
Instruções de instalação

Instruções originais
Vetores luminosos 
Códigos de catálogo 45MLA-F, 45MLA-CTRL-100F 

Introdução
Vetores luminosos a partir desta série de produtos são usados para 
medir e refutar com confiança e rapidez. Quando a medição estiver 
finalizada, os valores medidos mais altos são comunicados a um CLP. 
Figura 1 mostra uma aplicação típica.

Figura 1 - Aplicação típica

O controlador transmite dados em modo serial, através de um 
protocolo chamado Handshaking. Esse protocolo significa que a 
transmissão de dados pode ser feita simplesmente, com qualquer CLP, 
em duas entradas e duas saídas. Portanto, nenhuma interface RS-232, 
RS-485, RS 422, nem sistema de barramento, são necessários. A 
transmissão da medição de altura salva para um CLP leva somente de 
60 a 90 ms.

Para confirmar uma transmissão eficiente, somente a informação do 
feixe interrompido mais alto é comunicada. Essa transmissão é possível, 
pois o controlador tem uma memória de valor medido; após um 
período de medição, o valor mais alto é transmitido. A duração da 
medição é determinada pelo CLP.
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ADVERTÊNCIA: Os sistemas do controlador/vetor de luz não são 
sistemas de segurança. Qualquer uso para proteção de pessoas é 
proibido.

Os sistemas do controlador/vetor de luz somente podem atingir 
sua função se as instruções fornecidas neste Manual de operação, e 
nas publicações mencionadas, forem seguidas corretamente. 
Consulte também as leis e normas válidas no momento da 
instalação.

A não observância, ou observância parcial, destas instruções pode 
causar falhas prematuras no sistema. O instalador ou integrador 
do sistema é totalmente responsável pelos efeitos de uma 
instalação não conforme.

Este manual é parte do sistema do controlador/vetor de luz. 
Deve ser mantido acessível com demais documentos da máquina 
durante toda sua vida útil. Certifique-se de que esteja disponível a 
toda equipe de montagem, instalação, operação e manutenção do 
sistema.

IMPORTANTE Siga atentamente as instruções fornecidas neste manual. 
Anão observância destas instruções pode gerar reclamações 
e/ou sérias chamadas do cliente. Mantenha sempre estas 
instruções de instalação no local.
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Vetores luminosos
Figura 2 - Controlador e vetor de luz (emissor)

Funções especiais
As características excepcionais do sistema de vetor de luz são:

• Interface handshake universal
• Medições rápidas de altura
• Suporte de montagem em trilho DIN removível para 

montagem na parede
• Controlador IP54 (de acordo com a opção de montagem)
• Ampla faixa de temperatura
• Aplicável universalmente
• Solução autônoma (o controlador não necessita estar instalado 

em um painel de controle)
• Interface óptica para rápida configuração do software
• Vetores luminosos disponíveis em vários passos
• Comprimento do vetor de luz: n x 50 mm (1,97 pol.)
• Sistemas em cascata possíveis
• Passos adicionais ajustáveis no controlador
• Invólucro compacto do vetor de luz
• Ótica especial para reduzir reflexos do espelho
• Abertura fina confirma a detecção de pequenos objetos
• Maior faixa operacional
• Construção robusta
• Interface ótica
• até 255 feixes
• Vetores luminosos com terminação do conector
• Indicadores de diagnóstico integrados no vetor de luz
• Tecnologia moderna

Aplicações

Aplicações típicas
O sistema do vetor de luz foi especialmente projetado para 
aplicações em:

• Sistemas de transporte
• Sistemas de armazenamento
• Sistemas de classificação
• Sistemas de pintura

Áreas típicas de aplicação são:

• Medição de madeira 
• Controle de qualidade
• Sistemas de transporte
• Sistemas automáticos de armazenamento

Em diferentes indústrias:

• Processamento de metais
• Processamento de papéis
• Processamento de madeira
• Indústria têxtil

E cada situação em que uma distância ou altura deva ser medida de 
forma rápida e precisa.

Restrições de aplicação
O sistema do vetor de luz não é destinado a aplicações em ambientes 
explosivos (EX) ou radioativos.

O vetor de luz opera em uma faixa de temperatura entre -20 a +55 °C 
(-4 a +131 °F) (sem condensação). Para o controlador, a faixa de 
temperatura de 0 a 55 °C (32 a 131 °F) é permitida. Uma operação de 
excelente confiabilidade é possível em qualquer orientação de 
montagem.

