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2.2

Os exemplos de aplicações
estão representados de
forma simplificada. A
denominação dos sensores
sugeridos não corresponde
ao código completo, porque
o modelo pode variar para
cada caso concreto de
aplicação. Nosso Depto.
Técnico terá prazer em
ajudá-lo para definir a melhor
solução.

Verificação dimensional e
conteúdo de embalagens

BOS 18M-PS-1RD    Sensor de
                               retroreflexão

BOS R-1   Refletor

BOS 18M-PS-1PD    Sensor com
   distância
   sensora
   ajustável

O sensor de retroreflexão
(1) indica a presença da
embalagem.
Pode ser feita uma
contagem ou a definição
do comprimento da caixa
( à partir do comprimento
do pulso ). O sensor (2) é
ajustável, podendo
controlar o conteúdo das
embalagens localizadas
na esteira.

Verificação da altura de
empilhamento

BLS 18M       Emissor

BLE 18M       Receptor

BOS 18-BL-2       Diafragma

      de fenda

      dupla

Cada sensor unidirecional
(composto de emissor e
receptor) verifica uma
determinada altura de
empilhamento. Podem ser
utilizados vários sensores
unidirecionais sobrepostos.
A precisão do controle de
altura é reduzida a poucos
milímetros com a utilização
de diafragmas de fenda
dupla.

Controle de uma plataforma
elevatória

BLE 18M-..-1P-..      Receptor

BLS 18M-XX-1P-..    Emissor

BOS 18-BL-2        Diafragma

       de fenda

O sensor é ordenado de
forma que a placa metálica
colocada sobre a parte
superior da plataforma
interrompe o feixe de luz.
Se a placa metálica for
retirada, o percurso do feixe
está livre, fazendo com que
o sensor gere um sinal de
comutação que ajusta
novamente a altura da
plataforma.

Exemplos de Aplicações
Sensores
Óticos
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2.3

Verificação de uma marca de
leitura

BOS 18M-PS-1PD    Sensor com
      distância
      sensora
      ajustável

BFO 18-XA...-30      Cabo de
fibra ótica

É possível o reconhe-
cimento de uma marca
(por exemplo de cor clara),
sobre uma superfície
escura (faixa, mangueira,
embalagem, etc). Para tanto
utiliza-se um sensor com
distância sensora ajustável
e um condutor ótico.

Controle de avarias em
brocas

BLS 18M     Emissor

BLE 18M     Receptor

BOS 18-BL-2     Diafragma
    de fenda
    dupla

O controle de avaria em uma
broca pode ser feito a uma
distância de 2 metros,
utilizando-se um  sensor
unidirecional e um diagragma
de fenda dupla, para o
controle de brocas com
diâmetros a partir de 2 mm.
Para o controle de brocas
com diâmetros menores
devem ser utilizados cabos
de fibra ótica BFO.

Reconhecimento de peças
de dimensões reduzidas

BOS 18M-PS-1PD   Sensor  com
      distância
      sensora
      ajustável

BOS 18-PK-1       Lente plano-
      convexa.

Para o reconhecimento de
peças de pequenas
dimensões , com eliminação
simultânea do fundo, é
obtido a partir da utilização
do adaptador ótico
BOS 18-PK-1.
Com este adaptador
podem-se reconhecer, por
exemplo, fios com
diâmetros de 0,05 mm,
sendo que a cor do
material é praticamente
irrelevante. A distância
sensora situa-se na faixa
de 0 a 13 mm.

Reconhecimento de uma
ranhura

BOS 18M-...-1PD-  Sensor com
     distância
     sensora
     ajustável

BFO 18-XA-...-30   Cabo de
    fibra ótica

Para o reconhecimento de
uma ranhura sobre a parte
externa de um mancal, o
sensor de fibra ótica é
ajustado  de forma que
reconheça a presença do
mancal. A presença da
ranhura, com 0,1 a 0,8 mm,
interrompe o feixe de luz
(ausência de reflexão),
provocando a comutação do
estado de saída do sensor.

Exemplos de Aplicações
Sensores
Óticos
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Verificação de nível em
recipientes transparentes

BOS 18M-..-1PD-..Sensores
      de reflexão
      difusa

BFO 18A-L-..-20    Cabo de
      fibra ótica

BOS 18M-..-R-..    Sensor de
     retroreflexão

Para o reconhecimento de
níveis em recipientes trans-
parentes ( de forma cilíndrica,
utilizam-se sensores com
fibra ótica operando como
sensores unidirecionais.
Quando não existe qualquer
meio líquido à altura do
sensor, o feixe de luz não é
interrompido e atinge o
receptor. Se houver um
líquido no recipiente, à altura
do sensor, o feixe será
interrompido sem atingir o
receptor, alterando a
condição de saída do sensor.
Outra forma de detecção
consiste no emprego de um
sensor de retroreflexão.
Neste caso, o sensor
também é operado através
do feixe de luz que passa
pelo recipiente vazio; quando
o nível aumenta, o feixe de
luz é interrompido e
parcialmente absorvido pelo
líquido, provocando a
alteração da condição de
saída do sensor. Para esta
forma de detecção o refletor
deve ser adaptado de forma
adequada ao conjunto.

Reconhecimeto de diâmetros
diferentes

BOS 18M-..-1PD-..   Sensor
         com
        distância
        ajustável

BFO 18A-L-...20      Cabo de
        fibra ótica

Para o reconhecimento de
diferentes diâmetros de um
mesmo eixo, utiliza-se um
sensor de fibra ótica,
ordenado de forma que o
feixe de luz possa ser
refletido para o receptor
quando encontrar o eixo de
maior diâmetro. Quando
encontra o diâmetro menor,
o ângulo de incidência é
alterado e o feixe não atinge
o receptor. O sensor não é
ativado portanto, quando o
feixe de luz incide sobre o
diâmetro menor.

Verificação do conteúdo de
embalagens

BLE 18M-... Receptor
BLS 18M-... Emissor
BOS 18-BL-1 Diafragma

de
orifício

Para verificar o conteúdo de
determinada embalagem
(como por exemplo, material
para curativos), é utilizado
um sensor unidirecional.
Emissor e receptor são
ordenados de forma que o
feixe de luz possa atravessar
a embalagem. Se a
embalagem estiver vazia, a
intensidade do feixe é
suficiente para ativar o
receptor. Se houver algum
material na embalagem, a luz
emitida pelo emissor é
absorvida e o sensor altera
seu estado de saída.

Verificação de correias

BOS 18M-..-XB- Sensores de
Reflexão
difusa

Para verificar em qual das
polias de um determinado
conjunto se encontra a
correia, são utilizados três
sensores óticos. A
montagem dos sensores é
feita de forma que ocorra o
acionamento quando não há
correia montada sobre a
polia, ou seja, a altura de
ajuste correspondente ao
canal da polia. Para polias
com correias montadas, a
reflexão é insuficiente,
ativando o sinal de saída do
sensor.
Quando é utilizado um
circuito NF, a presença da
correia faz com que o
circuito gere um sinal
positivo.

Exemplos de Aplicações
Sensores
Óticos
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2.5

Posicionamento de peças

BOS18M-..-1PD-..   Sensores
     de Reflexão
     difusa

BFO 18A-L..-20  Cabo de
     fibra ótica

A verificação do posiciona-
mento de uma peça torneada
pode ser feita pela detecção
da ranhura existente sobre a
peça. Para tanto, o sensor
de fibra ótica é montado de
forma que o emissor e o
receptor estejam dispostos
em forma de V, com um
ângulo de aproximadamente
30°. A distância para a
superfície da peça é de 10 a
15 mm. Quando a ranhura
não é detectada, o feixe de
luz é refletido sobre a
superfície do eixo de forma
que possa atingir o receptor.
Quando encontra a ranhura,
o feixe de luz não atinge o
receptor e o estado de
saída do sensor é
alterado.

Reconhecimento de
saliências em virabrequins

BOS 18M-..-1PD-..   Sensor com
     distância
     ajustável

BFO 18-L..-20     Cabo de
     fibra ótica

Utilizam-se sensores com
cabos de fibra ótica para
detectar a existência de
saliências existentes na
superfície de virabrequins.
O cabo de fibra ótica é
ordenado paralelamente ao
virabrequim, de forma que
quando for encontrada uma
saliência, o feixe de luz seja
interrompido. A passagem
do feixe de luz permanece
livre enquanto não forem
encontradas saliências
sobre a superfície.

Exemplos de Aplicações
Sensores
Óticos
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Sensores
Óticos

A luz para o acionamento
de sensores...

Sensores de Retroreflexão

Nestes sensores o emissor e o
receptor também estão
localizados no mesmo corpo.
Um refletor localizado na
extremidade do feixe reflete a
luz do emissor para que retorne
ao receptor.

Sensores Unidirecionais

Os sensores unidirecionais são
constituídos de unidades
separadas de emissão e
recepção, direcionadas entre si
para formar o percurso de luz.

Sensores de Reflexão
difusa
Nestes sensores tanto o emissor
como o receptor estão localiza-
dos em um só corpo. O ajuste
para o objeto que deve ser
detectado não é crítico e não
envolve qualquer dificuldade.

Tipos de sensores

Forma de detecção Sensores de Reflexão
difusa
Um objeto qualquer (como por
exemplo uma placa com 90%
de reflexão), retorna por refle-
xão difusa que ocorre em sua
superfície (ver pág. 2.2.2.2.2.7) uma
parte da luz que volta para o
receptor. Se um objeto padrão
entrar na curva de detecção
(ver figura), ocorre a comuta-
ção, ou seja, a alteração do
sinal de saída.

Conceitos básicos

Sensores de Reflexão
difusa
A distância sensora é uma
característica que varia em
função da dimensão, da forma,
da cor e das características da
superfície do objeto que reflete
o feixe. Utilizando-se um cartão
Kodak com 90% de reflexão
(que corresponde aprox. ao
papel branco), a distância
sensora pode ser de até 400
mm

Distância sensora /
alcance

Fatores de correção
(para sensores de
reflexão difusa)

O alcance pode ser definido
para objetos com outras
características de reflexão,
utilizando-se os fatores de
correção. Ver tabela ao lado.

Fator de correção
1

1,2 – 1,6
1,2 – 1,8

1
0,6
0,5
0,4
0,3
0,1

Objeto, superfície
Papel, branco, fosco 200g/m²
Metal, brilhante
Alumínio, anodizado preto
Isopor, branco
Tecido de algodão, branco
PVC, cinza
Madeira
Papelão, cor preta, brilhante
Papelão, cor preta, fosco

Como emissores são normalmen-
te utilizados LED´s de luz pulsante
infravermelha e como receptores
são utiliza dos foto-transistores.
O sinal de saída independe total-
mente da luz que existe no
ambiente em que é feita a
medição, por se tratar de luz que
corresponde ao espectro visível e
que portanto, pode ser facilmente
filtrada. Em casos críticos de
detecção de objetos, utilizam-se

...é utilizada em muitos ramos
técnicos e no dia-a-dia dos
sistemas de comando e de
controle industrial. Sua utilização
é sempre baseada na alteração
da intensidade luminosa de um
feixe de luz (entre emissor e
receptor), causada pela interfe-
rência de um objeto neste feixe.
De acordo com as características
físicas deste objeto, o feixe de
luz pode sofrer efeitos de inter-
rupção, reflexão ou difusão.

preferencialmente sensores
dereflexão difusa ou providos de
LED´s de emissão infravermelha,
por se tratar de sensores que
operam em contato visual direto
e oferecem maior facilidade de
ajuste. A Balluff fornece três
variantes distintas de sensores,
que abrangem uma larga faixa de
condições de operação: de
reflexão difusa, de retroreflexão e
unidirecionais.

