Instruções de instalação
Sensores ultrassônicos de saída discreta dupla e simples
IMPORTANTE: SALVE ESSAS INSTRUÇÕES PARA USO FUTURO.
Especificações
873P-D18400-D

Modelo

873P-D18900-D

873P-D182200-D

873P-D302500-D

873P-D303500-D

873P-D306000-D

Certificações

Listado cULus e identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis

Alcance nominal

50 a 400 mm 
(1,97 a 15,7 pol.)

100 a 900 mm 
(3,94 a 35,4 pol.)

200 a 2200 mm  200 a 2.500 mm  250 a 3.500 mm  350 a 6.000 mm 
(7,87 a 88,6 pol.) (7,87 a 98,4 pol.) (9,84 a 137,8 pol.) (13,8 a 236,2 pol.)

Faixa de detecção instruível

50 a 400 mm 
(1,97 a 15,7 pol.)

100 a 900 mm 
(3,94 a 35,4 pol.)

200 a 2.200 mm  200 a 2.500 mm  250 a 3.500 mm  350 a 6.000 mm 
(7,87 a 86,6 pol.) (7,87 a 98,4 pol.) (9,84 a 137,8 pol.) (13,78 a 236,22 pol.)

Zona cega

0 a 50 mm
(0 a 1,97 pol.)

0 a 100 mm
(0 a 3,94 pol.)

0 a 200 mm
(0 a 7,87 pol.)

Ângulo do feixe

±8°

±7°

Ajuste de sensibilidade

Botão pulsador

Repetibilidade

0,1% até 3,5 m (11,5 pés) e 0,2% a 6 m (19,7 pés)

0 a 200 mm
(0 a 7,87 pol.)

0 a 250 mm
(0 a 9,84 pol.)

14° ±1°

15° ±2°

2 mm (0,08 pol.)

4 mm (0,16 pol.)

6 mm (0,24 pol.)

112 kHz

75 kHz

Histerese

<1% do valor de fundo de escala

Resolução

1 mm (0,04 pol.)

Precisão

0,1% de faixa de detecção

Ripple

5%

Consumo de corrente

≤50 mA

Tipo de proteção

Curto-circuito, polaridade reversa, ruído do transiente, sobrecarga

Corrente de saída

100 mA

Corrente de fuga

≤10 µA a 30 V

Frequência do transdutor

300 kHz

Queda de tensão

2,2 V máx.

2 mm (0,08 pol.)

3 mm (0,12 pol.)

200 kHz

150 kHz

0 a 350 mm
(0 a 137,8 pol.)

Tipo de saída 

P1 ou P2

Frequência de comutação

10 Hz

4 Hz

1 Hz

2 Hz

1 Hz

125 ms

500 ms

250 ms

500 ms

Tempo de resposta

50 ms

Tempo de atraso antes da
disponibilidade

≤500 ms (saída discreta simples);
≤900 ms (saída discreta dupla)

Faixa de temperatura

-20 a +60 °C (-4 a +140 °F)

Compensação de temperatura

Sim

Desvio de temperatura

±5%

Material do invólucro

Plástico – PBT

Material do cabeçote ativo

Epoxy – resina de vidro

-20 a +70 °C (-4 a +158 °F)

Grau de proteção contra entrada IP67 (EN 60529)
P1–(1) saída discreta PNP ou P2–(2) saídas discretas PNP
 Se P1, o sufixo do sensor é D4 (QD, 4 pinos); se P2, o sufixo do sensor é D5 (QD, 5 pinos).
 Alvo metálico 100 x 100 mm (3,94 x 3,94 pol.)
Alvo metálico 200 x 200 mm (7,87 x 7,87 pol.)
Alvo metálico 400 x 400 mm (15,7 x 15,7 pol.)

Tensão em
operação

Códigos de catálogos

12 a 30 Vcc

873P-D30P1-2500-D4, 873P-D30P2-2500-D5,
873P-D30P1-3500-D4, 873P-D30P2-3500-D5,
873P-D30P1-6000-D4, 873P-D30P2-6000-D5

15 a 30 Vcc

873P-D18P1-400-D4, 873P-D18P2-400-D5,
873P-D18P1-900-D4, 873P-D18P2-900-D5,
873P-D18P1-2200-D4, 873P-D18P2-2200-D5
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IMPORTANTE

O sensor 873P é ajustado ao modo de um valor
de referência com faixa de detecção máxima
configurada na fábrica.

