Instruções de instalação
Sensores fotoelétricos difusos VisiSight™ 42JT
IMPORTANTE: GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES PARA USO FUTURO.
Valores-padrão:

Especificações gerais

Os valores ajustados de fábrica são configurados para que
não seja necessária instrução para a maioria das aplicações.
Faixa de detecção: Ajuste de parâmetro máximo
Modo de saída: Operação por luz (saída energizada quando
o alvo é detectado)
Tipo de saída: Auto PNP ou NPN (O sensor monitora a
conexão de carga continuamente e configura
automaticamente a saída para PNP ou NPN)

Interface do usuário do sensor
LED amarelo

Botão
LED verde

42JT-D2LAT1-*

42JT-D8LAT1-*

Ambientais
Certificações

cULus e identificado CE para todas as
diretrizes aplicáveis

Ambiente de operação

IP67, IP69K

Temperatura em operação
[C (F)]

–20 a +60° (–4 a +140°)

Temperatura de
armazenamento [C (F)]

–20 a +80° (–4 a +179°)

Óticas
Fonte de luz

Vermelho visível
660 nm

Laser de classe 1
650 nm

Faixa de detecção

3 a 800 mm
(0,12 a 31,5 pol.)

1 a 250 mm
(0,04 a 9,8 pol.)

Ajustes

Botão

Elétricas
Tensão

10 a 30 Vcc

Consumo de corrente

30 mA máx.

Proteção do sensor

Polaridade reversa, proteção contra curtocircuito

Saídas
Tempo de resposta

Status do LED
A tabela abaixo fornece os status do LED no modo de
operação, isto é, durante a operação, o sensor está sempre
no modo de operação, exceto quando está sendo instruído.
Desenergizado
Energizado
Verde

Intermitente (6 Hz)
Intermitente (1,5 Hz)

Amarelo

Desenergizado
Energizado

A alimentação está desligada
A alimentação está ligada
Nível de luz instável
(0,5 < margem < 2)
Proteção contra curto-circuito
ativa na saída
Saída desenergizada
Saída energizada

Montagem do sensor
Instale o sensor com segurança sobre uma superfície ou
suporte firme e estável. Uma aplicação que está sujeita a
vibrações excessivas ou deslocamentos pode causar uma
operação intermitente. Para uma instalação adequada, a
Rockwell Automation oferece uma ampla faixa de suportes
de fixação (consulte a seção de acessórios para mais
detalhes).

0,5 ms

0,33 ms

Tipo de saída

Auto NPN ou PNP

Função de saída

Operação por luz regulável ou operação na
ausência de luz

Corrente de saída

100 mA máx.

Corrente de fuga de saída

10 µA máx.

Mecânicas
Material do invólucro

ABS

Material da lente

PMMA

Material da tampa

PMMA

Indicação de alinhamento
Para aplicações de faixa curta, o feixe de luz visível do
sensor é suficiente como ajuda para o alinhamento.
A função de alinhamento pode ser usada para aplicações de
distância mais longa. O alinhamento do sensor é indicado
por meio da mudança na intensidade do LED verde no Modo
de Alinhamento, como segue:
1. Pressione e solte o botão duas vezes em três segundos.
Após três segundos, o LED verde desliga por 0,5
segundo, indicando que o sensor está no modo de
alinhamento.
2. Alinhe o sensor ao alvo que será detectado. A intensidade
do LED verde aumenta com um melhor alinhamento.
Fixe-o na posição que gere a maior intensidade do LED
verde. Pressione e solte o botão uma vez para retornar ao
modo de operação – ou o sensor retornará
automaticamente ao modo de operação em dois minutos.

Configuração VisiSight™
O VisiSight 42JT é configurado usando-se o botão (ou
instrução remota) e os indicadores LED no sensor. Há cinco
funções que podem ser configuradas:
• Instrução estática: Instrução padrão ou de precisão
para faixa de sensibilidade/detecção
• Instrução dinâmica (processo sendo executado)
• Saída com operação por luz (LO) ou operação na
ausência de luz (DO)
• Auto PNP/NPN, NPN exclusivo ou PNP exclusivo
• Botão travar/destravar
A saída do sensor é desabilitada durante a instrução.

Faixa de sensibilidade/detecção da instrução
O ajuste de parâmetro padrão é a máxima sensibilidade/
faixa.