Para instalação e conexão profissionais, consulte as leis e normas 
relevantes. Também é possível tratar qualquer dúvida com nosso 
pessoal altamente treinado.

Vetor de luz
45MLA-F

Controlador
45MLA-CTRL-100F
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Vetores luminosos
Especificações do equipamento

Controlador
Figura 3 mostra as dimensões do controlador. O grau de protação do 
invólucro é IP54 (EN 60529).

Figura 3 - Dimensões do controlador [mm (pol.)]

Figura 4 mostra a posição do invólucro em um trilho DIN. Se 
necessário, o suporte de montagem do trilho DIN pode ser removido.

Figura 4 - Posição do controlador em um trilho DIN [mm (pol.)]

Vetor de luz
O controlador pode ser conectado aos seguintes tipos de vetores 
luminosos:

• 45MLA-F
• 45MLA-T

O vetor de luz possui as seguintes propriedades especiais:

• Perfil com flange (consulte Figura 6)
• A distância entre o meio, do feixe mais baixo, e o final do perfil 

é de 7 mm (0,27 pol.).
• A primeira lente no final do perfil está sempre ativa.

Nessa instalação, discutimos somente as propriedades do vetor de luz. 
Para mais informações sobre o vetor de luz, entre em contato com seu 
distribuidor local.

Figura 5 - Dimensões do invólucro do vetor de luz (emissor e receptor) 
[mm (pol.)]

O flange do perfil possui orifícios rebaixados para montagem com 
parafuso tipo cabeça de panela com arruela (consulte Figura 6 e 
Figura 7).

Figura 6 - Perfil do vetor de luz (transmissor e receptor) [mm (pol.)]
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Vetores luminosos
Figura 7 - Montagem com parafuso tipo cabeça de panela com arruela

O flange também inclui um orifício menor adicional (um orifício de 
referência). Com um pino, use o orifício extra para montar o vetor de 
luz em uma altura específica. A figura a seguir mostra a posição dos 
orifícios de montagem e o orifício de referência.

Figura 8 - Posição dos orifícios de montagem e de referência 
[mm (pol.)]

Se necessário, orifícios de montagem adicionais estão disponíveis para 
sistemas maiores (se possível mecanicamente) com um passo de 510 
mm (20,08 pol.).

O sistema do vetor de luz 45MLA-CTRL-100F é oferecido com os 
seguintes passos:

• 10 mm (0,39 pol.)
• 25 mm (0,98 pol.)
• 37,5 mm (1,48 pol.)

Nem toda lente visível no vetor de luz está necessariamente ativa. 
Em outras palavras, vários tipos de vetores luminosos podem parecer 
idênticos pelo lado externo, mas podem conter diferentes componentes 
eletrônicos.

Figura 9 - Etiqueta no sistema do vetor de luz

Posições das conexões e dos terminais

Controlador
Figura 10 mostra o diagrama de conexão do controlador para um CLP.

Figura 10 - Diagrama de conexão do controlador

Se vários controladores são conectados a um CLP, cada controlador 
pode ser selecionado separadamente usando o cabo Select.

Figura 11 - Diagrama de conexão para múltiplos controladores em 
um CLP

Use a entrada de seleção apropriada em cada controlador, o processo de 
medição de altura está parado. A comunicação com o controlador 
inicia agora (consulte a seção Interface  na página 7).

Figura 12 mostra a posição do terminal para a fonte de alimentação, as 
interfaces e as conexões do emissor e receptor. Os potenciômetros 
mostrados não têm função no controlador.

IMPORTANTE O passo que é integrado ao vetor de luz está indicado na 
etiqueta do vetor de luz (veja figura 9).
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minisseletora pode resultar em uma medição falsa de altura. 
Esse erro, por sua vez, pode resultar em danos significativos 
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Vetores luminosos
Figura 12 - Posição do terminal de controle

Em alguns casos, aterrar o controlador (conectar ao fio terra) pode 
reduzir ao máximo os distúrbios de compatibilidade eletromagnética 
(EMC) no sistema.

Vetor luminoso
A conexão dos vetores luminosos ao controlador só é possível com o 
conector fornecido pela Rockwell Automation. Para sistemas maiores, 
a Rockwell Automation fornece cabos de extensão de 1 m e 3 m 
(3,28 pés e 9,84 pés). Os cabos para o emissor (marca branca) e para o 
receptor (marca azul) podem alcançar um comprimento máximo de 
10 m (32,8 pés). Comprimentos diferentes de cabos para os 
componentes do emissor e receptor não impactam negativamente a 
funcionalidade do sistema.

