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Dx35
A verdadeira grandeza mostra-se na aplicação – medir ou mudar
flexivelmente até 35 m

SENSORES DE DISTÂNCIA MID-RANGE
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Dx35
SENSORES DE DISTÂNCIA MID-RANGE

A VERDADEIRA GRANDEZA MOSTRA-SE NA APLI-
CAÇÃO – MEDIR OU MUDAR FLEXIVELMENTE ATÉ
35 M

Vantagens

Dx35 – a verdadeira grandeza se mostra na aplicação
Nos sensores de média distância Dx35 estão refletidos os longos anos de competência da SICK na área de sensores de dis-
tância. Aqui foi criado o que até então era considerado impossível. O atrativo conceito de carcaça combinado com o extraordi-
nário desempenho fazem do Dx35 a primeira escolha para casos de pouco espaço, com alcances de até 35 m.

Apto a mudanças
Também em procedimentos de produção
acelerada, o Dx35, graças ao tempo de
resposta individualmente selecionável,
mantém sempre a visão sobre o todo.

Concentrado
Ao longo de todo o espectro de cores, o
Dx35 mede sempre com precisão, pois a
tecnologia HDDM não se deixa enganar.

Decidido
Muitos objetos podem se tornar uma tare-
fa insolúvel. Não para o Dx35, pois ele de-
tecta e mede até mesmo objetos de preto
profundo, altamente brilhantes e extrema-
mente inclinados.

Resultados de medição confiáveis também em tarefas complexas e condi-
ções ambientais difíceis

IO-Link
Como co-fundadora da IO-Link, a SICK oferece um dos mais amplos portfólios de IO-Link no mercado. Os Smart Sensors com
IO-Link geram e recebem dados e informações que vão além dos clássicos sinais de comutação ou valores de processo medi-
dos. Desta forma, eles permitem grandes aumentos de eficiência, mais flexibilidade e mais segurança de planejamento para
uma manutenção preventiva de máquinas e instalações. Aproveite a ampla experiência da SICK nos mais diferentes princípi-
os de sensores e agora também em combinação com os Sensor Integration Gateways SIG100 e SIG200.

Aceite o aconselhamento de seu parceiro de contato da SICK ou clique aqui caso desejar descobrir mais sobre o tema "IO-
Link".
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Graças ao IO-Link, uma simples saída de comutação se torna uma interfa-
ce de comunicação. Isto permite uma rápida troca de lotes bem como uma
colocação em operação, manutenção e diagnóstico simplificados.

Medir distâncias flexíveis no sistema de transportadores e de armazenamento
O Dx35 pode ser utilizado nas mais variadas aplicações em todos os ramos de aplicação. No sistema de transportadores e de
armazenamento, ele cumpre a tarefa de controle de ocupação do compartimento e também da altura de armazenamento.

Prevenção de colisões no depósito de
shuttles

Controle de ocupação do compartimen-
to com veículos guiados automatica-
mente

Detecção de tábuas sobrepostas

Resultados confiáveis ao longo de todo o processo de produção – graças à
carcaça robusta, mesmo em condições ambientais adversas
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Dx35
SENSORES DE DISTÂNCIA MID-RANGE

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.

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.

4 SENSORES DE DISTÂNCIA | SICK Vista geral de famílias de produto | 2021-05-20 18:57:38

Sujeito a alterações sem aviso prévio



 

Dx35
SENSORES DE DISTÂNCIA MID-RANGE

 

Visão geral dos dados técnicos
Faixa de medição 50 mm ... 35.000 mm, Luminosidade 90%, Luminosida-

de 18%, Luminosidade 6%, Em fita refletiva “Diamond
Grade” (Depende do tipo)

Precisão de repetição ≥ 0,5 mm

Precisão Typ. ± 10 mm, typ. ± 15 mm (Depende do tipo)

Tempo de resposta 2,5 ms ... 96,5 ms
4,5 ms ... 192,5 ms

IO-Link ✔ / IO-Link V1.1 / ✔ / IO-Link V1.1 / COM2
(38,4 kBaud) (Depende do tipo)

Saída analógica

Número 1

Tipo Saída de corrente / Saída de tensão

Saída digital 1 ... 2 x Push-pull: PNP/NPN (Depende do tipo)

Temperatura ambiente, operação –30 °C ... +55 °C, Uv ≤ 24 V

Emissor de luz Laser, vermelho
Laser, infravermelho (Depende do tipo)

Classe de laser 2 (IEC 60825-1:2014)
1 (IEC 60825-1:2014)

Descrição do produto
A família de produtos de sensores de distância Dx35 com base na tecnologia HDDM™ combina a máxima fiabilidade, capacida-
de de medição, flexibilidade e uma perfeita relação serviço/preço numa carcaça muito compacta. Dependendo da aplicação, tem
à disposição famílias de produtos derivado para a medição de distâncias em objetos naturais (DT35 e DS35) ou na fita refletora
(DL35 e DR35). Além disso, as famílias de produtos derivados distinguem-se pela sua interface. Para além da funcionalidade E/S,
de que todos os aparelhos dispõem, a família de produtos oferece tanto sensores com saída analógica e de comutação (DT e DL)
como com duas saídas de comutação (DS e DR).
A característica final que diferencia na seleção do sensor ideal para a aplicação é o sensor de luz: infravermelhos ou luz de emis-
são vermelha da classe laser 1 ou 2.