Instrução estática:
A instrução da faixa de sensibilidade/detecção é um processo
de duas etapas: instrução do “alvo” (primeira condição) e
instrução “sem alvo” (segunda condição). O limite de
comutação para saída energizada vs. desenergizada é
determinado entre as duas condições.

na etapa um quanto na etapa dois). Use a instrução de
precisão também para aplicações de contraste.
Recuperação do valor ajustado de fábrica de faixa
máxima: Realize as etapas um e dois “sem alvo” no campo
de visão do sensor.

Instrução dinâmica (processo sendo executado):
Se os alvos que devem ser detectados estiverem se movendo
com o sensor apontado para o processo em execução,
pressione e segure o botão por três segundos até que o LED
amarelo comece a piscar. A sensibilidade será
automaticamente instruída nos 30 segundos seguintes desde
que o sensor veja dois ciclos de “alvo” e “sem alvo.” O limite
de comutação para saída energizada vs. desenergizada é
determinado entre as duas condições.

Instrução de operação por luz (L.O.) ou operação
na ausência de luz (D.O.)
O ajuste de parâmetro padrão da saída é a operação por luz
(L.O.)
O ajuste de parâmetro L.O. significa que a saída liga quando
o alvo é detectado. Se a aplicação necessitar que a saída
desligue quanto o alvo for detectado, o ajuste de parâmetro
pode ser modificado para operação na ausência de luz
(D.O.).
1. Para acessar o ajuste de parâmetro de modo de
instrução de saída:

Instrução-padrão:
1. Para instruir o “alvo” (primeira condição):

t>6s
t>3s
Pressione e segure o botão por seis segundos até
que o LED verde comece a piscar. Solte o botão.
O ajuste de parâmetro atual é indicado pelo LED
amarelo:
L.O.: LED amarelo ligado
D.O.: LED amarelo desligado

Coloque o alvo à distância máxima desejada.
Pressione e segure o botão por três segundos até
que o LED amarelo comece a piscar. Solte o
botão. A primeira condição foi assim instruída.

Alvo

2. Instrução “sem alvo” (segunda condição):
t < 0,5 s

t < 0,5 s
Remova o alvo. Pressione e solte o botão.
O processo de instrução está completo.
Se o botão não for pressionado dentro de 30
segundos, o sensor sai do modo de instrução e
retorna ao modo de operação sem aprender o
novo ajuste de parâmetro.

Instrução de precisão: Se não houver nada no campo de
visão na etapa dois, a faixa de detecção será ajustada mais
longe que o alvo para maximizar o excesso de ganho e
aprimorar a confiabilidade da detecção. Para um ajuste de
parâmetro mais preciso com menos excesso de ganho, não
remova o alvo na etapa dois (isto é, o alvo está presente tanto
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2. Para modificar o ajuste de parâmetro de modo de
sensor de saída:

Pressione e solte o botão dentro de dez segundos
para alternar de L.O para D.O., a seleção será
indicada pelo LED amarelo.
O sensor mantém o ajuste de parâmetro de
acordo com a pressão do último botão e retorna
ao modo de operação dez segundos depois que o
último botão foi pressionado.

Seleção do tipo de saída:
Auto PNP/NPN, NPN exclusivo, PNP exclusivo)
O ajuste de parâmetro padrão é Auto PNP/NPN. Isso significa
que o sensor monitora a conexão de carga e configura-se
automaticamente para a operação adequada, isto é, PNP ou
NPN.

As seguintes aplicações são atendidas com a seleção PNP
exclusivo ou NPN exclusivo:
a. Fiação paralela de múltiplas saídas de sensor:
selecione o ajuste de parâmetro de PNP exclusivo ou
NPN exclusivo, de acordo com o necessário.
b. Se a carga estiver conectada para configuração NPN
mas a uma fonte de alimentação diferente da
alimentação ao sensor ou via um contato de habilitação
de carga (p.ex., um contato de relé em série com a
carga): selecione o NPN exclusivo.
A seleção pode ser realizada como a seguir:
1. Para acessar o tipo de saída: Pressione e segure o botão
por nove segundos (até que ambos os LEDs comecem a
piscar em sincronia). Ao soltar o botão, o ajuste de
parâmetro atual do tipo de saída é indicado pelo LED (ou
LEDs) piscando lentamente, como segue:
• Auto PNP/NPN: ambos os LEDs piscando
• NPN exclusivo: LED verde piscando
• PNP exclusivo: LED amarelo piscando
2. Para modificar o tipo de saída: Pressione e solte o botão
em dez segundos para selecionar o tipo desejado. Cada
pressão do botão fará um ciclo para o próximo ajuste de
parâmetro de saída. O tipo selecionado é indicado pelos
LEDs. O sensor mantém o ajuste de parâmetro de acordo
com a pressão do último botão e retorna ao modo de
operação dez segundos depois que o último botão foi
pressionado.