Sensores de Retroreflexão

Neste caso o objeto interrompe
o feixe de luz refletido,
provocando a alteração do
sinal de saída.
Para os casos de objetos com
superfícies brilhantes
recomenda-se a utilização de
um filtro polarizador localizado
antes do receptor, para evitar
que ocorram erros de
comutação.

Sensores Unidirecionais

O objeto que deve ser
detectado interrompe o feixe de
luz, causando a comutação do
sensor, ou seja, a alteração do
sinal de saída. Em condições
desfavoráveis de operação
(como por exemplo, na
presença de resíduos de pó,
umidade ou partículas de óleo)
alcançam-se os melhores
resultados com sensores
unidirecionais.

Sensores de Retroreflexão

Podem ser atingidas distâncias
de até 4 metros.

Sensores Unidirecionais

Podem ser atingidas distâncias
de até 16 metros.

RefletorEmissor/
Receptor

Objeto
Objeto

Emissor ReceptorEmissor

Receptor

curva de detecçãoAbrangência
do conjunto
emissor/
receptor

Placa com 90 % de
reflexão
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2.7

Sensores
Óticos Conceitos Básicos

rísticas da superfície deste
objeto, definem-se os
seguintes tipos de reflexão:
reflexão total, retroreflexão e
reflexão difusa.

Reflexão, o que é isto? No espaço livre os raios
luminosos propagam-se em
linha reta, refletindo sobre
qualquer objeto que estiver
situado no feixe de luz. De
acordo com as caracte-

... ocorre em superfícies de
alto brilho (superfícies
espelhadas. O ângulo de
ataque ou de entrada do
feixe é, nestes casos, igual
ao ângulo de saída (εI = εE ).
Em condições consideradas
como ideais as perdas por
reflexão podem ser
consideradas desprezíveis.

Reflexão total...

Retroreflexão ... ... ocorre entre duas superfí-
cies espelhadas, ordenadas
em ângulo reto. Devido à
existência dos dois espelhos,
o feixe de luz é refletido para
a mesma direção com que foi
recebido. O ângulo de inci-
dência sobre a superfície
pode ser alterado sem qual-
quer influência sobre a dire-
ção em que o feixe é
refletido.

... ocorre em contato com
uma superfície não uniforme e
rugosa.  Pode ser compara-
da a uma série de espelhos
em miniatura, de pouca
reflexão e com diferentes
ângulos de orientação. A luz

que incide nesta superfície,
sofre grande dispersão.
Quanto mais escura e quanto
pior for a qualidade de acaba-
mento da superfície, tanto
maior será  a perda de refle-
xão.

O princípio bidimensional da
retroreflexão descrito acima,
pode ser ampliado para um
sistema espacial de três
espelhos, ordenados em
ângulo reto entre si (pode ser
concebido como sendo uma
pirâmide, apoiada sobre uma
das pontas). Um feixe de luz
sofrerá reflexão total nas três
superfícies e retornará
paralelamente à direção
incidente. Estes dispositivos

são chamados de espelhos
triplos ‘‘óticamente ativos“,
porque rotacionam em 90° o
feixe de luz refletida. Com
esta característica - e
utilizando-se um filtro
polarizador - o
reconhecimento de objetos
de superfície espelhada por
meio dos sensores de
retroreflexão, torna-se
extremamente seguro.

Um conjunto de seis espelhos
triplos é ordenado em forma
de hexágono e vários destes
conjuntos são dispostos lado
a lado formando uma
configuração semelhante a
uma colméia. Por esta
característica, sua posição

em relacão ao feixe de luz
passa a ser irrelevante.
Normalmente estes
conjuntos são injetados em
plásticos de alta densidade
ótica ou prensados sobre
folhas flexíveis.

Reflexão difusa ...

Espelhos Triplos
Oticamente Ativos
(refletores Balluff )



Filtro Polarizador

filtro polarizador, que em
conjunto com um refletor
Balluff constituído por um
espelho prismático
“oticamente ativo“, forma
uma barreira seletiva ao feixe
representado pela‚“reflexão
do objeto“, mas permite a
passagem do‚ “feixe do
refletor“.

conseguem diferenciar com
precisão entre ‚“reflexão do
objeto“ e “feixe do refletor“,
razão pela qual não se
conseguem eliminar
totalmente os erros de
detecção. Por esta razão, os
sensores de retroreflexão
Balluff possuem como
alternativa a utilização de um

Uma parte da luz refletida
por objetos de superfície
brilhante como chapas de
aço, aço inox ou alumínio é
refletida diretamente para o
receptor, no caso do sensor
de retroreflexão. Por esta
razão, os sensores de
retroreflexão de construção
mais simples, não

Quando são necessárisos
os filtros polarizadores?

Como funcionam os
filtros polarizadores?

Filtro polarizador utilizado
para eliminar reflexões de
objetos brilhantes

Ao contrário da descrição
acima, a luz refletida pelo
espelho triplo, que conforme
já comentado sofre uma
rotação de 90°, é transferida
sem qualquer dificuldade
para o receptor.

Nestas condições, o
receptor de um sensor de
retroreflexão tem condições
de reconhecer, com alto
índice de segurança, a sim-
ples passagem de um objeto
brilhante.

Filtro Polarizador para
reconhecer com
segurança a presença de
objetos brilhantes

A luz é composta de uma
infinidade de “feixes
individuais“ que vibram de
forma senoidal em torno do
seu eixo de propagação. No
entanto, seus planos de
vibração são independentes
entre si e podem assumir
qualquer ângulo (ver figura).
Quando estes planos
encontram um filtro
polarizador (basicamente

Após passar pelo filtro, o
feixe de luz vibra somente no
plano que for paralelo ao
plano de polarização. Se no
percurso deste feixe for
colocado outro filtro, cujo
plano estiver deslocado em
90° em relação ao primeiro,
este segundo filtro
representará uma barreira
para o feixe de luz.
Utilizando-se dois filtros
polarizadores, montados no
emissor e no receptor, cujos
planos estiverem deslocados
em 90°, evita-se que a luz
refletida por um objeto
brilhante possa contribuir
para uma falsa informação
de detecção.

uma grade composta de
linhas finas), são transferidos
somente os raios que
oscilam paralelamente ao
plano da grade, sendo
retidos os que oscilam
perpendicularmente a este
plano. De todos demais
planos de vibração, somente
são transferidos aqueles que
correspondem à
componente paralela.

2.8

Sensores
Óticos
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Dados técnicos gerais, distância
sensora, faixa de alcance, influência
da temperatura ambiente

Distância sensora S ... ... é a distância entre a placa
normalizada e a superfície
ativa do sensor de reflexão
difusa quando ocorre a
mudança do sinal
(conforme EN 50 0101).

... é o valor da distância
sensora que não considera
as tolerâncias de fabricação,
variações entre peças de um
lote e influências externas
como por exemplo, da
termperatura ambiente e da
tensão de alimentação.

Distância sensora
real Sr ...

... é a distância sensora que
considera a alimentação com
a tensão Ue e as tolerâncias
de fabricação, com o sensor
operando em uma determi-
nada faixa de temperatura
ambiente (T = +23 °C ± 0,5).

Distância sensora
útil Su ...

... é a distância sensora
permitida considerando
limites pré-determinados de
temperatura ambiente e
tensão de alimentação.
(0,80 sn ≤ su ≤ 1,20 sn).

Zona morta ... ... corresponde ao espaço
entre a “superfície ativa“ e a
distância sensora mínima, em
que um determinado objeto
não poderá mais ser
detectado.

Faixa de detecção Sd ... ... é o espaço em que a
distância sensora de um
determinado sensor pode
ser ajustada em relação à
placa de medição
normalizada.

... é a distância entre os
pontos de comutação
correspondentes à
aproximação e ao

... corresponde ao
deslocamento do ponto de
comutação, indicado como

Temperatura ambiente ... ... correspondendo a faixa de
temperatura em que se
garantem as funções do

Distância sensora
nominal Sn ...

Variação em função
da temperatura ...

Histerese H ...
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Sensores
Óticos

afastamento de um placa de
medição, com relação ao
sensor.

sensor ótico. A faixa utilzada
pela Balluff é de:
–5 °C ≤ Ta ≤ +55 °C

porcentagem sn, em
função de variações de
temperatura ambiente.

sn

Distância sensora real (em % de sn)

Histerese de chaveamento (em %)

∅ da curva resposta p/ sn   tip/ 2  (mm)

∅ da faixa ativa (mm)

Sensores de reflexão difusa

100 mm 200 mm 400 mm

125 125 125

≤ 20 ≤ 20 ≤ 25

20 25 150

Dados técnicos

2.9

Retroreflexão

2 m 4 m

150 150

≤ 10 ≤ 10

50 100

Unidirecional

8 m 16 m

150 150

≤ 15 ≤ 15

12 12



Conceitos básicos
de propagação da luz

Refração da luz Um feixe de raios luminosos
sofre uma alteração em sua
direção, ou seja, uma
refração, quando encontra
em seu percurso objetos de
densidade ótica diferente
(por exemplo vidro/ar). O
grau desta refração é função
do quociente entre as
densidades óticas dos dois
materiais e do ângulo de
incidência e em relação ao
eixo ótico.

Se o feixe de luz passa de
um material denso n para um
material de menor densidade
n', o ângulo ε' passa a ser
maior. Acima do valor εcrit

(que é o valor-limite do
ângulo, no qual o feixe que
sofreu a refração corre
paralelamente à camada-
limite), o feixe retorna ao
meio que possui a densidade
n, ou seja, ele é totalmente
refletido.

Propagação da luz
por meio de
reflexão total

Sem o efeito de reflexão total
descrito acima, o condutor de
luz não poderia existir com o
padrão de qualidade
atualmente disponível.
Os condutores de luz são
compostos por um miolo
cilíndrico que é o condutor
propriamente dito e uma capa
externa de pouca espessura,
firmemente apertada sobre o
miolo. A densidade ótica do
miolo é superior à densidade
da capa. O feixe de luz sempre
é refletido na camada de
separação existente entre a
manta e o miolo e por esta
razão continua seu percurso
no miolo do condutor.
Teoricamente o feixe de luz
não deve sofrer perdas devido
a estas reflexões; no entanto
as impurezas e falhas existen-
tes tanto no miolo como na
camada de separação podem
provocar perdas que limitam o
comprimente máximo
permitido para que a
informação possa ser
transmitida com segurança.

Sensores
Óticos

2.10

reflexão total
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Os cabos condutores de luz
são fabricados a partir de
vidro ou plático com
diâmetros de até  50 µm e
ordenados em feixes de
centenas de fios, formando o
que se denomina de fibra
ótica. As extremidades
destes cabos são usinadas e
polidas de acordo com
critérios de qualidade da
indústria ótica.