Figura 13 mostra a conexão M12 para o transmissor (branca) e o 
receptor (azul).

Figura 13 - Conexões M12 para transmissor (branca) e receptor (azul)

Se as conexões forem invertidas por engano, os terminais não 
danificarão qualquer componentes eletrônico. Os vetores luminosos 
podem até ser fixados depois que o controlador tiver sido inicializado. 
Neste caso, entretanto, o controlador deve ser inicializado novamente 
para confirmar a comunicação adequada durante a transmissão.

Elementos indicadores
Os elementos de indicador de status estão presentes no controlador e 
nos vetores luminosos.

Controlador
As posições do indicador de status (D1 a D7) no controlador são 
mostradas na Figura 14.

Figura 14 - Indicador de status (D1 a D7) e jumpers J1 e J2

Vetor de luz
Os vetores de luz do emissor e receptor incluem dois indicadores 
adicionais próximos à entrada do cabo.

Figura 15 - Indicadores de status do emissor e receptor 

IMPORTANTE Os sistemas de controle e vetor de luz são projetados de modo 
que a conexão do terra possa ser feita tanto no perfil do vetor 
de luz (use o suporte de montagem) ou por meio do 
controlador. Se o sistema estiver aterrado tanto no perfil 
como através do controlador, é possível criar circuitos de terra. 
Por essa razão, recomendamos evitar inicialmente a conexão 
do terra no controlador. Se o perfil não for aterrado, então a 
conexão do terra ao controlador será recomendada.
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Indicador Cor/Significado Cor/Significado

D1 Verde: vetor de luz não é interrompido
Verde picando: intensidade inadequada

Apagado: vetor de luz é 
interrompido

D2
Vermelho: vetor de luz é interrompido
Vermelho piscando: falha na medição de 
altura

Apagado: vetor de luz não é 
interrompido

D3 Verde piscando: há comunicação Apagado: não há comunicação

D4 Verde piscando: há comunicação Apagado: não há comunicação

D5 Verde piscando: há comunicação Apagado: não há comunicação

D6 Verde piscando: há comunicação Apagado: não há comunicação

D7 Verde: Ligado Apagado: Desligado
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Vetores luminosos
As duas luzes próximas à entrada do cabo correspondem aos 
indicadores D1 e D2 no controlador e indicam as seguintes condições:

A seção Diagnósticos e soluções oferece informações adicionais sobre 
problemas específicos mostrados pelos indicadores de status.

Configurações do jumper
Figura 14 também mostra dois jumpers ( J1 e J2) e uma minisseletora. 
Esses jumpers estão presentes somente em algumas versões de hardware 
do vetor de luz.

Se estiverem presentes, ambos os jumpers ( J1 e J2) definem a lógica 
(PNP ou NPN) das entradas para o controlador.

Para comunicação handshake com o controlador, ambos os jumpers 
devem ser ajustados na posição PNP.

Configurações da minisseletora
Figura 14 mostra uma minisseletora com oito chaves.

As chaves 1 a 4 permitem que o software aumente a dimensão do passo 
ativo do vetor de luz. Essa mudança significa que o passo de medição 
pode ser ajustado em qualquer múltiplo do passo de hardware: 10 mm 
(0,39 pol.), 25 mm (0,98 pol.) e 37,5 mm (1,48 pol.).

EXEMPLO
Um vetor de luz com um passo de hardware de 25 mm (0,98 pol.) está 
conectado ao controlador. Entretanto, a aplicação requer um passo de 
medição de 75 mm (1,67 pol.). Se a minisseletora for ajustada para o 
fator três, o software será avaliado somente a cada terceiro feixe. 
O passo de medição pode ser calculado com a seguinte fórmula:

[Passo de medição] = Fator x [Passo de hardware]

O passo de hardware é mostrado na etiqueta do vetor de luz.

Tabela 1 - Posições das minisseletoras para ajuste de parâmetro do 
passo

As minisseletoras 5 e 6 definem quantos passos de medição (no lado em 
que o cabo está localizado) são ignorados. Elas permitem definir uma 
área “cega” que não é influenciada pela saída do sistema. A tabela a 
seguir descreve a funcionalidade deste sistema.

1 Número de passos medidos ignorados próximos à entrada do cabo.

As minisseletoras 7 e 8 não têm função atualmente.

