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Dx100
Posicionar de modo confiável, rápido e preciso
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Dx100
SENSORES DE DISTÂNCIA LONG-RANGE

POSICIONAR DE MODO CONFIÁVEL, RÁPIDO E
PRECISO

Vantagens

Dx100 - sensores de distância de alvo certo para tarefas de posicionamento pre-
cisas
No posicionamento de equipamentos de armazenamento e recuperação, sistemas de estacionamento automatizados, gruas
e inúmeros outros componentes móveis da instalação, é muito importante, além da medição precisa e da precisão de compa-
ração, principalmente a rapidez e poucos tempos de imobilização. O sensor de longa distância DL100 é não somente o menor
sensor de sua classe de desempenho, mas também foi desenvolvido especialmente para altíssimas velocidades de aciona-
mento e para um aproveitamento rasante de sinais em circuitos de regulagem dinâmicos. Além disso, os DL100 têm capaci-
dade preventiva e enviam informações ao posto de controle em tempo hábil, por exemplo, quando é necessária uma manuten-
ção devido à sujeira. Muitas interfaces e um conceito de montagem inovador completam o desempenho de topo destes sen-
sores.

Outros destaques de produtos
• SSI e PROFINET combinados a combi-

nação das interfaces SSI e PROFINET
em apenas um dispositivo oferece inú-
meras e vantagens e possibilidades de
uso ampliadas: DL100-2xxx2213.

• PROFINET classe de carga de rede III:
graças ao PROFINET da classe de car-
ga de rede III, o DL100 garante robus-
tez máxima e altíssima confiabilidade,
mesmo sob carga muito alta da rede:
DL100-2xxx2212 e DL100-2xxx2213.

• Variantes com filtros espectrais e con-
versão de frequência: não é necessária
uma distância mínima na instalação de
vários DL100 lado a lado ou na disposi-
ção dentre DL100 e transmissão de da-
dos ópticos  ISD400 Pro.

Nitidamente menor em comparação a
sensores de distância comparáveis
A carcaça dos sensores de longa distân-
cia Dx100 mede somente 119,9 mm x
82,5 mm x 69,4 mm. Sendo assim, os
menores sensores de distância de sua
classe de desempenho convencem pe-
las novas possibilidades de montagem,
pouco peso e pelo manuseio facilitado na
montagem.

Sistema de fixação inovador para a fa-
cilidade de montagem e rápida troca de
dispositivo
(1) Enganchar o dispositivo na placa com
medidas de ajuste exatas.
(2) Apertar com o parafuso de ajuste pre-
to.
(3) Ajuste fino por meio de 3 parafusos
com efeito de mola.

Altíssimo desempenho e características de produto inovadoras proporcio-
nam enorme flexibilidade e máxima produtividade da instalação.
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SENSORES DE DISTÂNCIA LONG-RANGE

DL100 e ISD400 Pro - um time de alto desempenho para medição de distância e
transmissão de dados
A dinâmica de equipamentos de armazenamento e recuperação modernos e de muitas outras aplicações requer não somen-
te um posicionamento rápido e exato, mas também uma comunicação perfeita com a tecnologia de comando estacionária. A
SICK oferece a você uma solução que está à altura deste desafio: o sensor de longa distância DL100 em combinação com o
sistema de transmissão de dados ópticos  ISD400 Pro.

Economia e valor adicionado em pacote duplo: tanto o DL100 como tam-
bém o ISD400 Pro podem ser integrados de modo rápido e fácil em sua
instalação e representam um time que "joga muito bem" e é praticamen-
te invencível. Ambos dispõem de inúmeras possibilidades de diagnóstico
e minimizam os tempos de imobilização, favorecendo simultaneamente a
otimização da produtividade da instalação.

SICK LifeTime Services
Os serviços da SICK aumentam a produtividade de máquinas e instalações, aumentam a segurança de pessoas de modo glo-
bal, criam a base para uma economia sustentável e providenciam a proteção de bens de investimento. Além do serviço de
aconselhamento propriamente dito, a SICK dá suporte à concepção e à colocação em operação, bem como durante a opera-
ção contínua diretamente no local.