Os condutores individuais
são cobertos por uma
camada protetora
extremamente fina e de
grande aderência, que evita o
atrito entre os condutores e

a capa externa, de tal forma
que  mesmo que o cabo seja
sujeito a esforços
constantes, praticamente
não ocorram rupturas em
condutores. Por esta razão
as características de
transmissão continuam
sendo garantidas por longos
períodos.

As extremidades dos feixes
são injetadas com a capa
externa, formando um único
conjunto de conexão. As
fibras óticas Balluff
correspondem à classe de
proteção IP 67 (as de manta

externa metálica
correspondem à classe de
proteção IP 65).
Por esta razão, a umidade  e
os meios químicos
agressivos não danificam os
condutores individuais, a
proteção destes ou as
capas externas, nem
interferem nas
características óticas do
cabo.

Os esforços axiais
distribuem-se de forma
equilibrada entre todos
condutores, protegendo-os
contra rupturas.

Constituição da
fibra ótica

Características da
capa externa

Constituição da
fibra ótica

Manta de poliuretano

– Temperatura de operação
T = +85 °C

– Características excepcionais de
resistência a produtos químicos

– flexível
– não há deterioração da

superfície quando exposto à
óleo ou emulsões de
refrigeração

Capa metálica corrugada com
aplicação de silicone

– Temperatura de operação
T = +150 °C

– Pode ser utilizado na indústria
de produtos alimentícios

– flexível
– de alta resistência
– pode ser esterilizado

Capa Metálica

– Temperatura de operação
T = +250 °C

– suporta rebarba metálica
de alta temperatura

– flexível
– de alta resistência

2.11

Sensores
Óticos
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Para conectores
e suportes
ver pág. 6.2 ...



... é a relação entre a
potência de irradiação que

incide sobre o receptor e a
potência de irradiação

necessária ao acionamento
do sensor.

Fator de irradiação ...

Existência de impurezas
no ar ...
(influência sobre a
faixa de detecção)

... o valor da faixa de detecção
é menor que o valor
informado para sensores e
conjuntos de fibra ótica, em
relação à operação em ambi-
ente de "ar puro", devido a
existência de partículas

Recomenda-se a utilização
de um soprador, que seja
isento de partículas de óleo,
e que pode diminuir
significativamente a influência
das partículas em
suspensão.

... é a duração do sinal,
necessária ao sensor para
que efetue a comutação,

quando a placa de medição
penetrar em um ponto da
faixa de detecção, que

Retardo de ligação ... corresponde ao fator 2 da
potência de irradiação.

... é a duração do sinal,
necessária ao sensor para
que efetue a comutação,

quando a placa de medição
afastar-se do ponto da faixa
de detecção, que

Retardo de
desligamento ...

... corresponde a capacidade
de penetração da luz em um
determinado meio. Esta
medida é definida como

Transmissão ... sendo a relação entre a
quantidade de luz que
penetrou no corpo e a luz
irradiada, em % . Utiliza-se o

termo transmissão difusa
para definir a dispersão total
ou parcial desta luz.

... é a parte do feixe de luz que
incide sobre o receptor, mas

Luz externa ... que não é originada no emis-
sor.

corresponde ao fator 0,5 da
potência de irradiação.

Grau de contaminações
do ar por partículas
(Descrições)

Limites de operação

Triangulação ... ... chama-se triangulação o
encontro entre as linhas de
emissão e de recepção de um
sensor, geralmente formando
um ângulo bastante agudo.
Um objeto somente seria
reconhecido quando estivesse
localizado na faixa onde as
duas curvas características se
cruzam.
Toda luz refletida ou dispersa a
partir de algum ponto

localizado fora desta faixa de
detecção não será registrada
pelo foto-receptor.
Através do processo de
triangulação podem ser
detectadas pequenas
variações de posição (como
por exemplo ranhuras ou
saliências na superfície de
eixos). A detecção não é
afetada pela forma ou pela cor
do objeto.

Comutação em
pres. de luz
conf. DIN 44030

Comutação em
ausência de luz

Carga
ligado
desligado

ligado
desligado

Amplificador
conduzindo
bloqueado

conduzindo
bloqueado

Receptor
presença de luz
ausência de luz

ausência de luz
presença de luz

Emissor

Receptor

Objetos de detecção

ar puro
ligeira contaminação
pouca contaminação
contaminação média
contaminação alta
contaminação muito alta

Contaminação média
Contaminação alta

condição ideal de operação
ar relativamente limpo nos ambientes interiores
alas de fabricação e almoxarifados
ambiente empoeirado e c/ partículas em suspensão/áreas de vapor
deposições significativas, partículas em suspensão
pó de carvão, que é depositado sobre a lente

A distância sensora é reduzida para S = 0,5 su

A operação do sensor é totalmente comprometida

suspensas no ar, que:
– depositam-se sobre as

lentes e reduzem sua
capacidade de transmissão
de luz,

– absorvem e causam
dispersões no feixe de luz.

Definições

2.12
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Definição
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Sensores
Óticos

Oscilação
conf. IEC 68-2-6 ...

Teste de choque
conf. IEC 68-2-27 ...

Umidade relativa
permitida ...

Cores dos  condutores
Identificação
conf. DIN IEC 757

BN marrom
BK preto
BU azul
OG laranja
WH branco

... corresponde a um teste
    cujo comportamento
    obedece uma
   característica senoidal.
– ao longo de três eixos

verticais.
– durante 30 min. em cada

eixo
– com uma faixa de frequên-

cia de 10 Hz ...... 55 Hz

– com amplitude de 1mm
(0,5 mm para sensores
óticos)

– com duração de 5 min. em
cada ciclo de frequência.

... corresponde a um teste
cujo comportamento é
pulsante ou semi-senoidal

– ao longo de três eixos
verticais e correspondendo
a  6  choques

– com aceleração de pico de
300 m/s (30gn)

– duração do choque: 18 ms

... é de 35...85 %
    (sem condensação).

Diagramas de ligação

6

Para conectores
e suportes
ver pág. 6.2 ...



Dimensão
Reflexão Difusa Alcance
Retroreflexão Alcance
Feixe Unidirecional Alcance

Reflexão Difusa
PNP o 100 mm 1

PNP p 100 mm 2

PNP o/p 100 mm 3

PNP o 200 mm 1

PNP p 200 mm 2

PNP o 400 mm 1

PNP p 400 mm 2

PNP o/p 400 mm 3

NPN o/p 400 mm 7

Retroreflexão
PNP p 2 m sem filtro 1

PNP o 2 m sem filtro 2

NPN o/p 2 m sem filtro 7

PNP p 4 m sem filtro 1

PNP o 4 m sem filtro 2

Feixe unidirecional
PNP p 16 m Receptor 1

PNP o 16 m Receptor 2

Emissor %

Sender

Tensão de alimentação UB

Queda de tensão Ud à corrente  le
Tensão de isolação Ui

Corrente de carga le
Corrente sem carga I0
Proteção contra curto-circuitos
Capacitância máxima
Retardo de ligação/desligamento
Frequência de chaveamento f
Categoria de utilização
Saída
Função de saída
Intensidade máxima de luz externa
Ajuste de sensibilidade
Indicação de função  de saída
Indicação de estabilidade
Temperatura ambiente de operação Ta

Tipo de proteção  conf. IEC 529
Classe de Proteção
Material do corpo
Material da superfície ativa
Tipo de conexão
Quant. de condutores x secção
Sugestão de conector

2.14

Sensores
Óticos

DC, BOS 18M
Alcance de reflexão difusa 100 mm

M18×1
100 mm

BOS 18M-PA-1PA-E5-C-S4

10...30 V DC
≤ 2,5 V
75 V DC
200 mA
≤ 15 mA

sim
≤ 0,3 µF

5 ms
100 Hz
DC 13
PNP
o/p

5000 Lux
Potênciometro 0...270°

sim
não

–5...+55 °C
IP 67

 –
latão niquelado

PMMA
conector

BKS-S 19/BKS-S 20

M18×1
100 mm

BOS 18M-PS-1XA-S4-C

10...30 V DC
≤ 2,5 V

250 V AC
200 mA
≤ 20 mA

sim
≤ 1,0 µF

5 ms
100 Hz
DC13
PNP
o

10000 Lux
não
sim
não

–5...+55 °C
IP 67

 –
latão niquelado

PMMA
conector

BKS-S 19/BKS-S 20

o / p = Ativado presença de luz / ausência de luz

Diagramas de ligação e características
ver pág. 2.2.2.2.2.13

Os valores de reflexão difusa referem-se ao cartão cinza Kodak, com
90% de reflexão.
Os valores de retroreflexão referem-se ao refletor BOS R-1.
Sensores retroreflexivos sem filtro polarizador possuem uma zona morta
cujo valor dependerá do índice de reflexão do objeto a ser detectado.
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DC, BOS 18M
Alcance de reflexão difusa  100, 200 mm
Alcance Retroreflexão 2 m, 4 m

Para conectores
e suportes
ver pág. 6.2 ...

Para sensores de cabo solicita-se informar o comprimento no código para o pedido:
02, 05 = PVC compr. 2 m  ou  5 m
02-PU, 05-PU = PuFlex compr. 2 m  ou  5 m

M18×1
100 mm/200 mm

2 m / 4 m s/ filtro
16 m

BOS 18M-PS-1XA-E4-C
BOS 18M-PO-1XA-E4-C

BOS 18M-PS-1XB-E4-C
BOS 18M-PO-1XB-E4-C

BOS 18M-PS-1RB-E4-C

BOS 18M-PS-1RD-E4-C
BOS 18M-PO-1RD-E4-C

BLE 18M-PS-1P-E4-C
BLE 18M-PO-1P-E4-C
BLS 18M-XX-1P-E4-L

10...30 V DC
≤ 2,5 V

250 V AC
200 mA
≤ 20 mA

sim
≤ 1,0 µF

5 ms
100 Hz
DC 13
PNP

o ou p
10000 Lux

não
sim
não

–5...+55 °C
IP 67
II [

latão niquelado
BOS PMMA/BLS vidro

cabo
3 × 0,34 mm²

M18×1
100 mm/200 mm

2 m / 4 m s/ filtro
16 m

BOS 18M-PS-1XA-E5-C-S 4
BOS 18M-PO-1XA-E5-C-S 4

BOS 18M-PS-1XB-E5-C-S 4
BOS 18M-PO-1XB-E5-C-S 4

BOS 18M-PS-1RB-E5-C-S 4
BOS 18M-PO-1RB-E5-C-S 4

BOS 18M-PS-1RD-E5-C-S 4
BOS 18M-PO-1RD-E5-C-S 4

BLE 18M-PS-1P-E5-C-S 4
BLE 18M-PO-1P-E5-C-S 4
BLS 18M-XX-1P-E5-L-S 4

10...30 V DC
≤ 2,5 V

250 V AC
200 mA
≤ 20 mA

sim
≤ 1,0 µF

5 ms
100 Hz
DC 13
PNP

o ou p
10000 Lux

não
sim
não

–5...+55 °C
IP 67
II [

latão niquelado
BOS PMMA/BLS vidro

conector

BKS-S 19/BKS-S 20

M18×1
100 mm/200 mm

16 m

BOS 18M-PS-1XB-S4-C

10...30 V DC
≤ 2,5 V

250 V AC
200 mA

≤ 20 mA/BLS ≤ 40 mA
sim

≤ 1,0 µF
5 ms

100 Hz
DC 13
PNP
o

5000 Lux
não
sim
não

–5...+55 °C
IP 67

–
latão niquelado

PMMA
conector

BKS-S 19/BKS-S 20

M18×1
100 mm

BOS 18M-PA-1PA-E4-C

10...30 V DC
≤ 2,5 V
75 V DC
200 mA
≤ 15 mA

sim
≤ 0,3 µF

5 ms
100 Hz
DC 13
PNP
o/p

5000 Lux
Potênciometro 0...270°

sim
não

–5...+55 °C
IP 65

–
latão niquelado

PMMA
cabo

4 × 0,25 mm²

M18×1
100 mm

BOS 18M-PS-1XA-BO-C

10...30 V DC
≤ 2,5 V

250 V AC
200 mA
≤ 20 mA

sim
≤ 1,0 µF

5 ms
100 Hz

–
PNP
o

10000 Lux
não
sim
não

–5...+55 °C
IP 67
II [

latão niquelado
PMMA
cabo

3 × 0,34 mm²

2



Dimensão
Reflexão Difusa Alcance
Retroreflexão Alcance
Feixe Unidirecional Alcance

