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LMS1000
Medição ultrarrápida – em tempo recorde!

SENSORES 2D-LIDAR
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LMS1000
SENSORES 2D-LIDAR

MEDIÇÃO ULTRARRÁPIDA – EM TEMPO RECORDE!
Vantagens

O sensor 2D-LiDAR LMS1000 apresenta uma solução ideal para aplicações internas e externas, mesmo sob condições ambi-
entais adversas. Este desempenho excelente pode ainda ser melhor com filtros digitais adicionais para o pré-processamento
e a otimização dos valores de distância medidos pelo LMS1000. Com este filtro, o usuário pode configurar o LMS1000 de for-
ma perfeita e eficiente para as necessidades específicas da respectiva aplicação. A SICK oferece diferentes tipos de filtro pa-
ra isso.

O LMS1000 não sofre influências ambi-
entais, como da chuva, das névoa e da
luz externa.

A inovadora tecnologia HDDM+ permite
as medições em grandes distâncias e se
destaca por um baixo ruído de medição e
uma capacidade de ecos múltiplos.

Descubra as vantagens da tecnologia
HDDM+ e da avaliação Multi-Echo no ví-
deo.

Alta disponibilidade, mesmo com condições ambientais desfavoráveis, e
uma confiabilidade muito alta na detecção de objetos

Detectar objetos a uma velocidade alta e de forma confiável é um desafio. Esta tarefa torna-se ainda mais exigente quando
as condições ambientais adversas também prejudicam gravemente a visibilidade. O LMS1000 é um especialista para tais si-
tuações. Com sua revolucionária taxa de leitura de 150 Hz, ele reage à velocidade da luz e cobre vários campos de aplicação
com sua combinação de avaliação de campo e emissão de dados de medição.
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SENSORES 2D-LIDAR

O LMS1000 fornece resultados de medi-
ção confiáveis para segurança interna e
externa e é adequado para proteção de
objetos e controle de acesso

O LMS1000 é perfeito para o monitora-
mento confiável do tráfego em estações
de pedágio ou postos de controle rodoviá-
rios devido à sua excelente adequação ao
exterior

A elevada taxa de digitalização do
LMS1000 torna-o a solução ideal quan-
do é necessário um controle de passa-
gem rápido, p. ex., quando são necessári-
as precauções de alta segurança

A alta taxa de leitura permite a coleta de grandes volumes de dados e a
detecção de objetos em alta velocidade

Forte no desempenho – versátil na aplicação
A grande variedade de componentes acessórios permite que o LMS1000 seja adaptado de forma variável aos respectivos re-
quisitos de aplicação. Isso aumenta a flexibilidade em relação às suas possíveis aplicações no seu setor – e reduz os custos
de armazenamento e variantes, bem como os trabalhos de integração. O diagnóstico confortável e simples do sensor via ser-
vidor web e a fácil operação completam o extraordinário perfil do LMS1000
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LMS1000
SENSORES 2D-LIDAR

sempre bem protegido
De suportes simples a fixações para ajus-
te fino e até capas de proteção climática
para proteger contra os efeitos do tempo -
a solução certa para cada aplicação

sempre bem conectado
Grande variedade de cabos e fontes de
alimentação e até módulos de conexão

sem fobia de espaço
As conexões giratórias também permitem
uma montagem flexível - seja em ambien-
tes internos ou externos.

Alta flexibilidade na montagem, parametrização confortável e diagnóstico
simples através de servidor web

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.
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SENSORES 2D-LIDAR

  

Visão geral dos dados técnicos
Área de aplicação Outdoor

Princípio de medição HDDM+

Aplicação integrada Avaliação do campo com campos flexíveis, Emissão de
dados

Ângulo de abertura

Horizontal 275°

Resolução angular 0,75°
0,1875°, interlaced
0,375°, interlaced

Faixa de trabalho 0,2 m ... 64 m

Alcance

Com 10% de luminescência 16 m

Com 90% de luminescência 30 m

Número dos ecos avaliados 3

Frequência de varredura 150 Hz, 4 x 37,5 Hz

Aquecimento Com autoaquecimento

Temperatura ambiente de funcionamento –30 °C ... +50 °C

Ethernet ✔

Peso 1,2 kg

Descrição do produto
O LMS1000, com 150 Hz, é o sensor 2D LiDAR mais rápido da SICK. A alta velocidade e o excelente desempenho mesmo em con-
dições climáticas ruins têm a tarefa de coletar grandes volumes de dados e reconhecer até mesmo objetos em altíssima velocida-
de. Pelo processo HDDM+ com tecnologia Multi-Echo, ele é o mais indicado para o uso em áreas externas. A combinação de altís-
sima velocidade e robustez o tornam o candidato perfeito em aplicações que requerem uma rápida coleta de dados, por exemplo,
no gerenciamento de tráfego. O LMS1000 é versátil: pela combinação de avaliação de campo e emissão de dados, podem ser so-
lucionadas diversas tarefas em um sensor e os conectores macho rotativos possibilitam uma montagem flexível. Operação prática
para o usuário completa o seu perfil excepcional.

Em síntese
• Sensor eficiente com avaliação e alta velocidade integrada
• Alta resistência a intempéries e confiabilidade através do HDDM+ com tecnologia Multi-Echo
• Avaliação de campo e dados de medição em apenas um sensor
• Fácil parametrização, possibilidade de adequação a ambientes alternados
• Diagnóstico simples e confortável via servidor web

Seu proveito
• A alta taxa de leitura permite a coleta de grandes volumes de dados e a detecção de objetos em alta velocidade
• HDDM+ com tecnologia Multi-Echo para maior disponibilidade em influências climáticas adversas, tais como chuva, neve e poei-

ra
• Alta flexibilidade de instalação por meio de conectores macho/soquetes rotativos
• A avaliação de campo integrada e a emissão de dados de medição permitem diversas aplicações com apenas um sensor
• Baixos custos de instalação: telegrama idêntico em todos os sensores 2D LiDAR da SICK
• O teach-in simples de campos economiza tempo de instalação
• Baixos custos operacionais graças à alta resistência a intempéries
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LMS1000
SENSORES 2D-LIDAR

Áreas de aplicação
• Monitoramento da velocidade, por ex. no gerenciamento de tráfego mesmo em fluxo de tráfego muito rápido
• Controle rápido de travessia, por exemplo, em locais em que são necessárias medidas de segurança extremas, como em aero-

portos, instituições penais ou na proteção antifurto

Informações do pedido
Outras versões do aparelho e acessórios  www.sick.com/LMS1000

• Faixa de trabalho: 0,2 m ... 64 m
• Aplicação integrada: Avaliação do campo com campos flexíveis, Emissão de dados

Grau de proteção Cor Tipo de conexão Frequência
de varredura

Tipo Nº de artigo

IP65, IP67 Cinza (RAL 7042) Conexões de conec-
tor macho redondo
M12 com unidade
de conexão girável

150 Hz, 4 x 37,5 Hz LMS1104C-
111031S01

1092445
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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