Saída N.A./N.F. discreta simples
Lógica normalmente aberta: se o ponto próximo for definido primeiro, o
ponto distante é definido depois. A saída está energizada entre os dois
pontos e a saída está desenergizada fora desses dois pontos.
Lógica normalmente fechada: se o ponto distante for definido primeiro,
o ponto próximo é definido depois. A saída está desenergizada entre os
dois pontos e a saída está energizada fora desses dois pontos.

Função Window
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mm
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L
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Os dois valores de referência são instruídos na faixa de detecção, criando
uma janela de detecção. Quando um alvo for detectado entre os valores
de referência instruídos, a saída do sensor dispara ON ou OFF,
dependendo do tipo de lógica usada (N.A. ou N.F.).

L

L

Esses sensores apresentam duas saídas independentes programáveis com
saídas sourcing (PNP) configuráveis para operação N.A. ou N.F.

Função Window

Blind Zone

Blind Zone

Pin 4
(BK)

Pin 4
(BK)

Saídas N.A./N.F. discretas duplas

Blind Zone

H

H

Mantenha o alvo na mesma posição usada para definir P1.
Com o alvo ainda no ligar, pressione o botão de instrução. Enquanto os
LEDs verde e amarelo estiverem piscando simultaneamente, pressione e
solte o botão de instrução. O sensor está pronto para uso. O alcance
mínimo é indicado nas Especificações.

Blind Zone

Nesse modo de detecção, você instrui o sensor a um valor de referência
próximo e um valor de referência longe dentro da faixa de detecção
definida do sensor.
Com a lógica normalmente aberta, se um objeto passa pela janela
definida, a saída discreta é acionada ou o oposto é se a lógica for
normalmente fechada.

Ponto de referência do sensor

Valor de referência 1 (P1)
BZ P2

P1

mm

Valor de referência 1 (P1)
1. Coloque o alvo no valor de referência próximo/longe desejado.
a. O valor de referência próximo rende normalmente aberta
primeiro.

b. O valor de referência distante rende normalmente fechada
primeiro.
2. Com o alvo no local próximo/distante desejado, pressione o botão de
instrução e solte.
3. Os LEDs verde e amarelo piscam simultaneamente, indicando que o
primeiro valor de referência P1 está definido agora. O sensor está
esperando pelo último valor de referência.

Valor de referência 2 (P2)
1. Coloque o alvo no local do valor de referência próximo/longe desejado
com base no local do valor de referência 1.
2. Enquanto os LEDs verde e amarelo estiverem piscando, pressione e
solte o botão de instrução. O sensor está pronto para operar.

Uma função do valor de referência

H

b. O valor de referência distante (ou seja, mais distante da face
do sensor) rende uma lógica normalmente fechada.
2. Com o alvo no local próximo/distante desejado, pressione e solte o
botão de instrução.
3. Os LEDs verde e amarelo piscam simultaneamente, indicando que o
primeiro valor de referência P1 está definido agora. O sensor está
esperando pelo último valor de referência.

Valor de referência 2 (P2)
1. Coloque o alvo no local do valor de referência próximo/longe desejado
com base no local do valor de referência 1.
2. Enquanto os LEDs verde e amarelo estiverem piscando, pressione e
solte o botão de instrução. O sensor está pronto para operar.

Uma função do valor de referência
Os sensores discretos duplos irão disparar ON quando um alvo for
detectado entre o alcance mínimo e o valor de referência instruído pelo
usuário. Nesse modo, somente a lógica normalmente aberta pode ser
instruída.
H
Pin 2
(WH) L

N.C.
Blind Zone

Nesse modo de detecção, um valor de referência é instruído na faixa de
detecção definida. A faixa de trabalho do sensor torna-se o alcance
mínimo para um valor de referência instruído pelo usuário. Dependendo
de onde o valor de referência é instruído, a saída será energizada quando
o alvo passar entre o alcance do sensor e o valor de referência instruído.
Ao usar o modo de um valor de referência, é possível configurar
apenas o sensor para a lógica normalmente aberta. Não é possível
configurar o sensor para N.F.