Condição Indicador verde Indicador vermelho

Vetor de luz não é interrompido On Off

Vetor de luz é interrompido Off On

Falha no sistema de medição de altura 
(Consulte Diagnósticos e soluções na 
página 10)

Off Piscando

Intensidade inadequada Piscando Off

Desligado ou vetor de luz não está 
acoplado Off Off

Fator Chave 1 Chave 2 Chave 3 Chave 4

1 off off off off

2 on off off off

3 off on off off

4 on on off off

5 off off on off

6 on off on on

7 off on on off

8 on on on off

9 off off off on

10 on off off on

11 off on off on

12 on on off on

13 off off on on

14 on off on on

15 off on on on

16 on on on on

Passos ignorados1 Chave 5 Chave 6

0 off off

1 on off

2 off on

3 on on

IMPORTANTE Uma alteração das configurações da minisseletora será 
reconhecida somente após uma inicialização.

Antes da primeira partida do controlador, é importante 
verificar o ajuste de parâmetro da minisseletora e o valor de 
passo do hardware (= comprimento do passo) da luz 
conectada.

Um ajuste de parâmetro errado da minisseletora pode 
resultar em medições incorretas, o que, por sua vez, pode 
resultar em perdas significativas em consequência da 
instalação (veja Sistema do vetor de luz 45MLA-CTRL-100F  
na página 11).

DICA O número de feixes do vetor de luz acoplado deve ser maior 
ou igual ao valor [Fator+1]. Essa consideração significa que, 
pelo menos, dois feixes devem estar ativos em qualquer 
sistema de vetor de luz.
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Vetores luminosos
Interface

Conteúdo da comunicação
Para cada digitalização do vetor de luz, o controlador determina o feixe 
interrompido mais alto e compara esse valor com a digitalização 
anterior do vetor de luz. Se o valor mais recente da digitalização for 
maior do que o valor anterior, então esse valor será armazenado na 
memória. Depois disso, a entrada Select é monitorada para ver se está 
alta. Se estiver alta, o valor armazenado na memória será transmitido; 
isso representa o número do feixe interrompido mais alto (não o feixe 
mais baixo).

Figura 16 - Fluxograma do processo SW

Após uma transmissão bem-sucedida, o valor armazenado é deletado da 
memória e outra medição é feita imediatamente. O CLP determina o 
momento em que a comunicação inicia (ajuste de parâmetro 
momentâneo do sinal Select; mín. 20 ms).

A duração da medição de altura não é limitada. Teoricamente, a 
medição de altura poderia ser feita em muitas horas e, ao final deste 
período, o maior valor medido em todo o período seria transmitido.

Tipo de interface
O controlador transmite em modo serial e envia os resultados em um 
código de 6 bits ou 9 bits (8 bits para dados + um bit de paridade). 
O número real de bits depende do número de feixes no vetor de luz 
conectado.

A comunicação ocorre em um processo Handshake sobre quatro 
condutores: Select, Data, Ack e Ready. Figura 17 na página 7 mostra o 
fluxograma associado do protocolo Handshake.

Esse protocolo significa que a transmissão de dados ocorre a cada CLP 
padrão, com duas entradas e duas saídas. Nenhum RS-232, RS-485, RS 
422 ou outro sistema de barramento é necessário para a comunicação.

Figura 17 - Fluxograma do protocolo Handshake

Para vetores luminosos com um número de feixes ≥ 32, a comunicação 
Handshake ocorre com uma sequência de 9 bits. Após o oitavo bit, um 
bit de paridade é transmitido (paridade: ímpar).

Figura 18 - Exemplo da sequência de sinais para transmissão de 8 bits
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Vetores luminosos
Para vetores luminosos com um número de feixes ≤ 31, a comunicação 
é realizada através de uma sequência de 6 bits. Neste caso, a transmissão 
ocorre sem o bit de paridade. Para detectar uma quebra do condutor 
Dados, o resultado da medição é transmitido com um desvio de 
32 feixes (20 hexadecimais).

Figura 19 - Exemplo de transmissão de 6 bits

Uma transmissão pode conter somente informações para o feixe 
interrompido mais alto e não para o feixe interrompido mais baixo.

Os tempos mencionados na Figura 17 e Figura 18 são especificados 
conforme segue:

T1: O tempo a partir do qual o CLP aplica o sinal Select, até a 
transmissão ocorrer. O sinal Select do CLP pode ser aplicado ao 
controlador por um curto período (para mínimo, consulte a 
tabela Controlador). Se o sinal Select for continuamente “Alto”, o 
valor armazenado na memória é comunicado continuamente. 
Para que a comunicação seja realizada uma vez, o tempo T1 para o 
CLP e o sinal Select deve ser maior do que o valor mínimo. O 
tempo T1 também deve ser menor do que o valor máximo da 
duração da comunicação.

