  
FEP

Cabo de 2 m  
FEP

Cabo de 2 m  
FEP

Cabo de 2 m  
FEP

Cabo de 2 m  
FEP

Variantes com cabo fixo de 5 m podem ser 
fornecidos sob solicitação para eliminar pontos 
de contato na zona quente.

Os Sensores Indutivos de alta temperatura BES operam em proces-
sos de forjamento e fundição. Resistentes a temperaturas de até 
160°C, têm classificação de proteção IP 69K que garantem uma 
vedação à prova de água. Os sensores também demonstram um 
alto nível de confiabilidade durante operações contínuas, eliminando 
a necessidade de equipamentos eletrônicos adicionais no proces-
samento.

Sensores Indutivos BES para altas temperaturas 
■n  Maximizar a disponibilidade do sistema
■n Redução de custos de manutenção
■n Maior qualidade de processo

ZONA 
QUENTE

Sensores Indutivos para tempe-
raturas de até 160 °C
Para utilização em zona quente
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Conectado ao amplificador do sensor Balluff para sensores capacitivos 
resistentes a alta temperatura por meio de cabo de sensor triaxial. Informa-
ções sobre esses e uma grande variedade de outros sensores podem ser 
encontradas no catálogo de detecção de objeto.

Tamanho M12×1 M18×1 M30×1.5 M18×1 R 3/8“ NPTF 3/8"
Tipo de instalação Faceado  Não Faceado  Não Faceado  Não Faceado  Não Faceado  Não Faceado
Classificação da distância de chaveamento  sn 0…2 mm 1…10 mm 1…20 mm Nível ajustável Nível ajustável Nível ajustável 
Código de pedido BCS00TC BCS00A1 BCS00A2 BCS00A3 BCS00A4 BCS00A5
Descrição BCS S104407-XXS20D-SZ02-T09 BCS M18T4H1-XXS10H-SZ02-T08 BCS M30T4G1-XXS20H-SZ02-T08 BCS S10T401-XXSFNC-SZ02-T07 BCS S10T402-XXSFNC-SZ02-T07 BCS S10T403-XXSFNC-SZ02-T07
Tensão de alimentação  UB 4…8 V CC 4…8 V CC 4…8 V CC 4…8 V CC 4…8 V CC 4…8 V CC 
Faixa de temperatura ambiente  Ta 0…+180 °C –180…+250 °C –180…+250 °C –10…+180 °C –10…+180 °C –10…+180 °C
Classificação de Pressão 150 bar
Classe de proteção de acordo com 
a IEC 60529 

IP 68, IP 54  
on connector

IP 54 IP 54 IP 54 (IP 68  
no máx. 6 bar)

IP 54 (IP 68  
no máx. 6 bar)

IP 54 (IP 68  
no máx. 6 bar)

Material do Corpo Aço inoxidável, Aço inoxidável, Aço inoxidável, Aço inoxidável, Aço inoxidável, Aço inoxidável, 
Superfície de detecção Aço inoxidável, , EP PTFE PTFE PTFE PTFE PTFE

Conexão Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo Cabo 

Ideal para o monitoramento do nível de materiais a granel em silos, os
sensores capacitivos detectam materiais não metálicos e impedem 
que o acúmulo de níveis elevados de poeira e sujeira afetem o seu 
desempenho, compensando por qualquer adesão. 

Variantes de alta pressão também podem ser encontrados em insta-
lação em usinas siderúrgicas, podendo ser utilizados em pressões de 
150 bar e temperaturas de até 180°C.

Em contraste com os sensores capacitivos convencionais os Sen-
sores Capacitivos resistentes a altas temperaturas são equipados 
com eletrodos de aço inoxidável.