Esquemas elétricos
O conector de desconexão rápida é mostrado nos seguintes
diagramas. Os números dos pinos correspondem a
conectores do tipo macho no sensor.
Micro macho (M12) de desconexão rápida no cabo
flexível e macho de pico integral (M8) de desconexão
rápida
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Macho M12

Macho M8
Feixe transmitido
Saída do emissor

Fiação de saída
Marrom (1)
Branco (2)
Preto (4)
Azul (3)

Marrom (1) +V

+V
Instrução remota/trava 
Saída (Auto NPN ou PNP)
-V

Branco (2)
Azul (3)

 Operação normal: sem conexão.
Instrução remota: conecte a +V. Consulte a seção de instrução remota.
Trava do botão: conecte a -V. Consulte a seção de travamento/
destravamento do botão.
 Para operação normal, o fio branco (pino 2) não precisa de conexão. Para
desabilitar a fonte de luz, conecte o fio branco (pino 2) a +V.

Dimensões aproximadas [mm (pol.)]
Botão travar/destravar

20
(0,79)

12
(0,47)

O botão ou instrução remota (RT) pode ser usado para
prevenir que usuários não autorizados modifiquem os ajustes
de parâmetro de instrução.
Para travar o botão: pressione e solte o botão três vezes em
três segundos. Ambos os LEDs piscam em sincronia por três
segundos, indicando que o botão agora está travado.

22,9
(0,90)

34
(1,34)

25,4
(1,0)

Para destravar o botão: pressione e solte o botão três vezes
em três segundos. Ambos os LEDs piscam sem sincronia por
três segundos, indicando que o botão agora está destravado.
Trava permanente: O botão pode ser travado
permanentemente conectando-se o fio branco (pino 2) a -V.

20
(0,79)

12
(0,47)

22,9
(0,90)

34
(1,34)

25,4
(1,0)

M8 x 1
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Espaço para
parafuso M3 ou #4-40
(2 locais)
2,6
(0,10)

2,8
(0,11)

Instrução remota (RT)
O sensor pode ser instruído remotamente por meio do fio
branco (pino 2). A conexão a +V age do mesmo modo que o
botão sendo pressionado e nenhuma conexão é igual ao
botão não pressionado. O sensor pode ser instruído
seguindo-se a mesma sequência de instrução/temporização
usada na instrução do botão (p.ex., conecte a +V por mais de
três segundos para instruir o “alvo,” desconecte de +V;
remova o alvo e conecte a +V por menos de um segundo
para instruir a condição “sem alvo”. Todas as funções do
botão também podem ser realizadas via RT.


-V

Espaço para
parafuso M3 ou #4-40
(2 locais)
2,6
(0,10)

Acessórios

Laser difuso (250 mm)
30

Suporte de fixação de aço inoxidável – 60-BJS-L1

8 (0,32)
14
24
(0,95) (0,55)

25

12
(0,47)
Ganho excessivo

15 °

18,6
(0,73) 33
(1,3)
R 25,4
(R 1.0)

20

15

10

5

Curvas de resposta típicas
0
0

50
(1,96)

Difuso padrão (800 mm)

100
(3,94)

150
(5,91)

200
(7,87)

250
(9,84)

200
(7,87)

250
(9,84)

Distância [mm]

1000

Tamanho do spot laser (250 mm)

Ganho excessivo

2,0
100

1,5

Tamanho

10

1

10
(0,4)

200
(7,87)

400
(15,75)

600
(23,6)

800
(31,5)

horizontal = vertical

1,0

0,5

Distância [mm]

0,0

Tamanho do spot (800 mm)

0

70

50
(1,96)

100
(3,94)

150
(5,91)

Distância

60
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
horizontal
=====vertical
=vertical
=vertical
=vertical
=vertical
=vertical
=vertical
=vertical
=vertical
=vertical
vertical
vertical
vertical
vertical

Tamanho

50
40
30
20
10
0

0

200
(7,87)

400
(15,75)

600
(23,6)

800
(31,5)

Distância
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