T2: O tempo a partir do qual o CLP aplica o sinal Ack, até o sinal 
Ready do controlador atingir “Baixo”.

T3: O tempo a partir do qual o sinal Data é aplicado, até o sinal Ready 
atingir “Alto”.

T4: O tempo a partir do qual o sinal Ack do CLP = “Baixo”, até o sinal 
Ready do controlador = “Alto”. Esse recurso representa o 
momento em que o último bit é lido, até o momento em que o 
novo bit de dados está disponível.

Se o controlador parar subitamente de receber uma resposta durante a 
comunicação com o CLP (t > tempo-limite, consulte a seção 
Controlador), o controlador finalizará a comunicação. O controlador 
armazena o valor atual na memória e continua as medições adicionais 
de altura até o próximo sinal Select do CLP (Figura 16 na página 7) ser 
recebido.

Informações de tempo mais detalhadas e propriedades adicionais de 
entradas/saídas podem ser encontradas na seção denominada Dados 
técnicos: Controlador (consulte página 11).

Duração da comunicação
O controlador e o CLP determinam o tempo necessário para transmitir 
um valor que é salvo na memória. Um valor típico para um vetor de luz 
com 32 feixes ou menos (transmissão de 6 bits) está entre 30 e 60 ms. 
Para um vetor de luz com 32 feixes ou mais, a comunicação ocorre em 
um padrão de 8 bits + bit de paridade. Um tempo de transmissão típica 
para o caso está entre 45 e 90 ms.

Os tempos de transmissão mencionados são um tempo mínimo. Se o 
controlador não receber uma resposta (Ack), dentro de um tempo 
programado (tempo-limite), ele finalizará a transmissão e esperará a 
próxima transmissão (consulte o fluxograma na Figura 16 na página 7).

Velocidade de medição
Ao desenvolver a família de produtos de vetores laser, foi dada atenção 
especial para confirmar uma velocidade rápida de medição do sistema. 
Devido a altas taxas de digitalização, as alturas mesmo de objetos 
pequenos são detectadas com confiança.

Por exemplo, um vetor de luz com 30 feixes é capaz de detectar um 
objeto com 5 mm (0,2 pol.) de diâmetro. Essa detecção ocorre mesmo 
quando o objeto se move através do vetor de luz em uma velocidade de 
0,5 m/s.

A velocidade de medição (T) pode ser aproximadamente calculada 
usando o número de feixes (N), a velocidade de digitalização por feixe 
(tS) e a velocidade de análise (tA): 

T = N x tS + tA

Para, tS e tA, podemos assumir os seguintes valores aproximados:

tS = 65 μs/feixe

tA = 230 μs

Para informações mais detalhadas sobre a velocidade de medição, entre 
em contato com escritório de vendas mais próximo.

Informações para instalação inicial

Controlador
Os bornes de encaixe permitem um processo de conexão rápido e fácil 
de usar. Esse tipo de borne permite conectar cabos individuais.

Figura 20 - Ambos os lados de um borne

Durante a instalação inicial do controlador, as seguintes precauções 
devem ser observadas: 

• Tensão de alimentação deve ser de +24 Vcc
• Se um jumper estiver presente: controle o ajuste de parâmetro 

do jumper
• Faça o ajuste de parâmetro da minisseletora
• Para reduzir o risco de distúrbios eletromagnéticos, confirme 

cuidadosamente que os cabos de conexão não estejam próximos 
aos cabos de circuito de alta tensão.
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Vetores luminosos
Indicadores luminosos
Os vetores de luz também incluem um indicador de intensidade. Se 
uma das luzes verdes próxima à entrada do cabo do emissor/receptor e a 
luz verde D1 no controlador piscarem, então a intensidade estará em 
uma área crítica.

