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Profiler
Uma linha diz mais do que apenas um ponto

SENSORES DE MEDIÇÃO DE DESLOCAMENTO
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Profiler | Sensores de perfil de laser
SENSORES DE MEDIÇÃO DE DESLOCAMENTO

UMA LINHA DIZ MAIS DO QUE APENAS UM PONTO
Vantagens

A precisão encontra a qualidade
Quando se trata da mais alta precisão e qualidade, a SICK tem a resposta: uma técnica de medição inteligente de um especi-
alista, comprovada no dia a dia na indústria. Um papel de vanguarda especial baseado na experiência de longos anos e nas
nossas inovações em sensor ótico. Nós garantimos processos eficientes que solucionam tarefas complexas de medição. Is-
so pode se referir tanto à determinação de superfícies, diâmetros, espessuras ou larguras ou até mesmo à necessidade de
posicionar ou medir objetos. Para que os produtos sejam tão perfeitos quanto você deseja. Saiba mais em <a href=https://
www.sick.com/measurement-sensors target="_blank">www.sick.com/measurement-sensors

Um ponto de luz é projetado sobre o objeto de medição. A luz refletida é reproduzida num receptor sensível à luz, sob determinado
ângulo. Com base no ângulo entre a direção de emissão e de recepção, é calculada então a posição do objeto com ajuda das rela-
ções matemáticas do triângulo formado (lat. triangulum).

ObjectLaser

Receiver Lens
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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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Visão geral dos dados técnicos
Faixa de medição 75 mm ... 125 mm

Linearidade ± 170 µm ... ± 270 µm
± 50 µm

Precisão de repetição 25 µm, Direção x
2 µm, Direção z

Tempo de resposta ≥ 5 ms

Saída digital 3 x PNP
3 x NPN

Emissor de luz Laser, vermelho

Tipo de luz Luz vermelha visível

Serial ✔, RS-485

Saída analógica

Número 1

Tipo Saída de corrente

Temperatura ambiente, operação –10 °C ... +40 °C, Temperatura de serviço no caso de
UV = 24 V

Descrição do produto
O sensor de distância de curto alcance (deslocamento) Profiler 2 mede com elevada precisão no eixo x e z, também a superfície
de objetos mais complexos. Com uma única medição podem ser analisadas até quatro áreas simultaneamente. Para cada área é
possível selecionar uma das dez funções de medição integradas, por ex. a altura ou largura. A unidade de avaliação integrada do
Profiler 2 poupa custos e tempo de instalação. O sensor é, assim, uma das soluções mais econômicas para medir perfis. Enquanto
a unidade receptora CMOS integrada garante uma medição estável, o software fornecido proporciona uma fácil colocação em ope-
ração e uma excelente visualização do processo de medição. O visor LC integrado oferece uma visualização em tempo real.

Em síntese
• Medir perfis complexos com apenas uma linha laser
• Analisar simultaneamente até quatro áreas
• Mais de dez funções de medição integradas, por ex. altura, largura e inclinação
• Cabeçote do sensor e unidade de avaliação num aparelho
• Colocação em funcionamento através do software ou visor integrado com elementos de comando
• Unidade de recepção CMOS de alta qualidade

Seu proveito
• Medir um perfil com apenas um sensor poupa custos de hardware e de instalação
• Solução econômica para medir perfis 2D
• Visualização dos resultados de medição em tempo real através do visor LC integrado
• A colocação em funcionamento intuitiva e rápida através do software ou o visor reduz o tempo de instalação
• Graças ao conceito Stand-alone do Profiler 2 não é necessária nenhuma cablagem e montagem de uma unidade de avaliação

adicional
• Medição segura independentemente da cor, material ou forma
• Mais de dez funções de medição integradas possibilitam uma rápida medição e análise de perfis

Áreas de aplicação
• Medição de formas e perfis
• Detecção múltipla de cantos
• Monitorização dos tamanhos das lacunas
• Medição da largura e espessura de componentes
• Medição da espessura da camada de placas de circuito impresso
• Medição do ângulo do objeto
• Controle da qualidade na indústria automóvel e eletrônica
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Informações do pedido
Outras versões do aparelho e acessórios  www.sick.com/Profiler

• Interface de comunicação: serial
• Material da carcaça: Metal
• Classe de laser: 2
• Faixa de medição: 75 mm ... 125 mm
• Tipo de saída analógica: Saída de corrente
• Tipo de conexão: Tomada, HRS, de 12 pinos (E/S, alimentação elétrica)
• Típ. tamanho do ponto de luz (distância): 0,3 mm x 32 mm

Saída digital Tipo Nº de artigo

3 x NPN PRO2-N100B25A1 6052874

3 x PNP PRO2-P100B25A1 6052873
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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