■n  Alto grau de estabilidade mecânica
■n Resistente a meios abrasivos
■n Superfícies especialmente polidas impedem a aderência de meios 
pegajosos

ZONA 
QUENTE

Sensores Capacitivos para altas 
pressões e temperaturas
Monitoramento de nível para ambientes empoeirados e sujos
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Sensores Ultrassônicos 
Medição de nível confiável, mesmo com sujeira pesada

Seja detecção de posição, medição de distância ou detecção de 
meios sólidos, com poeira ou líquido: Sensores Ultrassônicos BUS 
oferecem precisão total. Os sensores têm um alto desempenho, in-
dependentemente da cor, transparência e propriedades superficiais. 
Eles são capazes de detectar o seguinte:

■n Objetos feitos de praticamente qualquer material
■n Fluidos, granulados, pós (diretamente)

Os Sensores Ultrassônicos BUS se diferem uns dos outros quanto 
ao sinal de saída, sendo ela digital ou analógica, são capazes de 
detectar e contar objetos de forma confiável, assim como determi-
nar distâncias com máxima precisão.

Benefícios
■n  Detecção sem contato
■n Detecção confiável em ambientes sujos, empoeirados e nebulo-
sos

■n Operação independente de cor, transparência, propriedades 
refletoras e acabamento superficial do objeto

■n Possibilidade de detecção com precisão de pequenos objetos
■n Formatos retangulares e cilíndricos que permitem uma maior 
seleção de formato

Faixa de escaneamento 600…6000 mm (zona cega  600 mm)

Saída digital 2× PNP,  
NO/NC contato

Código de pedido BUS000A
Descrição BUS Q80K0-PWXER-600-S92K

2× NPN,  
NO/NC contato

Código de pedido BUS000C
Descrição BUS Q80K0-NWXER-600-S92K

Com saída 
analógica

0...10 V Código de pedido BUS000E
Descrição BUS Q80K0-XAER-600-S92K

4...20 mA Código de pedido BUS000F
Descrição BUS Q80K0-XBER-600-S92K

Tensão de alimentação  UB 18...30 V CC, protegido contra inversão de polaridade

Corrente de saída 500 mA
Resolução 1 mm
Classe de proteção de acordo com a IEC 60529 IP 65
Faixa de Temperatura de Operação –15...+70°C
Material do Corpo PBT

Superfície de detecção Resina epóxi – esfera oca de vidro/PUR 
Conexão Conector M12, 5 pinos

Para obter mais informações, consulte o catálogo 
de Sensores Ultrassônicos ou nosso endereço 
online:

www.balluff.com.br
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O sensor BFS 33M True Color faz parte de uma linha completa-
mente diferente da série de sensores RGB convencionais. Devido a 
sua alta resolução, eles não detectam apenas cores como também 
distinguem diferentes contrastes de maneira confiável. O Sensor 
True Color pode detectar placas laminadas a quente e distinguir 
entre um acabamento de metal polido e não polido. O sensor utiliza 
três saídas digitais e uma interface serial para executar as avalia-
ções. 

■n  Detecção de uma área de destaque entre o número aleatório de 
cores 

■n  O menor contraste de cor pode ser distinguida de maneira con-
fiável 

■n Grande distância de detecção de até 400 mm 
■n Configuração simples e visualização com a utilização de software 
■n Corpo resistente

Tipo Sensores BFS True Color 
Código de pedido BFS000L
Descrição BFS 33M-GSS-F01-PU-02
Canais (saídas) 3 (7 cores + plano de fundo) 
Espaço de cor CIELab
Frequência de chaveamento 1,5 kHz (em 3 produtos) 
Resolução 8 ajustes de intensificação, 12 bit 
Resolução da cor < 0.5 dE
Precisão de repetição < 1 dE
Classe de proteção IP 54
Faixa de temperatura ambiente  Ta –10...+55 °C
Material do Corpo Revestido com alumínio 

A Balluff também oferece uma grande seleção de fibras óticas 
de vidro adequadas para temperaturas de até +170 °C ou 
+250°C quando instaladas permanentemente.

Os Sensores de Contraste de alta resolução BKT 21M são utilizados 
para destacar a diferenciação entre valores cinza e detectar marca-
ções de cor. Os sensores detectam as marcas afixadas nos eletro-
dos de maneira confiável. As fibras óticas resistentes a temperaturas 
também permitem que sensores de contraste sejam posicionados 
próximos a objetos quentes.