Durante a exploração inicial do vetor de luz 45MLA-F, observe as 
seguintes precauções:

• Não troque os cabos do emissor e receptor
• Selecione cabos com comprimentos inferiores a 10 m (32,8 pés)
• Não prenda ou tencione mecanicamente os cabos
• Não tencione mecanicamente os vetores luminosos (torção ou 

dobra)
• Preste atenção na intensidade dos diodos até a primeira 

transmissão do CLP
• Certifique-se de que os cabos de conexão não estejam próximos 

aos cabos de circuito de alta tensão

IMPORTANTE A avaliação da intensidade somente pode ser realizada 
quando nenhum objeto estiver interrompendo o vetor de luz. 
A avaliação da intensidade ocorre somente durante o 
intervalo entre a inicialização e o primeiro sinal Select a partir 
do CLP. Uma vez que o primeiro sinal Select é detectado, a 
intensidade não é mais avaliada. O resultado da medição 
antes do primeiro sinal Select permanece armazenado. Essa 
condição significa que uma máquina, que se comunica após a 
inicialização, somente exibe o nível de intensidade que foi 
detectado imediatamente (se o vetor de luz não for 
interrompido).

ATENÇÃO: Para minimizar o dano causado por descarga de 
eletricidade estática, aterre ou desvie o controlador e use produtos 
de manuseio de materiais e embalagem de controle estático. 
Dissipe e neutralize através de aterramento, ionização e do uso de 
materiais condutores e dissipativos de controle estático.
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Vetores luminosos
Diagnósticos e soluções

Acessórios
Os seguintes acessórios de reposição estão disponíveis:

Problema Razão Solução

Sem função, nenhum diodo 
do indicador está ativo no 
controlador

Sem tensão de alimentação Verifique a fonte de alimentação

Nenhuma luz indicadora está 
ativa no emissor ou receptor 
do vetor de luz 

Sem conexão de cabo ao emissor ou 
receptor

Verifique a conexão de cabo ao emissor ou receptor
Substitua os cabos, se necessário

O indicador no vetor de luz é 
sempre vermelho ainda que 
o vetor de luz não seja 
interrompido

O emissor e o receptor estão 
desalinhados a 180° Gire o emissor ou o receptor a 180°

Sistema alinhado de forma insuficiente Alinhamento correto

A lente está obstruída ou suja Limpe o caminho óptico

Elevação com inclinação especial (por 
exemplo, com porta giratória) Quando a porta giratória é fechada, o vetor de luz é sempre interrompido

Elemento defeituoso
Remova primeiro o emissor e receptor do vetor de luz, e posicione-os um contra o outro. Se o indicador no emissor e no 
receptor permanecerem vermelhos, então um desalinhamento pode ser desconsiderado. Em caso positivo, substitua o 
emissor e o receptor. Se necessário, substitua os cabos.

Controlador defeituoso SUBSTITUA O CONTROLADOR.

Indicador D2 vermelho 
piscando
(distúrbio do sistema)

 Vetor de luz do emissor e/ou receptor 
conectado incorretamente

O indicador vermelho do emissor e receptor também está piscando? Se não, teste a conexão do vetor de luz. Se sim, então 
possivelmente o emissor e o receptor foram trocados.

Vetor de luz do emissor ou receptor 
defeituoso

Substitua primeiro o vetor de luz do emissor. Se o problema persistir, substitua o vetor de luz do receptor. Se necessário, 
substitua os cabos.

Controlador defeituoso SUBSTITUA O CONTROLADOR.

Indicador D1 verde piscando 
(intensidade)

O emissor e o receptor estão mal 
alinhados um ao outro Inicie o controlador e corrija o alinhamento (veja a seção Diodos do indicador de 45MLA-F)

Valores incorretos são 
transmitidos

O ajuste de parâmetro da minisseletora 
não corresponde ao passo desejado Corrija o ajuste de parâmetro da minisseletora (veja Configurações da minisseletora  na página 6)

Passo incorreto do vetor de luz Substitua o vetor de luz por um vetor de luz com passo correto

Cabos do vetor de luz superiores a 10 m 
(32,8 pés) Encurte os cabos

Conexão inadequada ou sem conexão do 
terra Melhore a conexão do terra

Ajuste de parâmetro incorreto do jumper 
no controlador Corrija o ajuste de parâmetro do jumper (veja Configurações da minisseletora  na página 6)

Controlador defeituoso SUBSTITUA O CONTROLADOR.

Objeto não detectado

Reflexos (superfície brilhante paralela ao 
feixe luminoso) Reduza a superfície brilhante (por exemplo, pinte de preto)

Controlador defeituoso SUBSTITUA O CONTROLADOR.