O leque de serviços vai desde a manutenção e inspeção, verificação de desempenho até a modernização e reequipamento. Os
contratos de serviço modulares ou individuais aumentam a vida útil e, portanto, a disponibilidade das instalações. Graças a
sensores e sistemas, é possível detectar problemas e ultrapassagens de valores limite a qualquer momento.
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Dx100
SENSORES DE DISTÂNCIA LONG-RANGE

Consultoria e design
Aconselhamento específico da aplicação
para o produto e sua integração bem co-
mo sobre a própria aplicação.

Colocação em operação e manutenção
De aplicação otimizada e sustentável ─
graças à colocação em operação e manu-
tenção tecnicamente corretas por um téc-
nico especializado em serviços SICK.

Contratos de serviço
Garantia estendida, SICK Remote Service,
24-h-Helpdesk, manutenção, garantias de
disponibilidade e outros módulos modu-
lares podem ser combinados individual-
mente a pedido.
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Dx100
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Visão geral dos dados técnicos
Faixa de medição 0,15 m ... 300 m, Em fita refletiva “Diamond Grade” 

(Depende do tipo)

Precisão de repetição 1,5 mm, no caso de tempo morto 10 ms
0,75 mm, no caso de tempo morto 30 ms
2 mm, no caso de tempo morto 10 ms
1 mm, no caso de tempo morto 30 ms
2,5 mm, no caso de tempo morto 10 ms
1,25 mm, no caso de tempo morto 30 ms
2,5 mm, no caso de tempo morto 30 ms
0,5 mm
1 mm
2 mm

Precisão ± 3 mm
± 4 mm
± 5 mm
± 2 mm
± 2,5 mm

Objeto de medição Refletor

SSI ✔

Serial ✔, RS-422

PROFINET ✔

PROFIBUS DP ✔

CANopen ✔

EtherNet/IP™ ✔

EtherCAT ✔

Tempo de ciclo de medição 1 ms

Tempo de saída 1 ms, ciclo de medição sincrônico à solicitação CLP (De-
pende do tipo)

Temperatura ambiente, operação –40 °C ... +75 °C, Operação com carcaça de refrigera-
ção, Operação com aquecimento (Depende do tipo)

Temperatura ambiente, depósito –40 °C ... +75 °C

Descrição do produto
A família de produtos Dx100 reúne a tecnologia mais recente com um design inovador. O processo de medição a laser modulado
por fases garante dados de desempenho altíssimos que foram desenvolvidos em um trabalho de cooperação com fabricantes de
acionamentos, visando a integração ideal em circuitos de controle. O suporte de alinhamento, a carcaça pequena dessa classe
de sensores, bem como o conceito de conexão bem planejado com carcaça de fecho rápido oferecem adicionalmente o manuseio
perfeito e custos totais de utilização reduzidos.

Em síntese
• Faixa de medição até 300 m
• Inúmeras interfaces do barramento de campo
• Pré-avisos de falhas e dados de diagnóstico estão disponíveis
• Display com estrutura de menu intuitiva e LEDs de status bem visíveis
• Carcaça metálica pequena e robusta
• O suporte de alinhamento 3D com fecho rápido pode ser adquirido como acessório
• Furos oblongos para o ajuste do ponto zero na substituição de aparelho
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Dx100
SENSORES DE DISTÂNCIA LONG-RANGE

Seu proveito
• O processo de medição modulado por fases com comportamento otimizado do circuito de controle oferece um desempenho au-

mentado e a máxima produtividade do sistema
• Faixa de temperatura de operação até –40 °C para maior confiabilidade na área de refrigeração a baixas temperaturas (depen-

dendo do tipo)
• Diversas interfaces à base de barramento de campo e Ethernet: elevada flexibilidade, rápida comunicação para produtividade

máxima
• Os pré-avisos de falha e os dados de diagnóstico possibilitam uma rápida análise do aparelho e medidas de manutenção pre-

ventivas para a máxima disponibilidade da instalação
• Carcaça metálica pequena e robusta, compatível com os conectores de ligação SpeedCon™: manuseio perfeito – mesmo com

pouco espaço
• O suporte de alinhamento 3D com fecho rápido para um rápido alinhamento e substituição de aparelho facilitada – poupa cus-

tos de montagem de manutenção
• Rápida adaptação de parâmetros graças ao display de comando intuitivo – para o ajuste perfeito dos sensores