Sensores de Cor e Contraste 
Ideais para a detecção de marcações

Series Sensor de contraste BKT
Código de pedido BKT000Y
Descrição BKT 21M-002-P-S4
Distância de operação 19 mm ±2 mm
Tensão de alimentação  US 10...30 V CC
Tipo de chaveamento Chaveamento claro/escuro (ajustável)

Emissor, tipo de luz LED, luz branca (400...700 nm)
Freqüência de chaveamento 5 kHz
Classe de proteção de acordo com a IEC 60529 IP 67
Faixa de temperatura ambiente  Ta –25...+55°C
Material do Corpo Zinco/alumínio fundido
Material da superfície ótica Vidro

PNP, NO/NC

ZONA 
QUENTE
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Permite rápida substituição dos Transdutores Lineares Micropulse 
BTL7 em cilindros hidráulicos sem perder pressão ou óleo. A uni-
dade completa do sensor é substituída juntamente com um guia de 
onda integral de modo que o circuito hidráulico permanece fechado.

■n  A vedação hidráulica permanece intacta
■n Não há risco do ar entrar no sistema hidráulico
■n O sistema hidráulico não é contaminado
■n Um método simples de substituição da unidade do sensor evita 
erros

■n Todas as dimensões são idênticas àquelas dos Transdutor Li- 
neares de haste padrão

■n As unidades dos sensores podem ser instalada de maneira rápida 
e segura no tubo externo existente

■n Disponível para todas as interfaces

Unidade de sensor de substituição (sem o tubo externo):  BTL7-_ _ _ _-M_ _ _ _-ZR-_ _ _ _
Transdutor incluindo o tubo externo:  BTL7-_ _ _ _-M_ _ _ _-ZM-_ _ _ _  

(e.g.: BTL7-A510-M0305-ZM-S115)

Rosca de montagem 3/4”-16 UNF, flange com superfície de montagem, 

diâmetro do tubo externo de 10,2 mm, ponto neutro em 50,8 mm
Transdutor incluindo o tubo externo:  BTL7-_ _ _ _-M_ _ _ _-ZN-_ _ _ _  

(e.g.: BTL7-E500-M1829-ZN-S32)

Rosca de montagem 3/4”-16 UNF, flange com superfície de montagem, 

diâmetro do tubo externo de 10,2 mm, ponto neutro em 50,8 mm

Unidade de sensor de substituição (sem o tubo externo):  BTL7-_ _ _ _-M_ _ _ _-BR-_ _ _ _
Transdutor incluindo o tubo externo:  BTL7-_ _ _ _-M_ _ _ _-BM-_ _ _ _  

(e.g.: BTL7-S510-M1016-BM-KA05)

Rosca de montagem M18x1,5, flange com superfície de montagem, 
diâmetro do tubo externo de 10,2 mm, ponto neutro em 30 mm

Transdutor incluindo o tubo externo:  BTL7-_ _ _ _-M_ _ _ _-BN-_ _ _ _  

(e.g.: BTL7-S501B-M0305-BN-S115)

Rosca de montagem M18×1,5 UNF, flange com superfície de montagem, 

diâmetro do tubo externo de 10,2 mm, ponto neutro em 30 mm

Módulo de 
substituição 

rápida

RRM

Substituição rápida dos         
Transdutores Lineares Micropulse
Sem perda de pressão ou óleo
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Classe I, Divisão 1, Grupos A, B, C, e D
Classe II, Divisão 1, Grupos E, F, e G; Classe III  
T6 Ta=65°C, T5 Ta=80°C Tipo 4X/6P; IP 68
Classe I, Zona 1 AEx d IIC T6 Ta=65°C, T5 Ta=80°C
Classe I, Zona 1 Ex d IIC T6 Ta=65°C, T5 Ta=80°C

SIRA 11ATEX1104X
IECEx SIR 11.0048X

C             US
11-2411253X

     II 1/2GD
Ex d IIC T6/T5 Ga/Gb Ta +65°C (T6) +80°C (T5)
Ex t IIIC T85/T100°C Da IP 68 Ta +65°C (T85) +80°C (T100)

     0518

Zona 1

partição

Zona 0

ATEX

IEC
IECEx

Transdutores Lineares Micropulse EX 
Pressão nominal de 600 bar. Aprovado para áreas classificadas 
potencialmente explosivas

Para faixas de medição entre 25 e 4000 mm 
Os Transdutores Lineares Micropulse BTL para área classificada têm 
um desempenho sob condições extremas da indústria metalúrgica e 
siderúrgica. O sistema de medição sem contato pode ser disponibili-
zado em diferentes versões para utilização dentro e fora da Europa.