Reflexão Difusa
PNP p 60...400 mm 1

PNP o 100 mm 1

PNP p 100 mm 2

PNP o/p 100 mm 3

PNP o 200 mm 1

PNP p 200 mm 2

NPNNPN o/p 200 mm 3

PNP o 400 mm 1

PNP p 400 mm 2

Retroreflexão
PNP p 2 m sem filtro 1

PNP o 2 m sem filtro 2

NPN o/p 2 m sem filtro 7

PNP p 4 m sem filtro 1

PNP o 4 m sem filtro 2

Feixe unidirecional
PNP p 16 m Receptor 1

PNP o 16 m Receptor 2

Emissor %

Sender

Tensão de alimentação UB

Queda de tensão Ud à corrente  le
Tensão de isolação Ui

Corrente de carga le
Corrente sem carga I0
Proteção contra curto-circuitos
Capacitância máxima
Retardo de ligação/desligamento
Frequência de chaveamento f
Categoria de utilização
Saída
Função de saída
Intensidade máxima de luz externa
Ajuste de sensibilidade
Indicação de função de saída
Indicação de estabilidade
Temperatura ambiente de operação Ta

Tipo de proteção  conf. IEC 529
Classe de Proteção
Material do corpo
Material da superfície ativa
Tipo de conexão
Quant. de condutores x secção
Sugestão de conector

2.16

Sensores
Óticos

DC, BOS 18M
Alcance de reflexão difusa 200 mm

o / p = Ativado presença de luz / ausência de luz
Diagramas de ligação e características
ver pág. 2.2.2.2.2.13

Os valores de reflexão difusa referem-se ao cartão cinza Kodak, com
90% de reflexão.
Os valores de retroreflexão referem-se ao refletor BOS R-1.
Sensores retroreflexivos sem filtro polarizador possuem uma zona morta
cujo valor dependerá do índice de reflexão do objeto a ser detectado.

M18×1
200 mm

BOS 18M-NA-1PB-E4-C

 10...30 V DC
≤ 2,5 V

75 V DC
200 mA
≤ 15 mA

sim
≤ 0,3 µF

5 ms
100 Hz
DC 13
NPN
o/p

5000 Lux
Potênciometro 0...270°

sim
não

–5...+55 °C
IP 65

 –
latão niquelado

PMMA
cabo

4 × 0,25 mm²



Sensores
Óticos

DC, BOS 18M
Alcance de reflexão difusa  20...400 mm

Para sensores de cabo solicita-se informar o comprimento no código para o pedido:
02, 05 = PVC compr. 2 m  ou  5 m
02-PU, 05-PU = PuFlex compr. 2 m  ou  5 m

M18×1
30...200 mm

BOS 18M-PS-1PB-B1-C
BOS 18M-PO-1PB-B1-C

10...30 V DC
≤ 2,5 V

250 V AC
200 mA
≤ 20 mA

sim
≤ 1,0 µF

5 ms
100 Hz

–
PNP

o ou p
5000 Lux

Potênciometro 0...270°
sim
não

–5...+55 °C
IP 67
II [

latão niquelado
PMMA
cabo

3 × 0,34 mm²

M18×1
20...200 mm

BOS 18M-PS-1PB-B1-C-S4

10...30 V DC
≤ 2,5 V

250 V AC
200 mA
≤ 20 mA

sim
≤ 0,5 µF

5 ms
100 Hz

–
PNP
o

2000 Lux
não
sim
não

–5...+55 °C
IP 67

–
latão niquelado

PMMA
cabo com conector

BKS-S 19/BKS-S 20

2.17
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Para conectores
e suportes
ver pág. 6.2 ...
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M18×1
60...400 mm

BOS 18M-PS-1PD-B1-C
BOS 18M-PO-1PD-B1-C

10...30 V DC
≤ 2,5 V

250 V AC
200 mA

–
sim

1,0 µF
5 ms

100 Hz
–

PNP
o ou p
2000 Lux

não
sim
não

–5...+55 °C
IP 67
II [

latão niquelado
PMMA
cabo

3 × 0,34 mm²

M18×1
400 mm

BOS 18M-PS-1XD-S4-C

10...30 V DC
≤ 2,5 V

250 V DC
200 mA
≤ 20 mA

sim
1,0 µF
5 ms

100 Hz
DC 13
 PNP
o

5000 Lux
não
sim
não

–5...+55 °C
IP 67

–
latão niquelado

PMMA
conector

BKS-S 19/BKS-S 20
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Sensores
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DC, BOS 18M
Alcance reflexão difusa 400 mm

M18×1
400 mm

BOS 18M-PS-1PD-E4-C-...
BOS 18M-PO-1PD-E4-C-...
BOS 18M-PA-1PD-E4-C-...
BOS 18M-NA-1PD-E4-C-...

 10...30 V DC
≤ 2,5 V

250 V AC
200 mA
≤ 20 mA

sim
≤ 0,5 µF

5 ms
100 Hz
DC 13

PNP/NPN
o/p

2000 Lux
Potênciometro 0...270°

sim
não

–5...+55 °C
IP 67
 II [

latão niquelado
PMMA
cabo

3 × 0,34 mm²

M18×1
400 mm

BOS 18M-PA-1PD-E5-C-S 4
BOS 18M-NA-1PD-E5-C-S 4

10...30 V DC
≤ 2,5 V
75 V DC
200 mA
≤ 15 mA

sim
≤ 0,3 µF

5 ms
100 Hz
DC13

PNP/NPN
o/p

5000 Lux
Potênciometro 0...270°

sim
não

–5...+55 °C
IP 67

 –
latão niquelado

PMMA
conector

BKS-S 19/BKS-S 20

o / p = Ativado presença de luz / ausência de luz

Diagramas de ligação e características
ver pág. 2.2.2.2.2.13

Os valores de reflexão difusa referem-se ao cartão cinza Kodak, com
90% de reflexão.
Os valores de retroreflexão referem-se ao refletor BOS R-1.
Sensores retroreflexivos sem filtro polarizador possuem uma zona morta
cujo valor dependerá do índice de reflexão do objeto a ser detectado.

Dimensão
Reflexão Difusa Alcance
Retroreflexão Alcance
Feixe Unidirecional Alcance

Reflexão Difusa
PNP p 200 mm 2

NPNNPN o/p 200 mm 3

PNP o 400 mm 1

PNP p 400 mm 2

PNP o/p 400 mm 3

NPN o/p 400 mm 4

PNP o/p 1000 mm 1

Retroreflexão
PNP p 1 m sem filtro 1

PNP p 2 m sem filtro 1

PNP o 2 m com filtro 2

PNP o/p 2 m com filtro 3

NPN o/p 2 m com filtro 4

Feixe unidirecional
PNP p 16 m Receptor 1

PNP o 16 m Receptor 2

Emissor %

Sender

Tensão de alimentação UB

Queda de tensão Ud à corrente  le
Tensão de isolação Ui

Corrente de carga le
Corrente sem carga I0
Proteção contra curto-circuitos
Capacitância máxima
Retardo de ligação/desligamento
Frequência de chaveamento f
Categoria de utilização
Saída
Função de saída
Intensidade máxima de luz externa
Ajuste de sensibilidade
Indicação de função de saída
Indicação de estabilidade
Temperatura ambiente de operação Ta

Tipo de proteção conf. IEC 529
Classe de Proteção
Material do corpo
Material da superfície ativa
Tipo de conexão
Quant. de condutores x secção
Sugestão de conector



M18×1

1000 mm s/ filtro

BOS 18M-PS-1VA-E4-C

10...30 V DC
≤ 2,5 V

 250 V AC
200 mA
≤ 15 mA

sim
≤ 1,0 µF

5 ms
100 Hz

–
PNP
p

2000 Lux
Potênciometro 0...270°

sim
não

–5...+55 °C
IP 67
II [

latão niquelado
PMMA
cabo

3 × 0,34 mm²

M18×1

2000 mm com filtro

BOS 18M-NA-1QB-E4-C

10...30 V DC
≤ 2,5 V

250 V DC
200 mA
≤ 15 mA

sim
≤ 0,3 µF

5 ms
100 Hz
DC 13
PNP
o/p

5000 Lux
Potênciometro 0...270°

sim
não

–5...+55 °C
IP 67

–
latão niquelado

vidro
cabo

4 × 0,25 mm²

Sensores
Óticos

DC, BOS 18M
Alcance de reflexão difusa 400...1000 mm
Alcance retroreflexão 2000 mm

Para sensores de cabo solicita-se informar o comprimento no código para o pedido:
02, 05 = PVC compr. 2 m  ou  5 m
02-PU, 05-PU = PuFlex compr. 2 m  ou  5 m

M18×1

2000 mm com filtro

BOS 18M-PA-1QB-E5-C-S4

10...30 V DC
≤ 2,5 V

250 V DC
200 mA
≤ 15 mA

sim
≤ 0,3 µF

5 ms
100 Hz
DC 13
PNP
o/p

5000 Lux
Potênciometro 0...270°

sim
não

–5...+55 °C
IP 67

–
latão niquelado

vidro
conector

BKS-S 19/BKS-S 20

M18×1

1000 mm s/ filtro

BOS 18M-PA-1VA-E5-C-S4

10...30 V DC
≤ 2,5 V
75 V DC
200 mA
≤ 15 mA

sim
≤ 0,3 µF

5 ms
100 Hz
DC 13
PNP
o/p

5000 Lux
Potênciometro 0...270°

sim
não

–5...+55 °C
IP 67

–
latão niquelado

PMMA
conector

BKS-S 19/BKS-S 20

M18×1
1000 mm

BOS 18M-PA-1PF-E5-C-S4

10...30 V DC
≤ 2,5 V

75  V DC
 200 mA
≤ 20 mA

sim
 0,3 µF
5 ms

100 Hz
DC 13
PNP
o/p

 5000 Lux
Potênciometro 0...270°

sim
não

–5...+55 °C
IP 67

–
latão niquelado

PMMA
conector

BKS-S 19/BKS-S 20

2.19
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Para conectores
e suportes
ver pág. 6.2 ...
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Dimensão
Reflexão Difusa Alcance
Retroreflexão Alcance
Feixe Unidirecional Alcance

