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MZC1
Inserir, fixar, pronto

SENSORES PARA CILINDROS COM RANHURA C
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MZC1
SENSORES PARA CILINDROS COM RANHURA C

INSERIR, FIXAR, PRONTO

  

 

Visão geral dos dados técnicos
Função de saída NA / NF (Depende do tipo)

Características especiais Distância do elemento sensor: 7,95 mm
2 x suporte da inscrição montado
1 x suporte da inscrição montado (Depende do tipo)

Formatos cilíndricos com adaptador Trilho SMC CDQ2
Trilho SMC ECDQ2
Cilindros redondos
Cilindros de perfil e cilindros com barra de tração

Comprimento da carcaça 23,7 mm

Tensão de alimentação 10 V DC ... 30 V DC

Descrição do produto
O sensor cilíndrico magnético MZC1 da SICK é a solução flexível para a detecção da posição do pistão em atuadores pneumáticos.
O MZC1 pode ser montado diretamente em todos os cilindros com ranhuras C convencionais. Além disso, a SICK tem um amplo
programa de adaptadores que permitem a utilização do MZC1 em outros tipos de cilindros. Uma característica do MZC1 é o princí-
pio de montagem simples: colocar o sensor na ranhura e fixá-lo com um quarto de giro de modo firme no cilindro. Para esta finali-
dade, o MZC1 está disponível em diferentes variantes até o grau de proteção IP 69K. Isso propicia uma longa vida útil do sensor e
baixos custos de manutenção

Em síntese
• Pode ser utilizado em todos os cilindros convencionais, carros lineares sobre rodas e garras com porca de slot C, bem com adap-

tadores em cilindros com barra de perfil, redondos e de tração
• A colocação do sensor por cima na ranhura permite uma montagem rápida e simples
• Parafuso de fixação combinado (sextavado interno e parafuso de fenda)
• LED para indicação do estado de comutação
• Graus de proteção: IP 67, IP 68, IP 69K

Seu proveito
• Um sensor para um grande número de aplicações: a forma construtiva do sensor se encaixa em todas as porcas de slot C con-

vencionais, independente da marca ou perfil do cilindro
• Montagem rápida e simples através da chave sextavada ou chave de fenda
• Menor custo de manutenção, pois o sensor é resistente a choques e vibrações e, deste modo, não desliza na ranhura
• Economia de tempo na primeira instalação e na troca do dispositivo, pois o sensor pode ser facilmente colocado por cima na ra-

nhura. Não é necessário desmontar as capas terminais do cilindro.
• A carcaça muito robusta no grau de proteção IP 67, IP 68 ou IP 69K aumenta a vida útil do sensor

Informações do pedido
Outras versões do aparelho e acessórios  www.sick.com/MZC1

• Interface de comunicação: -

Tipo de conexão Saída de comutação Função de comutação Modelo elétrico Tipo Nº de artigo

0,3 m PNP NA 3 fios CC MZC1-2V2PS-
KR0S19

1119997

NPN NA 3 fios CC MZC1-2V2NS-KQ0 1077026

MZC1-2V2PS-KQ0 1059736

Cabo com conector
M12, 3 pinos, 0,3 m

PNP NA 3 fios CC

MZC1-4V3PS-KQ0 1059754

Cabo com conector
M12, 3 pinos, 1 m

PNP NA 3 fios CC MZC1-2V2PS-KQD 1083652
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Tipo de conexão Saída de comutação Função de comutação Modelo elétrico Tipo Nº de artigo

Cabo com conector
M8, de 2 pinos, 0,3 m

– – 2 fios CC MZC1-2V2DS-KP0 1087247

Cabo com conector
M8, de 2 pinos, com

porca serrilhada, 0,3 m

– – 2 fios CC MZC1-2V2DS-KR0 1092528

MZC1-2V2NS-KP0 1059744NPN NA 3 fios CC

MZC1-4V3NS-KP0 1059757

MZC1-2V2PS-KP0 1059735

Cabo com conector
M8, de 3 pinos, 0,3 m

PNP NA 3 fios CC

MZC1-4V3PS-KP0 1059752

NPN NA 3 fios CC MZC1-2V2NS-KR0 1059742

MZC1-2V2PS-KR0 1059737

MZC1-2V2PS-
KR0S10

1084696

Cabo com conector
M8, de 3 pinos, com

porca serrilhada, 0,3 m PNP NA 3 fios CC

MZC1-4V3PS-KR0 1059753

Cabo com conector
M8, de 3 pinos, com

porca serrilhada, 0,5 m

PNP NA 3 fios CC MZC1-2V2PS-KRD 1060129

Cabo, 2 fios, 3 m – – 2 fios CC MZC1-2V2DS-KUA 1086137

Cabo, 2 fios, 5 m – – 2 fios CC MZC1-2V2DS-KUB 1087248

MZC1-2V2NS-KU0 1059743NPN NA 3 fios CC

MZC1-4V3NS-KU0 1059756

MZC1-2V2PS-KU0 1059738

MZC1-2V2PS-KW0 1059740

NA 3 fios CC

MZC1-4V3PS-KU0 1059755

Cabo, 3 fios, 2 m

PNP

NF 3 fios CC MZC1-4V3PO-KU0 1063549

MZC1-2V2PS-KUB 1059739

MZC1-2V2PS-KWB 1059741

Cabo, 3 fios, 5 m PNP NA 3 fios CC

MZC1-2Z2PS-KUB 1068831
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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


