
Sensores de posição

Segurança que atrai!
Sensores magnéticos
codificados.

Sensores magnéticos

Acionamento de diferentes 
direções para uma fácil instalação.

Possível proteger melhor contra
manipulação através da instalação
encoberta por aço inoxidável.

Comutável em série e identificação
da porta aberta.

Atende a nova descrição das 
interfaces CB24I do ZVEI 
(Associação central alemã da 
indústria eletrotécnica e eletrônica).

Cumpre com o nível máximo de 
segurança conforme a ISO 13849-1
e SILCL 3 conforme IEC 62061.

Monitoramento de porta sem contato
É possível monitorar o estado de portas com os sensores magnéticos que
atuam sem contato.
*Em combinação com unidades de avaliação apropriados, pode-se alcançar
até PL e conforme a ISO 13849-1 e SILCL 3 conforme IEC 62061.

Conexão simples
Diferentes opções de conexão com cabo, conector M8 (4 pinos) e conector
M12 (4 pinos) oferecem uma conexão padronizada. 
Com as aprovações UL e EAC as máquinas podem ser utilizadas no mundo
todo sem problemas.

Fácil instalação
Os modelos padrões nas versões pequeno e grande, permitem diferentes
possibilidades de aplicação, também em espaços pequenos.

* *



Dados técnicos adicionais disponíveis no site: www.ifm.com

Tecnologia de conexão
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Modelo Distância 
de comutação

[mm]

Dimensões

[mm]

Contatos Número 
do 

pedido

Princípio de funcionamento: Codificado magneticamente · atuador incluído no fornecimento

5

Conexão

2 m, PVC36 x 26 x 13 2 x normalmente fechado MN200S

5 6 m, PVC36 x 26 x 13 2 x normalmente fechado MN201S

5 M8, 4 pinos, integrada36 x 26 x 13 2 x normalmente fechado MN202S

5 0,1 m, PVC, conector M1236 x 26 x 13 2 x normalmente fechado MN203S

5 2 m, PVC36 x 26 x 13 2 x normalmente fechado, 1 x normalmente aberto MN204S

5 6 m, PVC36 x 26 x 13 2 x normalmente fechado, 1 x normalmente aberto MN205S

8 2 m, PVC88 x 25 x 13 2 x normalmente fechado MN500S

8 6 m, PVC88 x 25 x 13 2 x normalmente fechado MN501S

8 M8, 4 pinos, integrada88 x 25 x 13 2 x normalmente fechado MN502S

8 0,1 m, PVC, conector M1288 x 25 x 13 2 x normalmente fechado MN503S

8 2 m, PVC88 x 25 x 13 2 x normalmente fechado, 1 x normalmente aberto MN504S

8 6 m, PVC88 x 25 x 13 2 x normalmente fechado, 1 x normalmente aberto MN505S

Temperatura ambiente [°C] -25...80

Dados de saída conforme 
CB24I Ed. 2.0 Interface tipo A

Sem potencial •

Nível de codificação conforme 
EN14119 Baixo

Dados técnicos em comum

Acessórios

Modelo Versão Número 
do 

pedido

Dispositivo de segurança, conector 
COMBICON com borne de parafuso G1501S

Dispositivo de segurança, conector 
COMBICON com borne de parafuso G1502S

Monitor de segurança AS-i, conector
COMBICON com borne de parafuso AC041S

SmartPLC SafeLine, 
2 x AS-i, dispositivo EtherNet/IP AC422S

Atuador pequeno E1101S

Peça de distância para 
sensores magnéticos MN2 E12585

Atuador grande E1104S

Peça de distância para 
sensores magnéticos MN5 E12586

Conector fêmea, M12, 4 pólos
2 m preto, cabo PUR EVC001

Conector fêmea, M8, 4 pólos
2 m preto, cabo PUR EVC150

Conexão segura
Juntamente com por exemplo relês G1501S ou com o
monitor AC041S, os sensores possuem uma aprovação
TÜV de até SILCL 3 e PL e.
Este nível de segurança também pode ser alcançado
com o SmartPLC ifm (ex. AC422S).

Qual porta está aberta?
Os sensores com 3 contatos (contato de sinalização)
oferecem a possibilidade de comutação em série, 
informando qual porta foi aberta. Há 2 contatos 
disponíveis para o circuito de segurança e um sinal 
adicional para o controlador não seguro.

Melhor proteção contra manipulação
Como os sensores também podem detectar através 
de aço inoxidável e alumínio, é possível fazer uma 
instalação encoberta, o que melhora a proteção contra
manipulação.

Instalação robusta
O sensor pode ser instalado com segurança e de forma
robusta graças ao reforço metálico nos orifícios de 
instalação do MN5xxS.

Alta performance
Comportamento de comutação estável graças à curva
de aproximação larga.O sensor com atuador codificado
também pode ser acionado de diferentes direções.