Ajuste de parâmetro incorreto do jumper 
no controlador Corrija o ajuste de parâmetro do jumper (veja Controlador 45MLA-CTRL-100F  na página 11) 

Fiação incorreta da interface Corrija a fiação

Erro espontâneo de 
comutação

Fontes de luz estranha ou outros 
sensores ópticos Tampe ou remova as fontes de luz estranha

Conexão inadequada ou sem conexão do 
terra Melhore a conexão do terra

Contato solto Substitua o cabo, o controlador e/ou o vetor de luz

Cód. de catálogo Descrição

445L-AC8RJ
M12 de 8 pinos a cabo de conexão RJ45
 1 = 1 m (3,28 pés), 2 = 2 m (6,56 pés), 3 = 3 m (9,84 pés), 
5 = 5 m (16,4 pés) e 8 = 8 m (26,25 pés)

445L-AC8PC M12 de 8 pinos a cabo de conexão M12 de 8 pinos
 1 = 1 m (3,28 pés), 3 = 3 m (9,84 pés)

45MLA-CTRL-100F Unidade de controle

ATENÇÃO: A conexão do terra dos sistemas do controlador e do 
vetor de luz pode ser feita tanto nos vetores de luz quanto no 
controlador. Não aterre ambos os vetores e o controlador, pois isso 
pode criar circuitos de terra.
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Vetores luminosos
Dados técnicos

Controlador 45MLA-CTRL-100F Sistema do vetor de luz 45MLA-CTRL-100F

Dados gerais

Modo de trabalho nominal Tarefas

Peso líquido 360 g (12,7 oz)

Dimensões do equipamento 200 x 126 x 48 mm (7,87 x 4,96 x 1,89 pol.)

Posição de montagem Sem restrições

Faixa de temperatura Operação: 0 a 55 °C (32 a 131 °F)
Armazenamento/transporte: -25 a +70 °C (-13 a +158 °F)

Grau de proteção do gabinete de 
acordo com EN 60529

Invólucro:  IP54
Faixa terminal: IP20

Material do invólucro ABS (FR) UL94-V0

Conexão do condutor: 
faixa terminal de 8 pinos 
(encaixe de plugue)

Seção transversal do cabo: 
2,5 mm2 (0,10 pol.2) máx.
0,08 mm2 (0,003 pol.2) mín.

Cabo preso

Montagem rápida Trilho DIN de 35 m (114,83 pés) EN 50022 ou orifícios de montagem

Taxa de transmissão de interface 30 a 90 ms, dependendo do tempo de reação do sinal de recebimento (Ack) 
a partir do CLP, e o número de feixes do vetor de luz 

Sincronização da interface

Tempo-limite: ca. 1 s
Avaliação (interna): 0,2 a 0,5 ms
T1: 7,3 ms (máximo), dependendo do número de feixes do vetor de luz
T2: 0,2 ms (máximo)
T3: 0,11 ms (máximo)
T4: 2,25 ms (máximo)

Aprovações Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis

Interface Serial de quatro fios

Peso e embalagem

Embalagem de expedição 250 x 165 x 165 mm (9,8 x 6,49 x 6,49 pol.)

Peso de expedição Peso líquido + 250 g (8,82 oz)

Entradas 

Tensão nominal UN 24 Vcc (EN 60204-1)

com 5% de ripple residual 0,85 a 1,15 UN

Consumo de corrente 100 mA, máx.(saídas do semicondutor descarregadas)

Fusível interno Nenhum

Consumo máximo de energia 2,9 W @ 100 mA (em tensão operacional máxima)

Saídas do semicondutor

Terminais Data (861), [Out1]; Ready (862), [Out2]

Tipo PNP/NPN (prova de curto-circuito, puxa empurra)

Tensão Tensão nominal UN

Consumo de corrente Cada PNP: máx.: 200 mA (24 V); cada NPN: 100 mA (24 V)

Lógica 0 V “baixo” — +24 Vcc “alto”

Entradas do semicondutor

Terminais Select (864), [In1]; Ack (863), [In2]

Tipo PNP ou NPN dependentes do jumper J1 e J2 (prova de curto-circuito)

Nível de comutação baixo PNP: 0 a 7 Vcc; NPN: 21 a 24 Vcc

Nível de comutação alto PNP: 18 a 24 Vcc; NPN: 0 a 20 Vcc

Consumo de corrente PNP: 6 mA (24 V); NPN: 6 mA (0 V) @24 V

ENTRADA Corrente mínima 3 mA

Dados gerais

Peso Depende do comprimento do sistema e do comprimento do cabo

Montagem
Perfil com flange com dois orifícios de montagem rebaixados (de cada 
lado). Fabricado para parafusos M5 com parafuso tipo cabeça de panela 
com arruela

Corte transversal do vetor de luz

Sem flange:
Largura: 16 mm (0,63 pol.) ± 0,3 mm (0,012 pol.)
Profundidade: 20,8 mm (0,82 pol.) ± 0,3 mm (0,012 pol.)