Para a Europa: Tipo de proteção contra explosão “d” –  encapsula-
mento à prova de chamas

Transdutores Lineares designados Ex d IIB + H2 T6 Ga/Gb aten-
dem às exigências de equipamentos elétricos em áreas explosivas. 
As regulamentações de segurança devem ser observadas (EX-RL, 
EN 60079-14, EN 60079-1). Os Transdutores Lineares da categoria 
II 1/2 G com a designação Ex d IIB+H2 T6 são aprovados para 
áreas contendo gases explosivos e a categoria de Transdutor Li- 
neares II 3D com a designação Ex tD IP 67 T85°C, A Zone 22 são 
adequados para áreas contendo poeira inflamável.

Para os EUA e Canadá
O Transdutor Linear Micropulse J-DEXC foi desenvolvido especial-
mente para utilização nos EUA e Canadá. O sistema J-DEXC atende 
a todas às exigências das autoridades normativas americanas e per-
mite uma manutenção fácil. O J-DEXC é composto por um corpo 
resistente à prova de fogo e um módulo eletrônico de fácil acesso e 
substituição.

Aplicações 
■n  Válvulas e linguetas atuadas hidráulica e pneumaticamente
■n Monitoramento do curso de embreagem para compressores
■n Nível de monitoramento
■n Controle de nível
■n Detecção de valor real em cilindros hidráulicos em áreas perigo-
sas
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Os Transdutores Lineares Micropulse BTL são adequados para 
ambientes quentes com temperaturas chegando a 100°C. Prote-
gidos por um cilindro hidráulico, controlam todos os movimentos 
sem contato, medição à distância sem desgaste, mesmo sob altas 
temperaturas. Instalados dentro de um corpo robusto, podem ser 
equipados com cabos PTFE (200°C).

Os módulos Profibus P111 foram 
projetados para conectar Transdu-
tores Lineares Micropulse – resis-
tentes, com sistemas de medição de 
distância para condições ambientais 
extremas. Com um corpo de metal 
resistente, os módulos Profibus P111 
satisfazem as exigências mecânicas 
mais rigorosas.

Os módulos são equipados com 
quatro portas independentes para os 
Transdutores Lineares de Micropulse 
BTL. Um máximo de 16 magnetos 
pode ser utilizado por BTL em um 
comprimento nominal máximo de 
7500 mm. Para portas adicionais eles 
podem ser configurados com sen-
sores digitais ou analógicos, depen-
dendo da versão.

Transdutores Lineares         
Micropulse para até 100 °C 
Em um corpo metálico resistente, podendo ser equipados com cabos PTFE

Módulo P111 
Integração econômica de Transdutores Lineares Micropulse

O número máximo de magnetos é 16 por BTL, 

mas somente um total de 60 por módulo.

Fieldbus/versão Profibus/4× P111, 8× DI Profibus/4× P111,  
4× AI (0...10 V/4...20 mA)

Entradas digital analógico
Código de pedido BNI0064 BNI0065
Descrição BNI-PBS-551-001-Z001 BNI-PBS-552-001-Z001
No. de portas de I/O 8 8
No de entradas digitais 8 PNP
No. de entradas analógicas 4 (0...10 V/4...20 mA)
No. de entradas P111 4 4

Transdutores Lineares 
Micropulse para tem-
peraturas  100°C

Cabo PTFE para 
200°C

ZONA 
QUENTE

BSPBSP

BSPBSP
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Micropulse ProCompact
As aplicações típicas para Transdutores Lineares Micropulse Pro-
Compact incluem usinas siderúrgicas que apresentam condições 
extremas exigindo alta confiabilidade e  impermeabilidade por lon-
gos períodos de tempo. O princípio de operação sem contato dos 
sistemas assegura uma ausência completa de desgaste e uma vida 
útil prolongada. O sinal de saída de alta precisão é utilizado como 
um sinal absoluto para o controlador em uma grande variedade de 
interfaces.