1. Coloque o alvo no valor de referência próximo/longe desejado.
a. O valor de referência próximo (ou seja, mais próximo à face do
sensor) rende uma lógica normalmente aberta.

H
Pin 4
(BK) L

N.O.
BZ

Blind Zone

Pin 4
(BK)

mm

Valor de referência 1 (P1)

L
BZ P1

P1 = P2

Minimum Sensing Distance

P2

mm

Valor de referência 1 (P1):

1. Coloque o alvo no valor de referência desejado.
2. Com o alvo ainda no ligar, pressione o botão de instrução.
3. Os LEDs verde e amarelo piscam simultaneamente, indicando que o
primeiro valor de referência P1 está definido agora. O sensor está
esperando pelo último ponto de referência do sensor.

1. Coloque o alvo no valor de referência desejado.
2. Com o alvo ainda no ligar, pressione o botão de instrução e solte.
3. Os LEDs verde e amarelo piscam simultaneamente, indicando que o
primeiro valor de referência P1 está definido agora. O sensor está
esperando pelo último ponto de referência do sensor.
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Ponto de referência do sensor
M18 LEDs

Mantenha o alvo na mesma posição usada para definir P1.
Com o alvo ainda no ligar, pressione o botão de instrução por pelo menos
dois segundos. Com os LEDs verde e amarelo estiverem piscando
simultaneamente, pressione e solte o botão de instrução. O sensor está
pronto para uso. O alcance é indicado na tabela Especificações na página 1.

IMPORTANTE

IMPORTANTE

(Yellow)
Output state

Funções dos indicadores LED PNP simples
LED

Cor

Função

A

Amarelo

Estado de saída

B

Amarelo

Função de instrução

C

Verde

LED ECHO/Função de instrução

(Yellow)
Teach

2
3

1
4

Para ambos os tipos de sensores: ao configurar o
sensor para um modo de valor de referência, é
muito importante que o alvo esteja na mesma
distância exata quando pressionar o botão de instrução pela primeira e pela segunda vez. Se o alvo
(ou sensor) se mover um pouco, as faixas detectadas serão diferentes para os dois pulsos do botão
de instrução e o sensor será configurado para o
modo Window.
Para os dois tipos de sensores: os LEDs verde e
amarelo piscam assincronicamente por cerca de
dois segundos indicando que não há alvo presente
dentro da faixa de detecção e, portanto, nenhum
valor de referência a instruir. Quando isso acontece,
o 873P ignora essa tentativa de instrução e restaura
as configurações anteriores. Por comparação,
quando um objeto for detectado durante a instrução, os LEDs amarelo e verde piscam sincronicamente e continuam a pisca até que o botão de
instrução pela segunda vez.

Teach button

Teach button

M30 LEDs
A

Yellow LED A
output state

(Green)
Echo/teach

B
C

Yellow LED B
Teach function

Green LED C
Echo LED/teach function

Indicadores LED: saída discreta PNP simples
Modo de
operação

LED verde
LED amarelo A LED amarelo B
(alinhamento)
(saída)
(instruível)

Operação padrão
Alvo presente

ON §

ON/OFF ‡

OFF

Alvo ausente

ON/OFF §

ON/OFF ‡

OFF

Indicadores LED: saída discreta PNP dupla
Modo de
operação

LED verde
LED amarelo A LED amarelo B
(alinhamento)
(saída)
(instruível)

Operação padrão
Alvo presente

ON §

ON/OFF ‡

ON/OFF ‡

Alvo ausente

ON/OFF

ON/OFF ‡

ON/OFF ‡

§ O LED verde indica que um eco foi refletido de volta para o sensor por
um objeto, não necessariamente o alvo. Seu uso principal é o alinhamento.