Reflexão Difusa
PNP o 100 mm 1

PNP p 100 mm 2

PNP o/p 100 mm 3

PNP o 200 mm 1

PNP p 200 mm 2

NPNNPN o/p 200 mm 3

Retroreflexão
PNP p 2 m sem filtro 1

PNP o 2 m sem filtro 2

PNP o/p 2 m sem filtro 3

NPN o/p 2 m sem filtro 4

PNP p 4 m sem filtro 1

PNP o 4 m sem filtro 2

NPN o/p 4 m sem filtro 3

PNP o/p 4 m sem filtro 4

Feixe unidirecional
PNP p 16 m Receptor 1

PNP o 16 m Receptor 2

Emissor %

Sender

Tensão de alimentação UB

Queda de tensão Ud à corrente  le
Tensão de isolação Ui

Corrente de carga le
Corrente sem carga I0
Proteção contra curto-circuitos
Capacitância máxima
Retardo de ligação/desligamento
Frequência de chaveamento f
Categoria de utilização
Saída
Função de saída
Intensidade máxima de luz externa
Ajuste de sensibilidade
Indicação de função de saída
Indicação de estabilidade
Temperatura ambiente de operação Ta

Tipo de proteção conf. IEC 529
Classe de Proteção
Material do corpo
Material da superfície ativa
Tipo de conexão
Quant. de condutores x secção
Sugestão de conector

2.20

Sensores
Óticos

DC, BOS 18M
Alcance retroreflexão 2000 mm

M18×1

2 m sem filtro

BOS 18M-PO-1RB-AO-C

10...30 V DC
≤ 2,5 V

250 V AC
200 mA
≤ 15 mA

sim
≤ 1,0 µF

5 ms
100 Hz

 –
PNP
o

10000 Lux
não
sim
não

–5...+55 °C
IP 67
 II [

latão niquelado
PMMA
cabo

3 × 0,34 mm²

M18×1

2 m sem filtro

BOS 18M-PS-1RB-S4-C
BOS 18M-PO-1RB-S4-C

10...30 V DC
≤ 2,5 V

250 V AC
200 mA
≤ 20 mA

sim
≤ 1,0 µF

5 ms
100 Hz
DC13
PNP
o/p

10000 Lux
não
sim
não

–5...+55 °C
IP 65

 –
latão niquelado

PMMA
conector

BKS-S 19/BKS-S 20

o / p = Ativado presença de luz / ausência de luz
Diagramas de ligação e características ver pág. 2.2.2.2.2.13

Para sensores de cabo solicita-se informar o comprimento no código para o pedido:
02, 05 = PVC compr. 2 m  ou  5 m
02-PU, 05-PU = PuFlex compr. 2 m  ou  5 m



M18×1

4 m sem filtro

BOS 18M-PS-1RD-BO-C

10...30 V DC
≤ 2,5 V

250 V AC
200 mA
≤ 20 mA

sim
1,0 µF
5 ms

100 Hz
–

PNP
p

2000 Lux
não
sim
não

–5...+55 °C
IP 67
II [

latão niquelado
PMMA
cabo

3 × 0,34 mm²

Sensores
Óticos

DC, BOS 18M
Alcance retroreflexão 2000 - 4000 mm

M18×1

4 m sem filtro

BOS 18M-NA-1VD-E5-C-S4
BOS 18M-PA-1VD-E5-C-S4

10...30 V DC
≤ 2,5 V

250 V AC
200 mA
≤ 15 mA

sim
≤  0,3 µF

5 ms
100 Hz
DC 13

PNP/NPN
o/p

5000 Lux
Potenciômetro 0...270°

sim
não

–5...+55 °C
IP 67
II [

latão niquelado
PMMA

conector

BKS-S 19/BKS-S 20

M18×1

4 m sem filtro

BOS 18M-PS-1RD-S4-C

10...30 V DC
≤ 2,5 V

250 V AC
200 mA
≤ 20 mA

sim
≤ 1,0 µF

5 ms
100 Hz
DC 13
PNP
p

2000 Lux
não
sim
não

–5...+55 °C
IP 67

–
latão niquelado

PMMA
conector

BKS-S 19/BKS-S 20

M18×1

2 m sem filtro

BOS 18M-PS-1RB-BO-C

10...30 V DC
≤ 2,5 V

250 V AC
200 mA
≤ 20 mA

sim
≤ 1,0 µF

5 ms
100 Hz

–
PNP
p

10000 Lux
não
sim
não

–5...+55 °C
IP 67
II[

latão niquelado
PMMA
cabo

3 × 0,34 mm²

2.21

6

Para conectores
e suportes
ver pág. 6.2 ...

2

Os valores de reflexão difusa referem-se ao cartão cinza Kodak, com
90% de reflexão.
Os valores de retroreflexão referem-se ao refletor BOS R-1.
Sensores retroreflexivos sem filtro polarizador possuem uma zona morta
cujo valor dependerá do índice de reflexão do objeto a ser detectado.



Dimensão
Reflexão Difusa Alcance
Retroreflexão Alcance
Feixe Unidirecional Alcance

Reflexão Difusa
o 100 mm 1

p 100 mm 2

o/p 100 mm 3

o 200 mm 1

o 200 mm 2

p 200 mm 3

NPN o/p 200 mm 4

Retroreflexão
p 2 m com filtro 1

o 2 m com filtro 2

o/p 2 m com filtro 3

Feixe unidirecional
p 16 m Receptor 1

o 16 m Receptor 2

Emissor %

Sender

Tensão de alimentação UB

Queda de tensão Ud à corrente  le
Tensão de isolação Ui

Corrente de carga le
Corrente sem carga I0
Proteção contra curto-circuitos
Capacitância máxima
Retardo de ligação/desligamento
Frequência de chaveamento f
Categoria de utilização
Saída
Função de saída
Intensidade máxima de luz externa
Ajuste de sensibilidade
Indicação de função de saída
Indicação de estabilidade
Temperatura ambiente de operação Ta

Tipo de proteção conf. IEC 529
Classe de Proteção
Material do corpo
Material da superfície ativa
Tipo de conexão
Quant. de condutores x secção
Sugestão de conector

2.22

Sensores
Óticos

AC, BOS 18M
Alcance reflexão difusa 100mm, 200 mm

M18×1
100/200 mm

BOS 18M-WS-7XA-AO-L

BOS 18M-WS-7XB-AO-L

20...250 V AC
≤ 4  V

250 V AC
200 mA
≤ 15 mA

não
–
–

10 Hz
–

ponte de diodos
o/p

5000 Lux
não
sim
não

–5...+55 °C
IP 67
II [

latão niquelado
PMMA
cabo

3 × 0,34 mm²

o / p = Ativado presença de luz / ausência de luz
Diagramas de ligação e características ver pág. 2.2.2.2.2.13

Para sensores de cabo solicita-se informar o comprimento no código para o pedido:
02, 05 = PVC compr. 2 m  ou  5 m
02-PU, 05-PU = PuFlex compr. 2 m  ou  5 m



Sensores
Óticos

AC, BOS 18M
Alcance reflexão difusa 100mm, 200 mm
Alcance retroreflexão 2000 mm

M18×1
200 mm

BOS 18M-WS-7PB-B1-L
BOS 18M-WO-7PB-B1-L

20...250 V AC
≤ 4 V

250 V AC
200 mA
≤ 15 mA

não
–
–

10 Hz
–

ponte de diodos
o/p

5000 Lux
não
sim
não

–5...+55 °C
IP 67
II [

latão niquelado
 PMMA
cabo

3 × 0,34 mm²

M18×1
100/200 mm

2000 mm com filtro

BOS 18M-WO-7XA-B0-L

BOS 18M-WS-7XB-B0-L

BOS 18M-WO-7XB-B0-L

BOS 18M-WS-7RB-B0-L
BOS 18M-WO-7RB-B0-L

20...250 V AC
≤ 4 V

250 V AC
200 mA
≤ 15 mA

não
–
–

10 Hz
–

ponte de diodos
o/p

2000 Lux
não
sim
não

–5...+55 °C
IP 67
II [

latão niquelado
PMMA
cabo

4 × 0,25 mm²

M18×1
100/200 mm

2000 mm com filtro

BOS 18M-WS-7XA-S4-L
BOS 18M-WO-7XA-S4-L

BOS 18M-WS-7XB-S4-L

BOS 18M-WS-7RB-S4-L
BOS 18M-WO-7RB-S4-L

20...250 V AC
≤ 4 V

250 V AC
200 mA
≤ 15 mA

não
–
–

10 Hz
–

ponte de diodos
o/p

5000 Lux
não
sim
não

–5...+55 °C
IP 67
II[

latão niquelado
PMMA

conector

BKS-S 19/BKS-S 20

2.23

6

Para conectores
e suportes
ver pág. 6.2 ...

2

Os valores de reflexão difusa referem-se ao cartão cinza Kodak, com
90% de reflexão.
Os valores de retroreflexão referem-se ao refletor BOS R-1.
Sensores retroreflexivos sem filtro polarizador possuem uma zona morta
cujo valor dependerá do índice de reflexão do objeto a ser detectado.



Dimensão
Reflexão Difusa Alcance
Retroreflexão Alcance
Feixe Unidirecional Alcance

Reflexão Difusa
o 100 mm 1

p 100 mm 2

o/p 100 mm 3

o 200 mm 1

o 200 mm 2

p 200 mm 3

NPN o/p 200 mm 4

Feixe a Distância
p 500 mm 1

o 500 mm 2

o/p 500 mm 3

Feixe unidirecional
p 16 m Receptor 1

o 16 m Receptor 2

Emissor %

Sender

Tensão de alimentação UB

Queda de tensão Ud à corrente  le
Tensão de isolação Ui

Corrente de carga le
Corrente sem carga I0
Proteção contra curto-circuitos
Capacitância máxima
Retardo de ligação/desligamento
Frequência de chaveamento f
Categoria de utilização
Saída
Função de saída
Intensidade máxima de luz externa
Ajuste de sensibilidade
Indicação de função de saída
Indicação de estabilidade
Temperatura ambiente de operação Ta

Tipo de proteção conf. IEC 529
Classe de Proteção
Material do corpo
Material da superfície ativa
Tipo de conexão
Quant. de condutores x secção
Sugestão de conector

2.24

Sensores
Óticos

M18×1

16 m

BLS 18M-XX-OP-BO-L

10...55 VDC/20...250 VAC
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

sim
não

–5...+55 °C
IP 67
II [

latão niquelado
vidro
cabo

2 × 0,34 mm²

Sensor de barreira AC/DC
Alcance unidirecional 16 m

o / p = Ativado presença de luz / ausência de luz
Diagramas de ligação e características ver pág. 2.2.2.2.2.13

Para sensores de cabo solicita-se informar o comprimento no código para o pedido:
02, 05 = PVC compr. 2 m  ou  5 m
02-PU, 05-PU = PuFlex compr. 2 m  ou  5 m



Sensores
Óticos

Sensor de barreira AC/DC
Alcance unidirecional 500 mm

M18×1

500 mm

BOS 18M-PS-1XB-BO-C
BOS 18M-PO-1XB-BO-C

10...30 V DC
≤ 2,5 V

–
200 mA
≤ 20 mA

sim
≤ 1,0 µF

–
100 Hz

–
PNP
o/p

5000 Lux
não
sim
não

–5...+55 °C
IP 67

–
latão niquelado

–
cabo

3 × 0,34 mm²

2.25

6

Para conectores
e suportes
ver pág. 6.2 ...