Áreas de aplicação
• Posicionamento de equipamentos de armazenamento e recuperação (eixo x e y)
• Posicionamento de carros de transferência e carros de deslocamento transversal
• Posicionamento de sistemas automaticamente guiados
• Sistema anticolisão e posicionamento de gruas (Indoor)
• Posicionamento de carros
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Dx100
SENSORES DE DISTÂNCIA LONG-RANGE

Informações do pedido
Outras versões do aparelho e acessórios  www.sick.com/Dx100

• Faixa de medição: 0,15 m ... 60 m, Em fita refletiva “Diamond Grade”
• Precisão de repetição: 1,5 mm, no caso de tempo morto 10 ms, 0,75 mm, no caso de tempo morto 30 ms
• Precisão: ± 3 mm (A precisão pode ir até ± 4 mm na área de medição 150 ... 180 mm.)
• Saída digital: 2 x Push-pull: PNP/NPN
• Freqüência de modulação: fixo

Interface de comunicação Aquecimento Tipo Nº de artigo

✔ DL100-11HA2109 1060393CANopen

– DL100-11AA2109 1060392

✔ DL100-11HA2110 1066430EtherNet/IP™

– DL100-11AA2110 1066433

✔ DL100-11HA2102 1059960PROFIBUS DP

– DL100-11AA2102 1059959

✔ DL100-11HA2112 1060046PROFINET

– DL100-11AA2112 1060045

✔ DL100-11HA2101 1059958SSI

– DL100-11AA2101 1059957

✔ DL100-11HA2103 1059962Serial

– DL100-11AA2103 1059961

• Faixa de medição: 0,15 m ... 130 m, Em fita refletiva “Diamond Grade”
• Precisão de repetição: 2 mm, no caso de tempo morto 10 ms, 1 mm, no caso de tempo morto 30 ms
• Precisão: ± 4 mm (A precisão pode ir até ± 4 mm na área de medição 150 ... 180 mm.)
• Saída digital: 2 x Push-pull: PNP/NPN
• Freqüência de modulação: fixo

Interface de comunicação Aquecimento Tipo Nº de artigo

✔ DL100-12HA2109 1060395CANopen

– DL100-12AA2109 1060394

✔ DL100-12HA2110 1066431EtherNet/IP™

– DL100-12AA2110 1066434

✔ DL100-12HA2102 1059966PROFIBUS DP

– DL100-12AA2102 1059965

✔ DL100-12HA2112 1060048PROFINET

– DL100-12AA2112 1060047

✔ DL100-12HA2101 1059964SSI

– DL100-12AA2101 1059963
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Dx100
SENSORES DE DISTÂNCIA LONG-RANGE

• Faixa de medição: 0,15 m ... 220 m, Em fita refletiva “Diamond Grade”
• Precisão de repetição: 2,5 mm, no caso de tempo morto 10 ms, 1,25 mm, no caso de tempo morto 30 ms
• Precisão: ± 5 mm (A precisão pode ir até ± 4 mm na área de medição 150 ... 180 mm.)
• Saída digital: 2 x Push-pull: PNP/NPN
• Freqüência de modulação: fixo

Interface de comunicação Aquecimento Tipo Nº de artigo

✔ DL100-13HA2109 1060397CANopen

– DL100-13AA2109 1060396

EtherNet/IP™ ✔ DL100-13HA2110 1066432

✔ DL100-13HA2102 1059972PROFIBUS DP

– DL100-13AA2102 1059971

✔ DL100-13HA2112 1060050PROFINET

– DL100-13AA2112 1060049

SSI – DL100-13AA2101 1059969

• Faixa de medição: 0,15 m ... 220 m, Em fita refletiva “Diamond Grade”
• Precisão de repetição: 2,5 mm, no caso de tempo morto 10 ms, 0,75 mm, no caso de tempo morto 30 ms

Precisão Interface de
comunicação

Saída digital Aquecimento Freqüência
de modulação

Tipo Nº de artigo

± 5 mm 1) SSI 2 x Push-
pull: PNP/NPN

✔ Fixo DL100-13HA2101 1059970

1) A precisão pode ir até ± 4 mm na área de medição 150 ... 180 mm.