LED

Cor

A

Amarelo

Ponto P1 na saída digital dupla

‡ Para sensores discretos simples, o LED A irá disparar ON/OFF dependendo da posição do alvo em relação ao(s) valor(es) de referência
instruído(s) e se a lógica normalmente aberta ou normalmente
fechada for usada. No caso de um sensor discreto duplo, os LEDs A e B
irão disparar ON/OFF dependendo da posição do alto em relação ao(s)
valor(es) de referência instruído(s) e da lógica usada (N.F. ou N.A.).

B

Amarelo

Ponto P2 na saída digital dupla

Outras funções

C

Verde

LED ECHO/Função de instrução

Função Hold

Função LED de saída PNP dupla
Função

Siga os procedimentos abaixo para inibir a operação do sensor e reter a
saída em seu estado atual.
Lógica PNP: se o pino SYNC estiver conectado a NEG, a emissão da onda
ultrassônica é interrompida e a saída digital é congelada no estado atual.
Se o pino SYNC estiver conectado a POS ou não estiver conectado, o
sensor opera normalmente.

Recurso de travamento do botão de instrução
O recurso de travamento bloqueia o botão para evitar a instrução
indesejada do sensor.
Travar o botão de instrução: Pressione o botão de instrução por oito
segundos até que os LEDs amarelos A e B pisquem alternadamente com o
LED verde C. Solte o botão de instrução. O botão está travado.
Destravar o botão de instrução: Pressione o botão de instrução por oito
segundos até que os LEDs amarelos A e B piscam alternadamente com o
LED verde C. Solte o botão de instrução. É possível instruir o sensor
novamente.

Sincronização de sensores ultrassônicos

Nesse modo, todos os sensores estão conectado à mesma saída do CLP.
Um pulso SYNC aciona simultaneamente todos os sensores conectados à
saída do CLP. Ao montar os sensores, preste atenção à distância mínima
entre os sensores; distância varia de acordo com o(s) tipo(s) de sensor(es)
usado(s) (veja abaixo). O alvo deve estar posicionado na mesma distância
de cada sensor sincronizado; em geral, a posição do alvo deve ser plana.
Quando montados corretamente, os sensores sincronizados trabalham
como um sensor único com um ângulo de detecção estendido.
Observe que os tempos de respostas do sensor aumentará proporcionalmente ao número de sensores sincronizados.
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•

Sensores com faixa de detecção •
de 2200 mm
T ≥ 17,5 ms
500 µs ≤ Largura ≤ 1 ms
Distância mínima entre os
sensores: 30 a 40 mm.

Sensores com faixa de detecção
de 3.500 mm
T ≥ 35 ms
500 µs ≤ Largura ≤ 5 ms
Distância mínima entre os
sensores: 100 mm para
distâncias de trabalho até 1,5 m
e 50 mm para distâncias > 1,5 m.
Sensores com faixa de detecção
de 6000 mm
T ≥ 60 ms
500 µs ≤ Largura ≤ 1 ms
Distância mínima entre os
sensores: 200 mm para
distâncias de trabalho até 1,5 m
e 50 mm para distâncias > 1,5 m.

200
150

Target 25 mm dia.

100

Parallel displacement [mm]

100

Target 100*100 mm

50
Target 100*100 mm

0

Target 25 mm dia.

-50

Target 100*100 mm

-100

Target 200*200 mm
Target 25 mm dia.

50

Target 200*200 mm

0

Target 25 mm dia.

-50

Target 200*200 mm

-100
-150

-150

-200
0

100
(3.93)

200
300
(7.87) (11.8)
Distance [mm (in.)]

400
(15.7)

200…2200 mm Sensing Range
300
250
200
150
100
50
0
-50
-100
-150
-200
-250
-300

0

500
(19.6)

Target 25 mm dia.

Target 200*200 mm

Target 25 mm dia.
Target 200*200 mm
0

500
(19.68)

200
(7.87)

400
600
(15.7) (23.6)
Distance [mm (in.)]

800
(31.4)

1000
(39.3)

200…2500 mm Sensing Range
Target 200*200 mm
Parallel displacement [mm]

Sensores com faixa de detecção •
de 900 mm
T ≥ 7,5 ms
500 µs ≤ Largura ≤ 1 ms
Distância mínima entre os
sensores: 30 a 50 mm.

