Magnus RFID
sensores de segurança RFID
short form

Magnus RFID: próxima geração
de sensores de segurança
O melhor custo-benefício
A tecnologia “livre de desgaste” permite
uma maior vida útil do produto.
LED de status e saída de diagnóstico.
Menor design dos sensores de segurança
RFID.
Compatibilidade mecânica total com
Magnus MG S e MG B.
Pode ser usado stand-alone.

Estado da arte
Tecnologia RFID
Disponível em
tamanhos de 22 ou 78 mm

Indicador de status
3 diferentes
níveis de codificação
Acessório de
proteção
anti-burla

Proteção contra burla de acordo com a
norma DIN EN 14119, é a mais alta de sua
classe.
Tampas para os parafusos impedem a
remoção fácil.
Conexão em série até PL e / SIL 3.
Grau de proteção IP67 e IP6K9K para uso
em ambientes agressivos.
Atende aos rigorosos requisitos de higiene
e limpeza da indústria de alimentos e
embalagens.

As diferentes opções de design e
tecnologia, bem como a compatibilidade
mecânica completa com a série de sensores
magnéticos Magnus MG, tornam este
produto extremamente valioso para os
usuários.

As configurações mais exigentes permitem
que cada sensor seja configurado a um
único atuador.
Com a tecnologia RFID permite-se alcançar
níveis de segurança até PL e / SIL 3 ao
conectar os sensores em série.

IP67 e IP6K9K

O melhor em versatilidade

Aplicações típicas

A aplicação dos sensores Magnus RFID pode
ser extremamente ampla graças ao design
compacto e versátil.

A tecnologia RFID permite que os sensores
Magnus RFID sejam individualmente
codificados de três maneiras diferentes
para permitir a proteção adequada contra
burla em todas as aplicações.

O melhor em segurança

Duas opções de montagem.
Conector M12 ou cabo.
3 diferentes níveis de codificação.
Cabos de extensão para conexão em série.

Magnus RFID: próxima geração

Rabicho com conector
M12 ou cabo de 5 metros

NÍVEL DE SEGURANÇA

SIL

3

Como resultado, os sensores Magnus RFID
podem ser simplesmente integrados em
cenários
de
segurança
existentes,
oferecendo uma solução econômica para
modificar e atualizar máquinas.

SIL 3 - SILCL 3
PL e - Cat. 4

Magnus RFID é a escolha ideal para
muitas aplicações industriais, incluindo ...

... alimentos e bebidas, embalagens, farmacêutica, gráficas, papel, logística,
energias renováveis, produtos químicos, moldagem e injeção e muito mais ...
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Macho – Fêmea
Conector M12 (reto)
Comprimento: 1, 3, 5, 10 m
Pólos: 4 ou 8

L

Macho – Fêmea
Conector M12 (90°)
Comprimento: 1, 3, 5, 10 m
Pólos: 4
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Conector M12 fêmea
Comprimento: 1, 3, 5, 10 m
Pólos/fios: 4 ou 8
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Para obter saída de status do sensor conectado
Para conexões em série de 2 ou mais sensores
Para introduzir fontes de alimentação adicionais
em longas séries

próxima geração de sensor de segu
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Códigos

Dados técnicos

Combo1 Sensor + Atuador

Especificações elétricas

M RFID C

S

I

A

5
M Conector M12
5 Cabo de 5 m

A Entrada EDM automática
I Codificação individual
U Codificação única
C Atuador codificado
S Tamanhos de 22 mm
B Tamanhos de 78 mm

Cabos de extensão (para conexão em série)

M RFID EC

S

4

3
1
3
5
10

Cabo de 1 m
Cabo de 3 m
Cabo de 5 m
Cabo de 10 m

4 Conector de 4 pólos / cabo de 4 fios
8 Conector de 8 pólos / cabo de 8 fios
S Conector M12 (reto) macho - fêmea
L Conector M12 (90 °)2 macho - fêmea
C Cabo com conector M12 fêmea

Conectores T (para conexão em série)

M RFID TC

A

A M12 Tipo A
B M12 Tipo B
C M12 Tipo C

Serie S

Serie B

Tensão de alimentação
24 Vcc ± 10%
Max. tensão de comutação
Alimentação ± 0,2 V
Comutação de corrente da saída de segurança
Max. 400 mA
Comutação de corrente da saída de controle
Max. 50 mA
Tipo de saida
OSSD
Frequência de comutação
3 Hz
Tempo de transição
Entradas-Saídas: 3 ms / Sensor-atuador: 75ms
Nº de saídas de segurança eletrônicas
2
Nº de saídas de diagnóstico eletrônicas
1
Número de entradas de segurança
2
Entrada de EDM
Sim
Botão de início
Sim
Categoria functional
DC-12 / DC-13
Distância de comutação garantida
8 mm
Distância segura de desligamento
18 mm
Mínima distância
0,5 mm
Atuador de desalinhamento
Max. 8 mm
Proteção contra polaridade reversa
Sim
Saídas à prova de curto-circuito
Sim
Consumo atual por entrada
2,75 mA
LED de indicação
Três cores
Direção de operação
Qualquer direção
Princípio de comutação
Eletrônico
Precisão de repetição (R)
< 0,5 mm
Histerese
2 mm
Ligação em série
Max. 30 sensores
Tecnologia
RFID
Possíveis atuadores
M RFID A S
M RFID A B