Transdutores Lineares Micropulse 
ProCompact com IP 69K
O sistema de feedback de cilindro para ambientes extremos

Séries BTL5 Pro Compact HB/WB rod
Descrição / sinal de saída BTL5-A11-M...-HB/WB-...-C/analógico 0...10 V
Descrição / sinal de saída BTL5-E1-M...-HB/WB-...-C/analógico 4...20 mA
Descrição / sinal de saída BTL5-C1-M...-HB/WB-...-C/analógico 0...20 mA
Descrição / sinal de saída BTL5-G11-M...-HB/WB-...-C/analógico –10...10 V
Descrição / sinal de saída BTL5-P1-M...-HB/WB-...-C/pulso digital 
Descrição / sinal de saída BTL5-S1-M...-HB/WB-...-C/digital SSI
Descrição / sinal de saída BTL5-H1-M...-HB/WB-...-C/BUS CANopen
Carga de choque 100 g/6 ms de acordo com a IEC 60068-2-27 e 

100 g/2 ms de acordo com a IEC 60068-2-29 
Vibração 12 g, 10...2000 Hz de acordo com a IEC 60068-2-6 

Classe de proteção de acordo 
com a IEC 60529 

IP 68 (5 bar com cabo); IP 69K (com sistema de 
proteção de cabo); IP 68 (40 bar com sistema 
de proteção de cabo) 

Material do Corpo Aço inoxidável 1.4404 
Material do flange e tubo Flange 1.4404, tubo de aço inoxidável 1.4571 
Faixa de temperatura de operação e armazenamento –40...+85°C, –40...+100°C
Conexão de cabo PTFE/–40...+200°C
Comprimentos nominais padrão [mm] 0025...5080 ou em incrementos de 1-mm sob solicitação 

Series Adaptador
Código de pedido BAM01JW
Descrição BAM AD-XA-007-M18×1.5/D12-2
Material do Corpo Bronze (não resistente à água do mar)
Código de pedido BAM01JY
Descrição BAM AD-XA-007-M18×1.5/D12-4
Material do Corpo Aço inoxidável V2A (condicionalmente resistente à água do mar)

Series Tubo protetor de PUR
Descrição BAM PT-XA-001-095-0-_ _ _
Comprimento do tubo 02, 05, 10, 15, 20, 30, 50 and 100 m
Classe de proteção IP 68 (40 bar), IP 69K (instalado e fixado)
Diâmetro interno/externo 9.5 mm/16 mm
Faixa de temperatura –40...+95°C
Raio de curvatura mínimo (estático) 51 mm

Adapter

Protective hose



30

Transdutores Lineares          
Micropulse Redundantes 
Para segurança máxima

Mais informações podem ser encontradas no catálogo de Detecção de 
Posição Linear ou em nosso endereço online: 

www.balluff.com.br

Series Haste redundante BTL7
Carga de choque 100 g/6 ms de acordo com a EN 60068-2-27
Vibração 12 g, 10 to 2000 Hz de acordo com a EN 60068-2-6
Protegido contra inversão de polaridade para 36 V
Proteção contra sobretensão para 36 V
Resistência dielétrica 500 V CA (terra à Corpo)
Classe de proteção de acordo com a IEC 60529 IP 67
Material do Corpo Alumínio anodizado/tubo protetor de aço inoxidável 1.4571, flange de aço inoxidável 1.4571

Montagem Modelo TB rosca M18×1,5, Modelo TZ rosca 3/4” 16 UNF
Modelo TK, 18h6 com 6 parafuso de redonda 
Modelo TT rosca M30×1,5