Com flange: Veja Figura 6 na página 3

Material do invólucro Alumínio

Superfície do invólucro Revestida (RAL 3002 vermelho)

Comprimento do vetor de luz 
(somente perfil de alumínio)

Máx. 1.400 mm (55,12 pol.) (± 0,2 mm [0,008 pol.])
Mín. 50 mm (1,97 pol.)(± 0,2 mm [0,008 pol.])

Comprimento do módulo 50 mm (1,97 pol.)

Número de feixes 255 máx.

Grau de proteção do gabinete IP50

Tipo de conector M12 de 8 pinos

Comprimento máximo do cabo Transmissor: 10 m (32,8 pés)
Receptor: 10 m (32,8 pés)

Faixa de temperatura Operação: -20 a +60 °C (-4 a +140 °F) sem condensação
Armazenamento: -20 a +60 °C (-4 a +140 °F)

Umidade 15 a 95% (sem condensação)

Passo 10, 25, 37,5 mm (0,39, 0,98, 1,48 pol.) ou múltiplos disso através do 
software (minisseletora)

Distância mínima desde o centro 
do primeiro feixe ativo e o final 
do perfil

7 mm (0,27 pol.) (± 0,1 mm [0,0039 pol.])

Material da janela Policarbonato

Geometria de abertura
37,5 mm (1,48 pol.) passo: 8 x 3,1 mm (0,31 x 0,12 pol.) (h x b)
25 mm (0,98 pol.) passo: 8 x 3,1 mm (0,31 x 0,12 pol.)
10 mm (0,39 pol.) passo: 8 x 2,8 mm (0,31 x 0,11 pol.)

Ângulo óptico do emissor/
receptor ca. ± 2,5° 3 m (9,8 pés) e superior

Supressão de luz estranha até 50.000 lux

Faixa operacional (separação 
entre o emissor e o receptor)

0 mm mín.
4.000 mm (157,48 pol.) máx.

Dados adicionais Livre de silicone; possível sistema em cascata

Comprimento do cabo de 
conexão 1, 2, 3, 5 e 8 m (3,28, 6,56, 9,8, 16,4 e 26,25 pés)

Comprimento do cabo de 
extensão 1 m e 3 m (3,28 pés e 9,8 pés)

ATENÇÃO: Estes dispositivos são destinados a reconhecer somente 
objetos e não podem ser usados para proteção de humanos 
(proteção a acesso).
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Suporte Rockwell Automation
Use os seguintes recursos para acessar as informações de suporte.

Comentários sobre a documentação
Seus comentários nos ajudarão a adaptar melhor a documentação às suas necessidades. 
Se você tiver alguma sugestão sobre como melhorar este documento, preencha o formulário Como estamos indo? em 
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-du002_-en-e.pdf.

Centro de Suporte Técnico
Artigos do Knowledgebase, vídeos tutoriais, perguntas 
frequentes, chat, fóruns de usuários e atualizações de 
notificações do produto.

https://rockwellautomation.custhelp.com/ 

Números de telefone do suporte técnico 
local

Localize o número de telefone para o seu país. http://www.rockwellautomation.com/global/support/get-support-now.page 

Códigos para ligação direta
Encontre o código para ligação direta para o seu produto. 
Utilize o código para direcionar sua chamada diretamente 
para um engenheiro de suporte técnico.

http://www.rockwellautomation.com/global/support/direct-dial.page 

Literature Library Instruções de instalação, manuais, folhetos e dados 
técnicos. http://www.rockwellautomation.com/global/literature-library/overview.page 

Centro de download e compatibilidade de 
produto (PCDC)

Obtenha ajuda sobre como os produtos interagem, 
verifique funcionalidades e recursos e encontre o firmware 
associado.

http://www.rockwellautomation.com/global/support/pcdc.page 
Allen-Bradley, Rockwell Automation e Rockwell Software são marcas comerciais da Rockwell Automation, Inc.

As marcas comerciais que não pertencem à Rockwell Automation são propriedade de suas respectivas empresas.

A Rockwell Automation mantém informações ambientais a respeito de seus produtos no site
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page.
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