• Faixa de medição: 0,15 m ... 130 m, Em fita refletiva “Diamond Grade”
• Precisão de repetição: 1,5 mm, no caso de tempo morto 10 ms, 1 mm, no caso de tempo morto 30 ms
• Precisão: ± 4 mm (A precisão pode ir até ± 4 mm na área de medição 150 ... 180 mm.)
• Interface de comunicação: serial
• Saída digital: 2 x Push-pull: PNP/NPN
• Freqüência de modulação: fixo

Aquecimento Tipo Nº de artigo

✔ DL100-12HA2103 1059968

– DL100-12AA2103 1059967

• Faixa de medição: 0,15 m ... 220 m, Em fita refletiva “Diamond Grade”
• Precisão de repetição: 1,5 mm, no caso de tempo morto 10 ms, 1,25 mm, no caso de tempo morto 30 ms
• Precisão: ± 5 mm (A precisão pode ir até ± 4 mm na área de medição 150 ... 180 mm.)
• Interface de comunicação: serial
• Saída digital: 2 x Push-pull: PNP/NPN
• Freqüência de modulação: fixo

Aquecimento Tipo Nº de artigo

✔ DL100-13HA2103 1059974

– DL100-13AA2103 1059973
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• Faixa de medição: 0,15 m ... 220 m, Em fita refletiva “Diamond Grade”
• Precisão de repetição: 2,5 mm, no caso de tempo morto 10 ms, 2,5 mm, no caso de tempo morto 30 ms

Precisão Interface de
comunicação

Saída digital Freqüência
de modulação

Tipo Nº de artigo

± 5 mm 1) EtherNet/IP™ 2 x Push-pull: PNP/NPN Fixo DL100-13AA2110 1066435

1) A precisão pode ir até ± 4 mm na área de medição 150 ... 180 mm.

• Faixa de medição: 0,15 m ... 100 m, Em fita refletiva “Diamond Grade”
• Precisão de repetição: 0,5 mm
• Precisão: ± 2 mm (A precisão pode ir até ± 4 mm na área de medição 150 ... 180 mm.)
• Saída digital: 2 x Push-pull: PNP/NPN

Interface de
comunicação

Aquecimento Freqüência
de modulação

Classe de car-
ga de rede

Tipo Nº de artigo

✔ Fixo – DL100-21HA2109 1060387CANopen

– Fixo – DL100-21AA2109 1060386

EtherCAT® – Fixo – DL100-21AA2211 1095769

✔ Fixo – DL100-21HA2110 1066423EtherNet/IP™

– Fixo – DL100-21AA2110 1066427

Ajustável – DL100-21HB2102 1064835✔

Fixo – DL100-21HA2102 1052687

PROFIBUS DP

– Fixo – DL100-21AA2102 1052686

✔ Fixo – DL100-21HA2112 1058165

– DL100-21AA2112 1058164

PROFINET

– Fixo

III DL100-21AA2212 1086984

✔ Fixo – DL100-21HA2213 1096494PROFINET, SSI

– Fixo – DL100-21AA2213 1096493

✔ Fixo – DL100-21HA2101 1052685SSI

– Fixo – DL100-21AA2101 1052684

✔ Fixo – DL100-21HA2103 1052689

Ajustável – DL100-21AB2103 1060953

Serial

–

Fixo – DL100-21AA2103 1052688

• Faixa de medição: 0,15 m ... 200 m, Em fita refletiva “Diamond Grade”
• Precisão de repetição: 1 mm
• Precisão: ± 2,5 mm (A precisão pode ir até ± 4 mm na área de medição 150 ... 180 mm.)
• Saída digital: 2 x Push-pull: PNP/NPN
• Freqüência de modulação: fixo

Interface de comunicação Aquecimento Classe de carga de rede Tipo Nº de artigo

✔ – DL100-22HA2109 1060389CANopen

– – DL100-22AA2109 1060388

✔ – DL100-22HA2110 1066425EtherNet/IP™

– – DL100-22AA2110 1066428
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Dx100
SENSORES DE DISTÂNCIA LONG-RANGE