Classificação de pressão com tubo protetor 
de 10,2 mm

600 bar se instalado em um cilindro hidráulico de até 2000 mm de comprimento nominal 

300 bar para um comprimento nominal > 2000 mm 
Classificação de pressão com tubo protetor de 21 mm 250 bar se instalado em um cilindro hidráulico de até 2000 mm de comprimento nominal

Conexão Conector de plugue ou conexão por cabo
Teste de EMC

Emissão de RF EN 55016-2-3 (área industrial e residencial)
Eletricidade estática (ESD) EN 61000-4-2 Nível de severidade  3
Campos eletromagnéticos (RFI) EN 61000-4-3 Nível de severidade  3
Pulsos de interferência transiente (BURST) EN 61000-4-4 Nível de severidade  3
Tensão de surto EN 61000-4-5 Nível de severidade  2
Interferência conduzida induzida por 
campos de alta frequência

EN 61000-4-6 Nível de severidade  3

Campos magnéticos EN 61000-4-8 Nível de severidade  4
Comprimentos nominais padrão [mm] 25...7620 mm em incrementos de 1 mm

Resistente à pressão de até 600 bar, alta repetibilidade, redundante, 
sem contato. Os Transdutores Lineares Micropulse BTL múltiplos 
redundantes podem satisfazer as exigências rigorosas de segurança 
e disponibilidade. Confiáveis em operação quando instalados com 
as válvulas de segurança e cilindros hidráulicos, oferecem medições 
entre 25 e 7620 mm.

Até 3 sistemas de medição a distância independentes no mesmo 
corpo garantem uma operação segura. Os Transdutores Lineares 
Micropulse redundantes são adequados para a detecção, com o 
recurso de falha segura, de distâncias em válvulas de segurança, por 
exemplo, e para o monitoramento independentemente de posições e 
velocidades.
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Tamanho 79×28×20 mm 79×28×20 mm
Interface 4...20 mA Modbus RTU RS-485
Faixa de medição 
0 a 360°

Código de pedido BSI0004 BSI0003
Descrição BSI R11A0-XB-CXP360-S75G BSI R11A0-XXR-CXP360-S75G

Faixa de 
medição ±45 

Código de pedido BSI0002
Descrição BSI R11A0-XB-CXS045-S75G

Tensão de alimentação  UB 10...30 V CC 10...30 V CC
Consumo de Corrente < 31 mA < 20 mA
Máx. resolução ±0.01° ±0.01°
Máx. desvio característico ±0.1% (min. 0.1°) ±0,1° a 10...40°C, ±0,15° em qualquer 

outra faixa de temperatura
Desvio de temperatura ±0.01%/10 K
Frequência de amostragem < 150 ms < 150 ms
Tempo de estabilização < 1 s < 1 s
Protegido contra inversão de polaridade / curto circuito Sim/Sim Sim/Sim
Classe de proteção de acordo com a IEC 60529 IP 67 IP 67
Faixa de temperatura ambiente Ta –40...+85°C –40...+85°C
Peso Aprox. 80 g Aprox. 80 g
Material do Corpo Alumínio Alumínio
Protocolo de medição, calibração Opicional Opicional
Conexão Conector M8, 4 pinos Conector M8, 4 pinos

Eixo de inclinação

Sensores de Inclinação 
Sensores de alta precisão de 360° para medição de ângulo sem contato

Nossos Sensores de Inclinação são ideais para o monitoramento de 
posição de precisão e contínuo de movimentos giratórios.

Os sensores medem o desvio do plano horizontal em um eixo de 
até 360°. Necessitam de pouco espaço para instalação, apresentam 
corpo metálico resistente e podem ser utilizados em temperaturas 
entre –40 e 85°C.

■n Nenhum contato e princípio de medição absoluta
■n Alta precisão
■n Desvio mínimo de temperatura
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A versão padrão dos Sensores BSP é ideal para o monitoramento 
da pressão em usinas siderúrgicas. De –25 a 125°C. A grande 
variedade de faixas de pressão e sinais de saída é adequada para 
quase toda aplicação.

