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short form

Invólucro de alumínio
Anodizado

Espaçamento entre
feixes de 5 mm

-10 ... +55° C
Temperatura de operação
Ideal também em instalações
de armazenamento a frio

Configuração por software
Fácil de usar com ampla escolha
de parâmetros configuráveis

IP65 e IP67

Leituras analógicas
e digitais
2 saídas

Extremidades
Polipropileno reforçado
com fibra de vidro

Tamanho compacto
Somente 30 x 28 mm

Conectores M12
Cabos fáceis de instalar
e substituir
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Display indicador de status
Incluindo ajuda para alinhamento

...para aplicações
industriais e não industriais

Uma gama única
Cortinas de luz para aplicações industriais e não industriais, onde é necessário
detectar, medir e reconhecer objetos.
Dependendo do número e da posição dos feixes acionados por um objeto, a
Micron pode fornecer informações em tempo real a um CLP ou PC para: detectar
a presença ou a ausência de objetos, realizar uma contagem, detectar uma
posição, detectar uma forma ou um perfil, medir dimensões.
Modello MI AV são equipados com duas saídas analógicas (0/10 VDC) com funções
programáveis e duas saídas digitais programáveis.
Modello MI AC são equipados com duas saídas analógicas (4/20 mA) com funções
programáveis e duas saídas digitais programáveis.
Modello MI B são equipados com uma interface serial RS 485 com funções programáveis e duas
saídas digitais programáveis.
Modello MI C são equipados com duas saídas antivalentes de estado sólido.
Programação Micron A e B através do software de configuração MicronConfigurator (incluido). Interface de
programação USB.
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Uma extensa gama de cortinas de luz

Recursos exclusivos permitem entregar ótimos resulta

Aplicações típicas

Medição da altura de objetos em
trânsito em sistemas de transporte

Controle de qualidade: verificação
de presença, ausência ou posição
dos furos

Detecção bidimensional de objetos
em trânsito em sistemas de
transporte com o uso de 2 cortinas
de luz

Micron A

Micron B

Ideal para medição de objetos e
detecção de limites dimensionais.

Ideal para medição dimensional, detecção
de perfil de objeto e posição.

Saída analógica AV (0/10 VDC), saída analógica
AC (4/20 mA).

Porta serial RS 485 e duas saídas de estado sólido 0 /
24V com funções programáveis.

Solução fornecendo medição simples com
interface fácil.

Solução que fornece informações completas e
detalhadas de cada feixe através da porta serial RS
485, e mais informações on/oﬀ por meio das duas
saídas de estado sólido, dependendo das condições
programadas.

Micron C
Ideal para contagem de peças e detecção da
presença / ausência de objetos no campo
controlado.
Duas saídas antivalentes de estado sólido 0 / 24V sem
necessidade de programação.

MicronConfigurator
Um software de configuração abrangente e
fácil de usar incluído na Micron A e B.

mação

Solução fornecendo simples informação on / oﬀ
relacionadas ao status da área controlada.

Arm
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z de medição e detecção

ados na maioria das aplicações

mazéns automáticos: detecção
altura máxima dos objetos
sentes nas caixas para um
enciamento eficiente da
acidade da máquina

Medição e identificação de cilindros
de vários tamanhos

Detecção de posição e perfil de
peças em sistemas automáticos de
pintura

Controle de loop

Características técnicas
Alturas controladas: 150 ... 3000 mm

Temperatura de operação: -10 ... +55° C

Resolução : 5, 10, 25, 30, 50, 75 mm

Grau de proteção: IP65 e IP67

Max. alcance:

Modo de fixação: Slot traseiro ou na
extremidade superior e inferior com
suportes rotativos opcionais

2,5 m: resolução de 5 mm
10 m: resolução de 10, 30 mm
18 m: resolução de 25, 50 e 75 mm

Dimensões da seção transversal:
28 x 30 mm

Ciclos de scan: 1, 2, 3 (selecionável)
Sincronismo entre emissor e receptor:
óptico ou por cabo (selecionável)
Display de status para monitoramento do
status operacional e autodiagnóstico
Fonte de alimentação: 24 Vcc +/-20%
Max. Comprimento dos cabos de conexão
entre a cortina de luz e a interface: 100 m

Emissor
M12 5-polos

Receptor
M12 8-polos

Controle de qualidade: verificação
do correto posicionamento dos
objetos

Detecção de limites dimensionais
gerais de veículos para
manipuladores de veículos em
estacionamentos automáticos

Medição da largura e posição de
painéis ou folhas de material em
trânsito em unidades de rolos ou
correias transportadoras

Aplicação especial
Sistemas de armazenamento vertical de
armazéns
Modelo especial com espaçamento de feixe: 25, 50,
75 mm.
A óptica especial dessas cortinas de luz permitem a
detecção de pequenos objetos em movimento
rápido.
Esta aplicação específica requer a detecção da altura
máxima do materiais armazenados, a fim de
maximizar a capacidade total do sistema.
Além disso, a Micron é personalizada para satisfazer as
necessidades de aplicações de armazenamento
automatizado, incluindo: precisão da leitura em cada
posição da gaveta de armazenamento (esquerda,
direita ou centro), capacidade de medir objetos de
pequena dimensão (menos de 2 mm a 600 mm / s),
particularmente durante o trânsito de alta velocidade
das gavetas de armazenamento em frente à barreira,
e imunidade a reflexões ópticas.

Pequenos itens em movimento de alta velocidade
são detectados graças a um conjunto óptico
desenvolvido sob medida.

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.
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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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