2

M18×1

500 mm

BOS 18M-NA-1XB-BO-C

10...30 V DC
≤ 2,5 V
75 V DC
200 mA
≤ 15 mA

sim
≤ 0,3 µF

–
100 Hz

–
NPN
o/p

5000 Lux
não
sim
não

–5...+55 °C
IP 65

–
latão niquelado

–
cabo

4 × 0,25 mm²



BGL

24 mm

BGL2-25K-NA-1UL

10...60 V DC
≤ 2,5 V

–
100 mA
≤ 15 mA

não
–

10 Hz
AC 140

NPN
o/p

5000 Lux
não
sim
não

–10...+60 °C
IP 67

–
plástico ABS

–
cabo

4 × 0,75 mm²
12g + 75g p/m de cabo

DC, sensores de forquilha BGL
Alcance Retroreflexão 24 mm

BGL

24 mm

BGL 25M-PS-1-U-C-1,5
BGL 25M-PO-1-U-C-1,5

10...30 V DC
≤ 2,5 V

–
200 mA
≤ 20 mA

sim
–

100  Hz
–

PNP
o/p

2000 Lux
não
sim
não

–5...+55 °C
IP 67

–
TP - PA

–
cabo

3 × 0,34 mm²
95g

Série
Reflexão Difusa Alcance
Retroreflexão Alcance
Feixe Unidirecional Alcance

Reflexão Difusa
o 100 mm
p 100 mm
o 200 mm
o 200 mm

Retroreflexão
p 2 m
o 2 m

Feixe Unidirecional
p 24 mm Barreira
o 24 mm Barreira
o/p 24 mm Barreira

Tensão de alimentação UB

Queda de tensão Ud à corrente le
Tensão de isolação Ui

Corrente de carga le
Corrente sem carga I0
Proteção contra curto-circuito
Retardo de ligação/desligamento
Frequência de chaveamento f
Categoria de utilização
Saída
Função de saída
Intensidade máxima de luz externa
Ajuste de sensibilidade
Indicação da função de saída
Indicação de estabilidade
Temperatura ambiente de operação Ta

Tipo de proteção conf. IEC 529
Classe de proteção
Material do corpo
Material da superfície ativa
Tipo de conexão
Quant. de condutores x secção
Peso

o / p = Presença de luz / ausência de luz

Sensores
Óticos

§ Diagramas de ligação ver pág. 2.13

Para sensores de cabo solicita-se informar
comprimento no código para o pedido:
02, 05 = PVC compr. 2 m ou 5 m
02-PU, 05-PU = PuFlex compr. 2 m ou 5 m

2.26



6

Para conectores
e suportes
ver pág. 6.2 ...

2

2.27

Sensores
Óticos

Euro-BOS 35K Reflexão
Difusa, Retroreflexão,
Feixe Unidirecional

Compacto e de alto
desempenho
Detectar objetos, contar
peças, realizar tarefas de
posicionamento e mesmo
com estas características,
a um preço que cabe no
orçamento. Estas são
tarefas para o sensor
optoeletrônico BOS 35K,
aplicável em todos
segmentos de automação.
O sensor BOS 35K é
apresentado em diversos
modelos, com suportes de
fixação ajustáveis, de acordo
com a multiplicidade de
aplicações a que se
destina.

Sensor de retroreflexão
com filtro polarizador
O feixe de luz vermelha
emitido é refletido de volta
para o sensor através de um
refletor ou folha refletiva.
O alcance é de 4000mm
quando se utiliza refletores
Balluff com diâmetro de
80 mm. O sensor comuta
sempre que um objeto
qualquer interfere neste feixe
de luz. O filtro polarizador
embutido torna possível o
reconhecimento de objetos
de superfície brilhante
(como por exemplo latas
ou ferramentas de superfície
brilhante).

Sensor de reflexão difusa

A detecção do objeto é
feita com o auxílio de um
feixe de luz infravermelha.
A luz emitida pelo sensor
é refletida pelo objeto e
registrada pelo sensor.
Existem variantes com
distâncias sensoras fixas
(200 mm) e com distâncias
sensoras ajustáveis
(até 400 mm). Este sensor
pode reconhecer
praticamente qualquer tipo
de objeto.

Sensor Unidirecional

O emissor irradia um feixe
estreito de luz infravermelha
para o receptor, que neste
caso é uma unidade
separada. O sensor comuta
quando este feixe de luz for
interrompido pela passagem
de algum objeto. O alcance é
de até 8000 mm. Todos
modelos desta série são
fornecidos em corpo
compacto e de pequenas
dimensões, com ligação por
meio de conectores e
permitem montagem rápida
e facillidade de ajuste, por
utilizarem suportes de
montagem ajustáveis.

Com isolação de proteção
A segurança de operação
é a característica mais
importante desta série de
sensores.

IP 67
Significa que o sensor pode
ser utilizado em qualquer tipo
de aplicação.

Totalmente resinado
Suporta choques
mecânicos e vibração.

6

Para conectores
e suportes
ver pág. 6.2 ...
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Euro-BOS
200 mm - 400 mm

BOS 35K-PS-1XB-S 4-C
BOS 35K-PO-1XB-S 4-C

10...30 V DC
≤ 2,5 V

250 V DC
200 mA
≤ 20 mA

sim
1,0 µF
5 ms

100 Hz
DC 13
PNP
o/p

5000 Lux
não
sim
não

–5...+55 °C
IP 67
II [

Poliamida 12
PMMA

conector
40 g

BKS-S 19 / BKS-S 20

Dimensão
Reflexão Difusa Alcance
Retroreflexão Alcance
Feixe Unidirecional Alcance

Reflexão Difusa
PNP o 200 mm 1

PNP p 200mm 2

PNP o 200/400 mm 1

PNP p 200/400 mm 2

NPN o/p 200mm 2

PNP o 400 mm 1

NPN o 400 mm 1

Retroreflexão
PNP p 4 m 1

PNP
PNP p 8 m 1

Feixe Unidirecional
PNP p Receptor 1

PNP o Receptor 2

Emissor %

Tensão de Alimentação UB

Queda de Tensão  Ud  à  le
Tensão de Isolação Ui

Corrente de carga  le
Corrente sem carga I0
Proteção contra curto-circuito
Capacitância Máxima
Retardo de ligação / desligamento
Frequência de chaveamento f
Categoria de utilização
Saída
Função de saída
Intensidade máxima de luz externa
Ajuste de sensibilidade
Indicação da função de saída
Indicação de estabilidade
Temperatura ambiente de operação Ta

Tipo de proteção conf. IEC 529
Classe de Proteção
Material do corpo
Material da superfície ativa
Tipo de conexão
Peso
Sugestão de conector

Sensores
Óticos

DC, Euro-BOS 35K
Alcance 200...400 mm

Suporte de
montagem
já incluído no
modelo Euro-BOS

2.28

Obs: O sensor EURO BOS 35K também pode ser fornecido com conexão a cabo de
     comprimento a ser especificado pelo cliente.

o / p = Ativado presença de luz / ausência de luz

Para sensores de cabo solicita-se informar o comprimento no código para o pedido:
02, 05 = PVC compr. 2 m  ou  5 m
02-PU, 05-PU = PuFlex compr. 2 m  ou  5 m



Euro-BOS
400 mm

BOS 35K-PS-1PD-S 4-C
BOS 35K-PO-1PD-S 4-C

BOS 35K-NS-1PD-S4-C

10...30 V DC
≤ 2,5 V

250 V AC
200 mA
≤ 20 mA

sim
≤ 1,0 µF

5 ms
100 Hz
DC 13

PNP ou NPN
o/p

5000 Lux
potenciômetro

sim
não

–5...+55 °C
IP 67
II [

Poliamida 12
PMMA

conector
40 g

BKS-S 19 / BKS-S 20

Euro-BOS
200 mm

BOS 35K-PS-1XB-BO-C-...
BOS 35K-PO-1XB-BO-C-...

10...30 V DC
≤ 2,5 V

250 V AC
200 mA
≤ 20 mA

sim
≤ 1,0 µF
10 ms
100 Hz
DC 13
PNP
o/p

5000 Lux
não
sim
não

–5...+55 °C
IP 67
II [

Poliamida 12
PMMA
cabo

40 g + 36 g p/m de cabo

Euro-BOS
200 mm

BOS 35K-NA-1XB-S4-C

10...30 V DC
≤ 2,5 V

250 V AC
200 mA
≤ 20 mA

sim
≤ 1,0 µF

5 ms
100 Hz
DC 13
NPN
o/p

5000 Lux
não
sim
não

–5...+55 °C
IP 67
II [

Poliamida 12
PMMA

conector
40 g

BKS-S 19 / BKS-S 20

2.29

6

Sensores
Óticos

DC, Euro-BOS 35K
Alcance 200...400 mm

Conectores
ver pág.
6.2 ...

Diagramas de ligação

2



Euro-BOS
400 mm

BOS 35K-PS-1PD-BO-C-...

10...30 V DC
≤ 2,5 V

250 V AC
200 mA
≤ 20 mA

sim
≤ 1,0 µF

5 ms
100 Hz
DC 13
PNP
o

5000 Lux
Potenciômetro

sim
não

–5...+55 °C
IP 67
II [

Poliamida 12
PMMA
cabo

40 g + 36 g p/m de cabo

Dimensão
Reflexão Difusa Alcance
Retroreflexão Alcance
Feixe Unidirecional Alcance

Reflexão Difusa
PNP o 200 mm 1

PNP p 200mm 2

PNP o 200/400 mm 1

PNP p 200/400 mm 2

NPN o/p 200mm 1

PNP o 400 mm 1

NPN o 400 mm 2

Retroreflexão
PNP o 1 m sses1

PNP p 1 m 2

PNP p 4 m 1

PNP o 4 m 2

Feixe Unidirecional
PNP p Receptor 1

PNP o Receptor 2

Emissor %

Tensão de Alimentação UB

Queda de Tensão  Ud  à  le
Tensão de Isolação Ui

Corrente de carga  le
Corrente sem carga I0
Proteção contra curto-circuito
Capacitância Máxima
Retardo de ligação / desligamento
Frequência de chaveamento f
Categoria de utilização
Saída
Função de saída
Intensidade máxima de luz externa
Ajuste de sensibilidade
Indicação da função de saída
Indicação de estabilidade
Temperatura ambiente de operação Ta

Tipo de proteção conf. IEC 529
Classe de Proteção
Material do corpo
Material da superfície ativa
Tipo de conexão
Peso
Sugestão de conector

Sensores
Óticos

DC, Euro-BOS 35K
Alcance 400 mm

2.30

Obs: O sensor EURO BOS 35K também pode ser fornecido com conexão a cabo de
     comprimento a ser especificado pelo cliente.