Ideais para a indústria siderúrgica, os Sensores de Pressão pos-
suem uma conexão de processo resistente a ácido feita de PVDF e 
pode ser monitorada durante o acabamento superficial.

Quando uma conexão de processo resistente a 
ácido for feita de PVDF, o sensor também poderá 
ser utilizado sob condições difíceis que ocorrem 
durante o acabamento superficial.

Faixas de pressão –1...50 bar
Tensão de alimentação UB 18...36 V DC
Frequência de chaveamento, f máx. 200 Hz
Precisão ≤ ±0.5 % FSO BFSL
Desvio de temperatura ≤ ±0.3 % FSO/10 K
Temperatura do meio/ambiente –25…+85°C/–25...+125°C
Classe de proteção de acordo com a IEC 60529 IP 67 (quando conectado)
Material do Corpo PA 6.6, aço inoxidável

Membranas Cerâmicas Al2O3

Vedação Fluorelastômero
Conexão de processo PVDF

Conexão Conector M12 conector, 4-pinos
Conexão de processo G 1/2" 

Para obter mais informações, consulte nosso catálogo de Sensores de 
Pressão ou no endereço on-line: 

www.balluff.com.br

Sensores de Pressão 
Resistentes ao ácido hidroclórico



33n www.balluff.com.br

Corrente/alimentação/tensão de saída 5 A/120 W/24 V DC (SELV) 10 A/240 W/24 V DC (SELV)
Tensão de entrada 100...240 V AC, Monofásico 100...240 V AC, Monofásico 
Código de pedido BAE00EK BAE00EU
Descrição BAE PS-XA-1W-24-050-013 BAE PS-XA-1W-24-100-014
Faixa de tensão de entrada 90...264 V AC/135...340 V CC 90...264 V AC/135...340 V CC
Corrente de partida 1.14 at 230 V AC/2,1 A at 110 V AC 2.11 at 230 V AC/4.4 A at 110 V AC
Faixa de frequência 48...62 Hz 48...62 Hz
Fusível de entrada 6.3 A/250 V AC interno 6.3 A/250 V AC interno
Faixa de ajuste de tensão 22...28 V CC 22...28 V CC
Máx. Coeficiente de temperatura ±0.03 %/°C 0.03 %/°C
Tempo de retenção > 150 ms a 230 V AC/> 25 ms a 115 V AC > 120 ms a 230 V AC/> 15 ms a 115 V AC
Indicadores de status Nível de esforço, vida útil, nível de carga Nível de esforço, vida útil, nível de carga 
Impuso energético 150 % por 4 s 150 % por 4 s
Eficiência Alta eficiência, tipicamente > 89 %. Alta eficiência, tipicamente > 91 %.
Resposta Característica de avanço Característica de avanço
Faixa de temperatura ambiente/armazenamento –25...+70 °C/–40...+80°C –25...+70 °C /–40...+80 °C
Montagem Montagem em trilho DIN Montagem em trilho DIN 
Modo paralelo Sim (com diodos externos) Sim (com diodos externos) 
Classe de proteção de acordo com a IEC 60529 IP 20 IP 20
Redução dos valores especificados (derating) –2.5 %/°C acima de +60 °C –2.5 %/°C acima de +60 °C
Refrigeração Convecção livre Convecção livre
Material do Corpo Metal, parcialmente embutida Metal, parcialmente embutida 
Vida útil (a 80 % de carga e a 40°C) 15 anos 15 anos
Garantia 2 anos 2 anos
Aprovações CE CE

Fontes de Alimentação IP20 – dados gerais
■n Alta eficiência de no máx. 92%
■n Perda mínima de calor e geração
■n Maior eficiência do sistema
■n 3 estágios de indicação de status
■n Impulso energético (150 % por 4 s.)
■n Extremamente compacto
■n Utilização mais eficiente das unidades de fonte de alimentação
■n A não ocorrência de sobrecarga evita falhas
■n Manutenção programada e reparos não são mais necessários
■n Produtividade maior
■n Vida útil de 15 anos (a 80 % de carga e a 40 °C)
■n O corpo embutido garante alto grau de resistência a cargas de 
vibração e choque, além disso, contém contatos de alarme livres 
de potenciais

A Balluff fabrica Fontes de Alimentação Inteligentes projetadas para 
operação eficiente de plantas e usinas e podem ser instaladas 
localmente. Ideais para a operação contínua em alta capacidade. 
A condição é visualizada por visores óticos dinâmicos (heart beat): 
Incluindo nível de carga, nível de esforços e vida útil. O LED de vida 
útil troca de cor para indicar que há uma mudança eminente no 
dispositivo.