Sensores com faixa de detecção
de 2.500 mm
T ≥ 25 ms
500 µs ≤ Largura ≤ 5 ms
Distância mínima entre os
sensores: 100 mm para
distâncias de trabalho até 1,5 m
e 50 mm para distâncias > 1,5 m.

100…900 mm Sensing Range

150

1000
1500
(39.3) (59.0)
Distance [mm (in.)]

2000
(78.7)

300
250
200
150
100
50
0
-50
-100
-150
-200
-250
-300

2500
(98.4)

Target 200*200 mm

Target 25 mm dia.
Target 200*200 mm
Target 25 mm dia.
Target 200*200 mm

0

500 1000 1500 2000 2500 3000
(19.6) (39.3) (59.0) (78.7) (98.4) (118.1)
Distance [mm (in.)]

350…6000 mm

250…3500 mm

600.0

400
350
300
250
200
150
100
50
0
-50
-100
-150
-200
-250
-300
-350
-400

500.0

Target 200*200 mm
Target 25 mm dia.
Target 200*200 mm

Target 25 mm dia.
Target 200*200 mm

Target 400*400 mm

400.0
Parallel displacement [mm]

•

Sensores com faixa de detecção •
de 400 mm
T ≥ 4 ms
500 µs ≤ Largura ≤ 1 ms
Distância mínima entre os
sensores: 50 a 100 mm.

50…400 mm Sensing Range

Parallel displacement [mm]

•

Diagramas de feixe

Parallel displacement [mm]

Conecte o pino 2 (branco) a todos os sensores que devem ser
sincronizados.
Todos os sensores irão disparar ao mesmo tempo. Qualquer eventual sinal
de interferência relacionado a um alcance mais longo será ignorado. Um
pulso de sincronização externo controla os sensores.
Todas as distâncias mínimas dependem da distância do alvo e do material.
“T” é o período do pulso aplicado no fio SYNC e “Largura” refere-se à
largura do pulso.

Parallel displacement [mm]

Como ele funciona:

300.0

Target 200*200 mm

200.0
100.0
0.0
-100.0
-200.0

Target 200*200 mm

-300.0
-400.0

Target 400*400 mm

-500.0

0

1000
(39.3)

2000
3000
(78.7)
(118.1)
Distance [mm (in.)]
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4000
(157.4)

-600.0

0

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
(39.4) (78.7) (118.1) (157.5) (196.8) (236.2) (275.6)
Distance [mm (in.)]
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Esquemas elétricos
Hold/
Sync

Dimensões [mm (pol.)]
Load

Hold/
Sync

M18
8.3
(0.33)

3
(0.12)

M12x1

M18x1)

Load

Load
57.5
(2.26)

2.5
(0.098)

Single PNP Discrete Models

ATENÇÃO

Dual PNP Discrete Models

93.2
(3.67)

19.2
(0.76)

14
(0.55)

M30
10
(0.39)

Se uma condição perigosa pode resultar de uma
operação acidental desse dispositivo, o acesso à
área de detecção deve ser restrito.

3
(0.12)

M30x1.5)
M12x1

IMPORTANTE

Os dispositivos de estado sólido podem ser suscetível para interferência de frequência de rádio (RF)
dependendo da potência e da frequência da fonte
de transmissão. Se o equipamento de transmissão
RF precisar ser usado nos arredores dos dispositivos de estado sólido, deve-se realizar testes para
assegurar que a operação do transmissor é restrita
a uma distância segura de operação a partir do
equipamento do sensor e sua fiação.

18.2
(0.72)

69.6
(2.74)

2
(0.08)

10
(0.39)

99.8
(3.93)

M30 (diâmetro máximo 38,8 mm (1,53 pol.)
8.5
(0.33)

3
(0.12)
M12x1

M30x1.5)
38.8
(1.53) dia.

1
(0.04)

19.5
(0.77)
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10.4
(0.41)
100
(3.94)

6 Sensores ultrassônicos de saída dupla e simples 873P

A Rockwell Automation mantém as informações ambientais atuais do produto no website em
http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/about-us/sustainability-ethics/product-environmental-compliance.page.
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