Os valores de retroreflexão referem-se ao refletor BOS R-1.
Sensores retroreflexivos sem filtro polarizador possuem uma zona morta cujo valor dependerá do
índice de reflexão do objeto a ser detectado.

o / p = Ativado presença de luz / ausência de luz
Para sensores de cabo solicita-se informar o comprimento no código para o pedido:
02, 05 = PVC compr. 2 m  ou  5 m
02-PU, 05-PU = PuFlex compr. 2 m  ou  5 m



Euro-BOS

1000 mm sem filtro polarizador

BOS 35K-PO-1VA-S4-C
BOS 35K-PS-1VA-S4-C

10...30 V DC
≤ 2,5 V

250 V AC
200 mA
≤ 20 mA

sim
≤ 1,0 µF

–
100 Hz

–
PNP
o/p

2000 Lux
potenciômetro

sim
não

–5...+55 °C
IP 67

–
Poliamida 12

PMMA
conector

40 g
BKS-S 19 / BKS-S 20

Euro-BOS

4000 mm com filtro polarizador

BOS 35K-PO-1UD-BO-C-...

10...30 V DC
≤ 2,5 V

250 V AC
200 mA
≤ 20 mA

sim
≤ 1,0 µF

5 ms
100 Hz
DC 13
PNP
o

10000 Lux
não
sim
não

–5...+55 °C
IP 67
II [

Poliamida 12
PMMA
cabo

40 g + 36 g p/m de cabo

Euro-BOS

4000 mm com filtro polarizador

BOS 35K-PS-1UD-S4-C
BOS 35K-PO-1UD-S4-C

10...30 V DC
≤ 2,5 V

250 V DC
200 mA
≤ 20 mA

sim
≤ 1,0 µF

5 ms
100 Hz
DC 13
PNP
o/p

10000 Lux
não
sim
não

–5...+55 °C
IP 67
II [

Poliamida 12
PMMA

conector
40 g

BKS-S 19 / BKS-S 20

2.31
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Sensores
Óticos

DC, Euro-BOS 35K
Alcance 1000...4000 mm

Conectores
ver pág.
6.2 ...

Diagramas de ligação

2



Euro-BOS

4000 mm

BOS 35K-PS-1RD-BO-C-...
BOS 35K-PO-1RD-BO-C-...

10...30 V DC
≤ 2,5 V

250 V AC
200 mA
≤ 20 mA

sim
≤ 1,0 µF

5 ms
100 Hz
DC 13
PNP
o/p

10000 Lux
não
sim
não

–5...+55 °C
IP 67
II [

Poliamida 12
PMMA
cabo

40 g + 36 g/m de cabo

Dimensão
Reflexão Difusa Alcance
Retroreflexão Alcance
Feixe Unidirecional Alcance

Reflexão Difusa
PNP o 200 mm 1

PNP p 200mm 2

PNP o 200/400 mm 1

PNP p 200/400 mm 2

NPN o/p 200mm 1

PNP o 400 mm 1

NPN o 400 mm 2

Retroreflexão
PNP p 4 m 1

PNP o 4 m 2

PNP o/p 4 m 3

PNP p 6 m 1

Feixe Unidirecional
PNP p 8 m Receptor 1

PNP o 8 m Receptor 2

8 m                 Emissor %

Tensão de Alimentação UB

Queda de Tensão  Ud  à  le
Tensão de Isolação Ui

Corrente de carga  le
Corrente sem carga I0
Proteção contra curto-circuito
Capacitância Máxima
Retardo de ligação / desligamento
Frequência de chaveamento f
Categoria de utilização
Saída
Função de saída
Intensidade máxima de luz externa
Ajuste de sensibilidade
Indicação da função de saída
Indicação de estabilidade
Temperatura ambiente de operação Ta

Tipo de proteção conf. IEC 529
Classe de Proteção
Material do corpo
Material da superfície ativa
Tipo de conexão
Peso
Sugestão de conector

Sensores
Óticos

DC, Euro-BOS 35K
Alcance 4000 mm

2.32

Obs: O sensor EURO BOS 35K também pode ser fornecido com conexão a cabo de
     comprimento a ser especificado pelo cliente.

o / p = Ativado presença de luz / ausência de luz

Para sensores de cabo solicita-se informar o comprimento no código para o pedido:
02, 05 = PVC compr. 2 m  ou  5 m
02-PU, 05-PU = PuFlex compr. 2 m  ou  5 m

Os valores de retroreflexão referem-se ao refletor BOS R-1.
Sensores retroreflexivos sem filtro polarizador possuem uma zona morta
cujo valor dependerá do índice de reflexão do objeto a ser detectado.



Euro-BOS

8000 mm

BLE 35K-PS-1H-BO-C-...
BLE 35K-PO-1H-BO-C-...
BLS 35K-XX-1H-BO-L-...

10...30 V DC
≤ 2,5 V

–
200 mA
≤ 20 mA

sim
≤ 1,0 µF

–
100 Hz
DC 13
PNP
o/p

2000 Lux
não
sim
não

–5...+55 °C
IP 67

–
Poliamida 12

–
cabo

40 g + 36  p/m de cabo

Euro-BOS

8000 mm

BLE 35K-PS-1H-S4-C-...
BLE 35K-PO-1H-S4-C-...
BLS 35K-XX-1H-S4-L-...

10...30 V DC
≤ 2,5 V

–
200 mA
≤ 20 mA

sim
≤ 1,0 µF

–
100 Hz
DC 13
PNP
o/p

2000 Lux
não
sim
não

–5...+55 °C
IP 67

–
Poliamida 12

–
conector

40 g
BKS-S 19 / BKS-S 20

Euro-BOS

6000 mm

BOS 35K-PO-1RE-S49R-C

10...30 V DC
≤ 2,5 V

250 V DC
200 mA
≤ 20 mA

sim
≤ 1,0 µF

5 ms
100 Hz
DC 13
PNP
p

5000 Lux
não
sim
não

–5...+55 °C
IP 65
II [

Poliamida 12
PMMA

conector
40 g

BKS-S 19 / BKS-S 20

2.33
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Sensores
Óticos

DC, Euro-BOS 35K
Alcance 6000...8000 mm

Conectores
ver pág.
6.2 ...

Diagramas de ligação
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Sensores
Balluff Anotações
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Sensores
Óticos

2.35
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Conectores
ver pág.
6.2 ...
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Sensores
Balluff Sensores para Automação
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Acessórios
Sensores
Óticos

Melhora de
desempenho e
flexibilidade por meio
de acessórios óticos.
Através de fibra ótica
de vidro e outros
acessórios óticos,
como cabeçote
giratório filtro e
protetor contra pó, a
gama de aplicações de
sensores M18 é
consideravelmente
expandida.  Além
disto, os vários refle-
tores disponíveis
abrem novos campos
para aplicações especí-
ficas de sensores de
retroreflexão.

2.38 Tabela auxiliar de
seleção

2.40 Fibra ótica de vidro
2.44 Refletores e fitas

refletivas
2.46 Diafragmas, capa de

proteção, filtro e lente
plano-convexa.

2.48 Cabeçote giratório,
protetor de fixação.

2.37

6

Conectores
ver pág.
6.2 ...
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Tabela auxiliar de seleção
Fibra ótica

Sensores
Óticos

Fibra ótica Fibra ótica Sensor    Faixa de detecção   Página
Reflexão Difusa BFO 18A...XA...15 BOS 18...PD 0...  10 mm 2.40

BFO 18A...XA...30 BOS 18...PD 0...  20 mm 2.40, 2.41

Retroreflexão BFO 18A...XA...15 BOS 18...PD 10...  500 mm 2.40
(com referência ao BFO 18A...XA...30 BOS 18...PD 20...  500 mm 2.40, 2.41
refletor R1)

Feixe  Unidirecional BFO 18A...L...10 BOS 18...PD 0...  100 mm 2.42
BFO 18A...L...20 BOS 18...PD 0...  200 mm 2.42 , 2.43

Fibra ótica
Modelos para a indústria
automobilistica Fibra ótica Sensor    Faixa de detecção   Página
Reflexão Difusa BFO 18V...XAC BOS 18...PD 0...  20 mm 2.41

BFO 18V...XAD BOS 18...PD 0...  20 mm 2.41

Retroreflexão BFO 18V...XAC BOS 18...PD 20...  500 mm 2.41
(com referência ao BFO 18V...XAD BOS 18...PD 20...  500 mm 2.41
refletor R1)

Feixe Unidirecional BFO 18V...LDD BOS 18...PD 0...  200 mm 2.43
BFO 18V...LCC BOS 18...PD 0...  200 mm 2.43

2.38



Tabela auxiliar de seleção
Fibra ótica

Sensores
Óticos

mm
0 100 200 300 400 500 600 mm 1000 2000 4000

10
20

10 500
20 500

100
200

mm
0 100 200 300 400 500 600 1000 2000 4000

20
20

20 500
20 500

200
200
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Conectores
ver pág.
6.2 ...
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Sensores
Óticos

Fibra ótica de vidro para
Dimensão M18

Utilizando-se o BOS 18M-PU-1PD-SA...
deve ser retirada a arruela adaptadora!

Todas fibras óticas de vidro podem ser utilizadas para o sensor básico
de reflexão difusa BOS 18M-...-PD-...
com 400 mm de alcance.

Os alcances tem como referência o cartão Kodak cinza.

Sensor de reflexão difusa operando com fibra ótica, como retroreflexão:
A distância sensora tem por base o refletor
BOS R1 com ∅ 80 mm.

O comprimento L desejado para a fibra ótica deve ser acrescentado ao código do pedido!
São possíveis variações de 0,5 m a 3 m
Exemplo:
BFO 18-...-30-0,5 para      0,5 m de comprimento
BFO 18-...-30-2 para         2 m de comprimento

Reflexão Difusa com BOS 18M-...-PD-... Alcance
Retroreflexão com BOS 18M-...-PD-... Alcance
Unidirecional com BOS 18M-...-PD-... Alcance
Fibra ótica

Construção UZG
Construção MZG
Construção SMG

Diâmetro do feixe de fibra de vidro
Torção máxima sobre o cabo
de fibra e conexões
Raio mínimo de curvatura

10 mm
300 mm

reto

BFO 18A-XAG-MZG-15

1,5 mm
80 N

60 mm

10 mm
300 mm

angular

BFO 18A-XAF-MZG-15
BFO 18A-XAF-SMG-15

1,5 mm
80 N

60 mm

20 mm
500 mm

reto

BFO 18A-XAA-UZG-30
BFO 18A-XAA-MZG-30
BFO 18A-XAA-SMG-30

3 mm
80 N

60 mm

2.40



Sensores
Óticos

Fibra ótica de vidro para
Dimensão M18* Com homologação da indústria automobilística

20 mm
500 mm

reto

BFO 18A-XAA-SMG-30

3 mm
80 N

60 mm

20 mm
500 mm

angular

BFO 18A-XAE-UZG-30
BFO 18A-XAE-MZG-30
BFO 18A-XAE-SMG-30

3 mm
80 N

60 mm

20 mm/100 mm
500 mm/1000 mm

reto

BFO 18V-XAC-SMG-30*

3 mm
80 N

60 mm

20 mm/100 mm
500 mm/1000 mm

angular

BFO 18V-XAD-SMG-30*

3 mm
80 N

60 mm

2.41
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Conectores
ver pág.
6.2 ...
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Sensores
Óticos

Fibra ótica de vidro para
Dimensão M18

Todas fibras óticas de vidro podem ser utilizadas para o sensor básico
de reflexão difusa BOS 18M-...-PD-...  com 400 mm de alcance.