Em síntese
• Confiabilidade máxima, insensibilidade à luz externa e a melhor relação serviço/preço graças à tecnologia HDDM
• Faixa de medição de 0,05 m a 12 m em objetos naturais ou entre 0,2 m e 35 m em fita refletiva
• Dispositivos com saída analógica e saída digital ou simplesmente de comutação
• Luz de emissão de infravermelhos ou vermelha na classe de laser 1 ou 2
• Reprodutibilidade: 0,5 mm até 5 mm
• Modelo pequeno
• IO-Link

Seu proveito
• A medição precisa e fiável independentemente da cor do objeto aumenta os tempos de funcionamento e a qualidade do proces-

so
• O tamanho reduzido e a zona cega permitem uma montagem flexível no caso de condições com pouco espaço
• Solução ideal graças à velocidade ajustável, ao alcance e à reprodutibilidade
• Utilização flexível da interface: 4 mA até 20 mA, 0 V até 10 V, PNP, NPN ou IO-Link – para uma fácil integração da máquina
• Os emissores de luz multifacetados são sempre a solução ideal com o alinhamento fácil, o melhor desempenho ou a medição

discreta
• Os baixos custos de investimento com elevada potência garantem uma rápida amortização
• O IO-Link oferece desde a colocação em funcionamento até aos controlos de processo inteiros
• Rápida colocação em funcionamento e rápida mudança de lote graças às múltiplas opções de comando
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Áreas de aplicação
• Posicionamento ou controle de anticolisão de Shuttles, veículos de transporte tipo empilhador, gruas de portal e carro de deslo-

cação transversal
• Medição e detecção fiável de materiais extremamente escuros ou brilhantes, por ex. na indústria automóvel
• Deslizamento, controle da ocupação de compartimento ou da altura de enchimento em aplicações de logística
• Medição e detecção de pequenos objetos a grande distância, por ex. em indústrias de produção

Informações do pedido
Outras versões do aparelho e acessórios  www.sick.com/Dx35

• Faixa de medição: 50 mm ... 12.000 mm, Luminosidade 90%, 50 mm ... 5.300 mm, Luminosidade 18%, 50 mm ... 3.100 mm,
Luminosidade 6%

• Classe de laser: 2
• Tempo de resposta mínimo: 2,5 ms
• Emissor de luz: Laser, vermelho (Comprimento de onda: 658 nm; potência máx.: 250 mW; duração do pulso: 3 ns; fator de tra-

balho: 1/250.)
• Interface de comunicação: IO-Link

Saída digital Tipo de saída analógica Tipo Nº de artigo

1 ... 2 x Push-pull: PNP/NPN Saída de corrente / Saída de tensão DT35-B15251 1057652

2 x Push-pull: PNP/NPN – DS35-B15221 1057655

• Faixa de medição: 50 mm ... 12.000 mm, Luminosidade 90%, 50 mm ... 5.300 mm, Luminosidade 18%, 50 mm ... 3.100 mm,
Luminosidade 6%

• Classe de laser: 1
• Interface de comunicação: IO-Link

Tempo de res-
posta mínimo

Saída digital Tipo de saí-
da analógica

Emissor de luz Tipo Nº de artigo

1 ... 2 x Push-
pull: PNP/NPN

Saída de corrente /
Saída de tensão

Laser, infravermelho 1) DT35-B15851 10576532,5 ms

2 x Push-pull: PNP/NPN – Laser, infravermelho 1) DS35-B15821 1057656

DT35-B15551 10576511 ... 2 x Push-
pull: PNP/NPN

Saída de corrente /
Saída de tensão

Laser, vermelho 2)

DT35-B15551S04 1068098

4,5 ms

2 x Push-pull: PNP/NPN – Laser, vermelho 2) DS35-B15521 1057654

1) Comprimento de onda: 827 nm; potência máx.: 130 mW; duração do pulso: 3,5 ns; fator de trabalho: 1/250.
2) Comprimento de onda: 658 nm; potência máx.: 250 mW; duração do pulso: 3 ns; fator de trabalho: 1/500.

• Faixa de medição: 200 mm ... 35.000 mm, Em fita refletiva “Diamond Grade”
• Classe de laser: 1
• Tempo de resposta mínimo: 2,5 ms
• Interface de comunicação: IO-Link

Saída digital Tipo de saída analógica Emissor de luz Tipo Nº de artigo

Laser, infravermelho 1) DL35-B15852 10576581 ... 2 x Push-pull: PNP/NPN Saída de corren-
te / Saída de tensão

Laser, vermelho 2) DL35-B15552 1057657

Laser, infravermelho 1) DR35-B15822 10576602 x Push-pull: PNP/NPN –

Laser, vermelho 2) DR35-B15522 1057659

1) Comprimento de onda: 827 nm; potência máx.: 130 mW; duração do pulso: 3,5 ns; fator de trabalho: 1/250.
2) Comprimento de onda: 658 nm; potência máx.: 120 mW; duração do pulso: 3 ns; fator de trabalho: 1/250.
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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