Aspectos ambientais
Classe de proteção
IP67 (todos os modelos) / IP6K9K (apenas modelos com cabo)
Temperatura de operação
-25 … 70° C
Resistência ao choque
30 g / 11 ms
Resistência à vibração
10 … 55 Hz, amplitude 1 mm

Dados mecânicos

Acessórios

M RFID SP

Suporte espaçador disponíveis para as
séries S ou B (recomendado para
montagem em superfícies metálicas)

M RFID TP

Plugue de terminação (para fechar o
último conector Tipo B em conexões em
série de 2 ou mais sensores)

Notas

1 Cada combo é fornecido com um sensor e um
atuador correspondente. Sensores e atuadores
também podem ser encomendados separadamente,
por favor solicite
2 Apenas versões de 4 pólos disponíveis

urança RFID

Material da caixa
Caixa
Tipo de conector
Cabo
Seção transversal do fio
Temp. cabo de alcance
Dimensões (A x L x P)
Tipo de montagem

PBT / PC
Retangular
Rabicho M12 / 8 polos / 150 mm
5 m de PVC / 8 fios
0,25 mm²
-25 … 80° C
26 x 36 x 13 mm
26 x 88 x 13 mm
Parafusos M4 (embutidos)

Aprovações
CE
UL
SGL (Ecolab)
PL
SIL
SIL CL
Categoria

Sim
Sim
Sim
e
3
3
4

Uma extensa gama para atender tod
Soluções econômicas e confiáveis
Múltiplas opções de tecnologia de atuação

Codificação individual (codificação de alto nível)
O atuador é programado via teach-in e permanentemente codificado ao sensor
durante a configuração (o processo pode ser repetido se necessário).
Codificação única (codificação de alto nível)
O atuador é permanentemente codificado ao sensor durante a fabricação (não pode
ser substituído por outro atuador).
Atuador codificado (codificação de baixo nível)
O atuador é universal e não é especificamente codificado ao sensor (um atuador pode
trabalhar com vários sensores).

Ligação em série com máxima segurança
Até

PL e
Nível de performance
de acordo com
EN ISO 13849-1

Avaliação confiável por
exemplo com o controlador
de segurança modular

Ou com o AD SR1
configurável unidade
de controle de
segurança

Excelente tempo de resposta de apenas 75 ms (ideal para instalações em série)
Tempo de transição entre entrada e saída: 3 ms, o mais curto do mercado
E
S

Magnus RFID

as as aplicações
2 séries ideais para todas as aplicações
Serie S

Serie B

Tamanhos de 22 mm

Tamanhos de 78 mm

Dimensões compatíveis
com a série Magnus MG S

Dimensões compatíveis
com a série Magnus MG B

Ideal também nas aplicações mais exigentes
Características mecânicas únicas permitem proteção contra agentes de limpeza e processos
de lavagem, um requisito típico da indústria alimentícia.
Resistente a elementos
agressivos, por exemplo
agentes de limpeza
utilizados na indústria
alimentícia.

Invólucro à prova d'água em
conformidade com IP67
e requisitos IP6K9K
(SGL de acordo com os
padrões da Ecolab).

Conectividade
Cabo ou conector M12
O Magnus RFID satisfaz todos os requisitos em relação à conectividade. Cabos e conectores
aprovados para a indústria alimentícia completam a gama de sensores.

Cabo (5 m)

Conector M12 (Rabicho 15 cm)

Mais de 60 anos de qualidade e inovação
Fundada em Turim em 1959, a ReeR destaca-se pela
forte contribuição na inovação e na tecnologia.
O crescimento constante ao longo dos anos permite a
ReeR estabelecer-se como ponto de referência global na
indústria de segurança para a automação industrial.
A divisão de segurança é, de fato, um líder mundial no
desenvolvimento e na fabricação de sensores
optoeletrônicos de segurança e de controladores de
segurança.
A ReeR tem certificações ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.

Made in Italy
since 1959

ReeR SpA
Via Carcano, 32
10153 Turim, Itália
ReeR do Brasil
Centro Empresarial Pereira Barreto
Av. Pereira Barreto 1395, Sala 175
09190-610 Santo André (SP)
+55 11 3280 0870
www.reersafety.com.br | info@reersafety.com.br

A ReeR SpA não garante que as informações do produto neste catálogo sejam as mais atuais
disponíveis. A ReeR SpA reserva-se o direito de fazer alterações nos produtos descritos sem
aviso prévio e não assume nenhuma responsabilidade como resultado de seu uso ou aplicação.
Nosso objetivo é manter as informações neste catálogo atualizadas e precisas, no entanto, a
ReeR SpA não aceita nenhuma responsabilidade sobre as informações contidas neste catálogo.
A reprodução não é autorizada, exceto com a permissão expressa da ReeR SpA.
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