O comprimento L desejado para a fibra ótica deve ser acrescentado ao código do pedido!
São possíveis variações de 0,5 m a 3 m
Exemplo:
BFO 18-...-30-0,5 para      0,5 m de comprimento
BFO 18-...-30-2 para         2 m de comprimento

Unidirecional   com  BOS 18M-...-PD-... Alcance

Fibra ótica

Construção UZG
Construção MZG
Construção SMG

Diâmetro do feixe de fibra de vidro
Torção máxima sobre o cabo
de fibra e conexões
Raio mínimo de curvatura

Retirar a arruela adaptadora!

Adaptador BFO 30-A1

2.42

200 mm

reto

BFO 18A-LAA-UZG-20
BFO 18A-LAA-MZG-20

2 mm
80 N

60 mm

100 mm

angular

BFO 18A-LFF-MZG-10
BFO 18A-LFF-SMG-10

1 mm
80 N

60 mm

100 mm

reto

BFO 18A-LGG-MZG-10
BFO 18A-LGG-SMG-10

1 mm
80 N

60 mm



Sensores
Óticos

Fibra ótica de vidro para
Dimensão M18

MZG
Capa metálica
Protetor contra tração
Feixe de fibra de vidro

– classificada para
temperaturas de –20 ...
+170 °C ( até +250 °C
sem flexionamento )

– flexível
– resistente a pressão

e peso
– resistente a cavaco

quente

Forma de construção ( da parte externa para a interna)

UZG
Capa de Poliuretano
Protetor contra tração
Feixe de fibra de vidro

– flexível
– de excelente resistência

a agentes químicos
– não se torna quebradiço

na presença de óleos e
líquidos de refrigeração

– classificado para
temperaturas de
–20...+85 °C

SMG
Capa de proteção de silicone
Capa metálica com protetor contra tração
Feixe de fibra de vidro

– Faixa extendida de temperatura, de
–40...+150 °C

– pode ser esterilizada
– adequado para processamento de

alimentos
– resistente a pressão e peso

* Com homologação da indústria automobilística

Fibra ótica de vidro para sensores
BOS 18M-PU-1PD-SA 1/-SA 4/-SA 5.
Para BOS 30M utilizar o adaptador BFO 30 A-1.
Podem ser atingidos maiores alcances com os
tipos BOS 30M-... e BOS 18M-GU-1PF-... .

2.43
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Conectores
ver pág.
6.2 ...
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200 mm

angular

BFO 18V-LDD-SMG-23*

2 mm
80 N

60 mm

200 mm

reto

BFO 18V-LCC-SMG-23*

2 mm
80 N

60 mm

200 mm

angular

BFO 18A-LEE-UZG-20
BFO 18A-LEE-MZG-20
BFO 18A-LEE-SMG-20

2 mm
80 N

60 mm

200 mm

reto

BFO 18A-LCC-UZG-20

BFO 18A-LCC-SMG-20

2 mm
80 N

60 mm



Refletor 84 × 84 mm
dois parafusos M4

BOS R-11

125 %
1,2 m
2,5 m
5 m

10 m

Sensores
Óticos Refletores

Refletor ∅∅∅∅∅ 84 mm
parafuso M5

BOS R-1

100 %
1 m
2 m
4 m
8 m

Refletor ∅∅∅∅∅ 63
dois parafusos M4

BOS R-10

60 %
0,6 m
1,2 m
2,4 m
4,8 m

TTTTTodas distâncias sensoras paraodas distâncias sensoras paraodas distâncias sensoras paraodas distâncias sensoras paraodas distâncias sensoras para
retroreflexão referem-se ao refletorretroreflexão referem-se ao refletorretroreflexão referem-se ao refletorretroreflexão referem-se ao refletorretroreflexão referem-se ao refletor
BOS R-1.BOS R-1.BOS R-1.BOS R-1.BOS R-1.
Quando o sensor é utilizado com outros
tipos de refletores a distância sensora
pode aumentar ou diminuir em relação
aos valores (ver tabela).

Tipo de fixação

Código para pedido:

Alcance %
O alcance varia de acordo com o tipo
de sensor de retroreflexão
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Refletor 60 × 50 mm
dois parafusos M4

BOS R-9

100 %
1 m
2 m
4 m
8 m

Refletor ∅∅∅∅∅ 46 mm
colado

BOS R-2

60 %
0,6 m
1,2 m
2,4 m
4,8 m

Refletor ∅∅∅∅∅ 20 mm
colado

BOS R-3

25 %
250 mm
500 mm

1 m
2 m

Refletor 18 × 120 mm
dois parafusos M4

BOS R-5

40 %
400 mm
800 mm

1,6 m
3,2 m

Fita refletiva
autocolante

BOS R-6-...p/ luz não polarizada

BOS R-7-----... também para

BOS R-8-... luz polarizada

40 % ( p/ 100 × 50 mm)
400 mm
800 mm

1,6 m
3,2 m

Sensores
Óticos

Refletores e
fitas refletivas

Dimensões L × B Códigos
45 m × 50 mm BOS R-6-45

250 mm × 50 mm BOS R-6-0,25
22 m × 50 mm BOS R-7-22

250 mm × 50 mm BOS R-7-0,25
22 m × 25 mm BOS R-8-22

250 mm × 25 mm BOS R-8-0,25

2.45
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Conectores
ver pág.
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Diafragma de
fenda dupla

BOS 18-BL-2

Sensores
Óticos

Capa de proteção,
diafragmas

O diafragma limita o
diâmetro do feixe,
permitindo que peças
de pequenas
dimensões possam
ser reconhecidas a
grandes distância.
É importante que os
componentes do
sensor estejam
exatamente
alinhados entre si.

O diagragma BL-1 e
o diafragma de dupla
fenda BL-2  também
podem ser
combinados entre si.

A capa de proteção
(contra porca) com
disco de vidro, de
proteção contra altas
temperaturas, pode
ser montada em todos
sensores optoeletrô-
nicos do tipo  M18.
A capa tem a finalidade
de proteger os
componentes óticos
contra efeitos térmicos
e mecânicos,  como
por exemplo, respingos
de solda.

Diafragma

BOS 18-BL-1

Reflexão difusa
Retroreflexão/ reflexão difusa
Unidirecional

VVVVVantagens:antagens:antagens:antagens:antagens:
– Reconhecimento de

peças de pequenas
dimensões, como por
exemplo, brocas de
1 mm; neste caso o
diafragma deve ser
utilizado somente do
lado do emissor

– Os sensores podem
ser montados lado a
lado, bastante
próximos.

– Peças de altos brilhos
localizados  nas
proximidades do feixe
de luz, não causam
qualquer tipo de
interferência.

– Permite o giro do
diagragma de paralelo
para perpendicular:
resulta no ajuste da
intensidade luminosa
e como consequênsia
o reconhecimento de
peças de pequenas
dimensões.

Capa protetora

BOS 18-SM-1
BOS 18-SM-1
BOS 18-SM-1
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Sensores
Óticos

Filtro,
Lente plano convexa

Os filtros neutros reduzem a
radiação luminosa, sem que
sua distribuição espectral
seja alterada.

O filtro neutro é fabricado em
vidro ao qual é aplicada uma
fina camada metálica.
Esta camada possui dureza
elevada, tem alto grau de
aderência e não sofre efeito
de envelhecimento.

A limpeza do conjunto
deve ser feita utilizando-se
produtos usuais para
partes óticas.
Material do corpo: PA 6
Lente: vidro

Para que o sensoreamento
de materiais de alto brilho
possa ser feito com
segurança, são utilizados
filtros polarizadores.
A lente polarizadora impede
 a comutação indevida do
sensor.

Superfícies espelhadas ou
de alto brilho provocam
comutações indevidas do
sensor. O filtro polarizador
garante que  somente seja
reconhecido o feixe de luz
que retorna do refletor.

Utilização do filtro polarizador
provoca uma redução de
aprox. 50% no alcance do
sensor.

Material do corpo: PA 6
Filtro polarizador:
polarizador IR

VVVVVantagens:antagens:antagens:antagens:antagens:
– Distância sensora ajustável

na faixa de 0...40 mm
– Baixo deslocamento do

ponto de comutação, por
exemplo nos casos de
cores distintas ou
diferentes acabamentos
de superfície.

– A eliminação do fundo
permite o reconhecimento
de objetos mesmo que
este fundo tenha superfície
espelhada

– Reconhecimento de peças
de pequenas dimensões,
até 0,05 mm por meio de
lentes plano convexas que
permitem focalização em
faixa de 0 ... 13mm.

Material do corpo: PA 6
Lente plano-convexa:
vidro

*1 = 50 % Transmissão
2 = 75 % Transmissão

Filtro neutro

BOS 18-NF-_*
BOS 18-NF-_*
BOS 18-NF-_*

Filtro polarizador
somente para BOS 18 RD

BOS 18-PF-1

Lente plano convexa
para todos os sensores M18
para eliminação do fundo e
detectar peças pequenas

BOS 18-PK-1

6

Conectores
ver pág.
6.2 ...
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Sensores
Óticos

Cabeça giratória
Protetor contra pó

Cabeçotes giratórios.
Combinação acertada.
Em todos sensores óticos
BOS 18 podem ser usados
cabeçotes que permitem
movimento de 90°.
A tabela indica o tipo
apropriado para cada sensor
e fornece o fator de redução
correspondente (FR).

Em sensores unidirecionais
podem ser usados
cabeçotes giratórios de 90°
tanto no emissor como no
receptor. Cada cabeçote
giratório causa uma redução
de alcance da ordem de
15%.

Com o protetor e
respectiva alimentação de ar,
evita-se que haja acúmulo de
pó nos elementos óticos.

Protetor contra pó

BOS 18-LT-1
para sensores M18

BOS 12-LT-1
para sensores M12

Cabeça giratória 90°
Reflexão difusa, retroreflexão

e  unidirecional

BOS 18-UK-10

Cabeça giratória 90°

BOS 18-UK-1

BOS 18-UK-2

Código para pedido:

Código para pedido:

BOS 18-UK-1
FR = 45 %
FR = 25 %
FR = 25 %

Reflexão Difusa
BOS 18...-XA-... 100 mm
BOS 18...-XB-... 200 mm
BOS 18...-PB-... 200 mm
BOS 18...-XD-... 400 mm
BOS 18...-PD-... 400 mm
Retroreflexão
BOS 18...-RB-... 2 m
BOS 18...-RD-... 4 m
Feixe Unidirecional
BLE 18...-P-... 16 m
BLS 18...-XX-... 16 m

BOS 18-UK-10
FR = 50 %
FR = 50 %
FR = 50 %
FR = 30 %
FR = 30 %

FR = 20 %
FR = 20 %

FR = 30 %
FR = 30 %

BOS 18-UK-2

FR = 25 %
FR = 25 %

FR = 20 %
FR = 20 %

FR = 15 %
FR = 15 %

Alcance  100 %

BOS18-LT-1
M18×1

15
30
22

BOS12-LT-1
M12×1

14
25
14

A
B
C
D
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Sensores
Óticos

Suporte

Suporte
para fibra ótica

BFO 08,0-KB-1

6

Conectores
ver pág.
6.2 ...
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Suporte
para fibra ótica

BFO 04,0-KB-1-BR

Suporte
para BOS 35K

BOS 35-HW-BR1



Sensores
Balluff Sensores para Automação
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