O monitoramento de condição oferece reservas padrão de 30 a 50 
% que evitam sobrecarga. Consequentemente, falhas imprevistas 
são evitadas e a carga horária de manutenção é reduzida.

As versões 5 A apresentam um corpo compacto, parcialmente 
embutida e toleram altas cargas de choque e vibração o que as 
permitem ser ideal para a indústria siderúrgica.

Fontes de Alimentação Inteligentes
Para uma máxima disponibilidade do sistema

Nível de carga

Nível de esforços

Vida útil
Também 
disponível 
com IP 67!

Também 
disponível 
com IP 67!
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Descrição Proteção contra solda Proteção contra solda 
Utilização Para sensores óticos BOS 23K Para sensores óticos BOS 50K 
Código de pedido BAM01L8 BAM01U6
Descrição BAM PC-XO-006-23K-1 BAM PC-XO-006-50K-1

Sensor não incluído no escopo 
padrão de entrega!

Sensor não incluído no escopo 
padrão de entrega!

Para obter informações detalhadas, consulte o catálogo de Acessórios ou 
no endereço online: 

www.balluff.com.br

Acessórios
Para montagem flexível

Anteparo de segurança para  
sensores óticos 
Proteção contra altas temperaturas e respingo de solda  

Todos nossos sensores e sistemas são acompanhados com 
acessórios mecânicos correspondentes para instalação flexível. Eles 
garantem uma montagem rápida e fácil, posicionamento exato e 
substituição rápida dos sensores. Nossos acessórios são, portanto, 
essenciais para a manutenção de um alto nível de disponibilidade da 
máquina.

Os anteparos de segurança podem ser encontrados disponíveis 
para a proteção de sensores óticos contra respingos de solda e 
altas temperaturas.
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Para obter informações detalhadas, consulte o catálogo Laboratório de 
Testes ou no endereço online: 

www.balluff.com.br

Teste de HALT 
Os testes de vida útil altamente acelerada garantem qualidade 

Os Testes de Vida Útil Altamente Acelerada (HALT) asseguram que 
nossos produtos sejam da mais alta qualidade. Eles são expostos a 
um processo de envelhecimento acelerado durante a fase de desen-
volvimento para identificar e melhorar eventuais pontos fracos.
Processo
Fase 1:  Teste de nível de temperatura – frio e quente. Os limites 

das funções e destruições são estabelecidos durante 
essa fase. 

Fase 2:  Mudança rápida de temperatura. Primeiro teste prático 
de esforço extremo – envelhecimento rápido

Fase 3:  Teste de vibração. Determinação do limite de vibração
Fase 4:  Ambiente misto – mudança de temperatura rápida com 

vibração: ciclos mistos são executados de acordo com 
os resultados obtidos nas fases 1 e 3. A combinação 
de cargas acima das especificações faz com essa fase 
represente um fator de grande esforço para o produto. 

Dados Técnicos 
Fabricante:        Thermotron Industries, EUA
Dimensões H×W×D:       230×164×227 cm
Bancada de teste       106×106 cm
Faixa de frequência:        2...10,000 Hz
Aceleração:       acima de 50 g rms
Excitação:       9 cilindros pneumáticos, espectro de ruído, 3       

eixos, 3 graus lineares e 3 graus giratórios de    
                                        liberdade  
Faixa de temperatura:    –100...+200°C
Gradiente de temperatura:70 K/min
Alimentação:          96 kW
Processo:         Aquecimento elétrico, refrigerado por nitrogênio    

       líquido (17 l/min.) 
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