Interface de comunicação Aquecimento Classe de carga de rede Tipo Nº de artigo

✔ – DL100-22HA2102 1052693PROFIBUS DP

– – DL100-22AA2102 1052692

✔ – DL100-22HA2112 1058167

– DL100-22AA2112 1058166

PROFINET

–

III DL100-22AA2212 1086985

✔ – DL100-22HA2213 1096496PROFINET, SSI

– – DL100-22AA2213 1096495

✔ – DL100-22HA2101 1052691SSI

– – DL100-22AA2101 1052690

✔ – DL100-22HA2103 1052695Serial

– – DL100-22AA2103 1052694

• Faixa de medição: 0,15 m ... 300 m, Em fita refletiva “Diamond Grade”
• Precisão de repetição: 2 mm
• Precisão: ± 3 mm (A precisão pode ir até ± 4 mm na área de medição 150 ... 180 mm.)
• Saída digital: 2 x Push-pull: PNP/NPN

Interface de
comunicação

Aquecimento Freqüência
de modulação

Classe de car-
ga de rede

Tipo Nº de artigo

✔ Fixo – DL100-23HA2109 1060391

Ajustável – DL100-23AB2109 1060951

CANopen

–

Fixo – DL100-23AA2109 1060390

✔ Fixo – DL100-23HA2211 1092652

Ajustável – DL100-23AB2211 1095772

EtherCAT®

–

Fixo – DL100-23AA2211 1095771

Ajustável – DL100-23HB2110 1066438✔

Fixo – DL100-23HA2110 1066426

EtherNet/IP™

– Fixo – DL100-23AA2110 1066429

✔ Fixo – DL100-23HA2102 1052699

Ajustável – DL100-23AB2102 1060949

PROFIBUS DP

–

Fixo – DL100-23AA2102 1052698

DL100-23HA2112 1058169✔ Fixo –

DL100-23HA2212 1086987

– DL100-23AB2112 1060952Ajustável

III DL100-23AB2212 1086988

– DL100-23AA2112 1058168

PROFINET

–

Fixo

III DL100-23AA2212 1086986

Ajustável – DL100-23HB2213 1096500✔

Fixo – DL100-23HA2213 1096498

Ajustável – DL100-23AB2213 1096499

PROFINET, SSI

–

Fixo – DL100-23AA2213 1096497
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Dx100
SENSORES DE DISTÂNCIA LONG-RANGE

Interface de
comunicação

Aquecimento Freqüência
de modulação

Classe de car-
ga de rede

Tipo Nº de artigo

✔ Fixo – DL100-23HA2101 1052697

Ajustável – DL100-23AB2101 1060948

SSI

–

Fixo – DL100-23AA2101 1052696

✔ Fixo – DL100-23HA2103 1052701

Ajustável – DL100-23AB2103 1060950

Serial

–

Fixo – DL100-23AA2103 1052700

• Faixa de medição: 0,15 m ... 200 m, Em fita refletiva “Diamond Grade”
• Precisão de repetição: 0,5 mm

Precisão Interface de
comunicação

Saída digital Freqüência
de modulação

Tipo Nº de artigo

± 2,5 mm 1) EtherCAT® 2 x Push-pull: PNP/NPN Fixo DL100-22AA2211 1095770

1) A precisão pode ir até ± 4 mm na área de medição 150 ... 180 mm.
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SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

Sobre A SICK
A SICK é um dos principais fabricantes de sensores e soluções inteligentes para aplicações industriais. Uma 
gama de serviços e produtos exclusiva forma a base perfeita para controlar de forma segura e eficiente os 
processos para proteger as pessoas contra acidentes e evitar danos ao meio ambiente. 

Nós temos uma grande experiência nas mais diversas áreas. É por isso que podemos fornecer, com os 
nossos sensores inteligentes, o que os nossos clientes precisam. em centros de aplicação na europa, Ásia 
e América do Norte, as soluções de sistema são testadas e otimizadas especialmente para os nossos clien-
tes. Isto tudo nos torna um fornecedor confiável e um parceiro de desenvolvimento de projetos.

Inúmeros serviços completam a nossa oferta: o SICK LifeTime Services oferece suporte durante toda a vida 
útil da máquina e garante a segurança e a produtividade. 

Isto para nós significa “Sensor Intelligence.”

No mUNdo INTeIro, perTo de voCê:
pessoas de contato e outros locais de produção - www.sick.com


