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Encontrará as seleções dos produtos e informações adicionais em: www.ifm.com/br

Sensores para
indústria de açúcar

Solução de monitoramento em qualquer lugar via

navegador web e/ou em tela centralizada com 

atualizações on line. Gestão de alarmes e notificação 

via rede, e-mail ou de texto.



Soluções perfeitas 
para aplicações

Com mais de 40 anos de experiência na área de sensores e sistemas de comando,
sabemos como atingir a mais alta segurança no processo e a maior disponibilidade
dos equipamentos: Nosso portfólio apresenta sensores inovadores e de alta
qualidade para a detecção de posição, nível de enchimento, temperatura e pressão,
além de sistemas de diagnósticos resistentes a altas temperaturas e à limpeza, que
atendem as exigências das respectivas normas e diretrizes. Oferecemos também os
conectores adequados, também com grau de proteção IP 68 / 69 K.

As empresas líderes do mercado mundial de equipamentos para a indústria
alimentícia confiam nas soluções da ifm electronic – em mais de 70 países.
ifm electronic – close to you!

Seletores de produto e mais informações podem ser encontradas em: www.ifm.com/br



Seletores de produto e mais informações podem ser encontradas em: www.ifm.com/br

Leite

Açúcar

Requisitos exigentes de
processamento de leite

A mais alta qualidade
na indústria de açúcar

O leite é um dos alimentos básicos mais importantes. 
Pode ser processado em muitos produtos diferentes, 
tais como queijo, iogurte, sorvete ou leite em pó.

Processamento confiável é essencial, a fim de obter 
um produto final de alta qualidade.

A qualidda e segurança alimentar desempenha um 
papel decisivo. Os sensores são elementos impor-
tantes desses processos, por exemplo, quando se 
separa a homogeneização ou pasteurização do leite.

Os sensores da ifm cumprem com as aprovações 
necessárias, tais como EHEDG ou 3A. Além disso, 
eles são resistentes a processos de limpeza CIP/SIP. 
Uma ampla variedade de adaptadores permite a 
integração fácil e higiênica no processo.

Muitas soluções inovadoras são necessárias para 
fabricar produtos com constante alta qualidade. 

A ifm oferece uma ampla gama de soluções
para a indústria de açúcar, isso inclui a montagem
e adaptadores de processo correspondentes, 
bem como tecnologia de conexão adequado, 
possibilitando assim, total qualidade e
confiabilidade na aplicação.

www.ifm.com/ifmbr/web/apps-by-industry/cat_020_010.html



Bebidas

Carnes

Sensores para 
indústria de carnes

A fabricação de bebidas normalmente é feita em 
processos individuais, altamente automatizados. Um 
dos processos mais dispendiosos da tecnologia de 
alimentos é o da fabricação da cerveja. 

Aqui se requer sensores confiaveis, que garantem 
maior segurança no processo, para que seja 
produzido um produto de alto padrão, sem oscila-
ções de qualidade. A ifm electronic oferece soluções 
para todas as áreas da fabricação de bebidas. 
Começando pelo processo em si, passando pelo 
engarrafamento das bebidas, até a tecnologia 
de embalagem e transporte.

Os sensores da ifm electronic possuem as
certificações requeridas, como por exemplo, 
EHEDG ou 3A. Além disso, eles são resistêntes aos 
processos de limpeza CIP/SIP. Uma grande 
quantidade de adaptadores possibilita a 
integração simples e higienica no processo.

A indústria de processamento de carne tem exigências 
de higiene especialmente altas. Por isso, processos 
de limpeza frequentes e intensivos são regras.

Os invólucros dos sensores em materiais de alta 
qualidade, como por exemplo aço inoxidável (V4A), 
resistem aos produtos de limpeza agressivos ao 
longo de todo o processo. 

Nos processos de limpeza com jatos de vapor os 
sensores continuam impermeáveis. Isto garante a 
alta classe de proteção IP 69K. Com a confiabilidade 
dos sensores ifm, as paradas são minimizadas e a 
produtividade maximizada.

Para processos de
fabricação de bebidas

www.ifm.com/ifmbr/web/apps-by-industry/cat_020_040.html

www.ifm.com/ifmbr/web/apps-by-industry/cat_020_020.html



Para uma detecção precoce 
de danos e desbalancea-
mento do rolamento e para 
planejar o tempo de 
parada, o sensor de 
vibração VSA001 é usado, 
juntamente com a 
eletrônica de vibração 
VSE100.Também pode ser 
monitorado a temperatura 
da caixa de engrenagem 
pelos sensores da linha TP

Monitoramento de vibrações em rolamentos

VSA001: 
Beschleunigungssensor, Detecção de vibração até ± 25 g, para conexão eletrônica diagnóstica externa, Tipo VSE, 
IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -30...125 ºC, Conexão M12

TP3231: 
Medidor de conversão de sinal para sensores de temperatura, para elementos de mediação Pt100 e Pt1000, saída 
analógica 4...20 mA, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 ºC, Range: -50...300 ºC, Conexão M12

Açúcar

Este sistema de avaliação 
com sensor integrado é 
adequado para monitora-
mento de velocidade ou 
bloqueio em elevadores, 
transportadores e sistemas 
de ventilação, ou monitora-
mento de carga em talhas.

Monitor de velocidade compacto em uma correia transportadora

DI6001: 
controlador de velocidade Compact M18, Avaliação de movimentos lineares e rotativos em valores nominais 
não-alcançados; bloqueio, Alcance de detecção 12 mm, Saída chaveamento e pulso, Sensor indutivo, IP 67, 
Temperatura ambiente -20...80 ºC, Conexão M12

Outra característica 
importante é a tempera-
tura do óleo hidráulico.
Comutação e sinais 
analógicos IO-Link são 
gerados sendo livremente 
programável entre -40 ... 
150 °C.

Monitoramento da temperatura em uma unidade hidráulica

TR2432: 
Monitor de controle para sensores de temperatura, para elementos de mediação Pt100 e Pt1000, display 
alfanumérico de 4 dígitos, saída de comutação, saída analógica 4...20 mA ou 0...10 V, IP 67, Temperatura ambiente 
-25...70 ºC, Range: -40...300 ºC, Conexão M12

TT1081: 
Sensor de temperatura para conexão à unidades de avaliação, Range: -40...150 ºC, comprimento de prova 160 mm,
IP 68 / IP 69K, Conexão M12, fluidos líquidos e gasosos

Os monitores de velocidade 
calculam a velocidade de 
rotação, através da avali- 
ação de pulsos. As saídas 
do transistor e do relé 
mudam quando os valores 
limite ajustados são 
excedidos ou não atingidos. 
Isto permite, por exemplo, 
detectar de forma confiável 
uma velocidade excessiva ou 
quando existir uma parada.

Monitoramento de velocidade de rotação

DD2503: 
MONITOR, sistema de avaliação de pulso único com processador µ para freqüência; velocidade rotacional; ciclos de 
velocidade e da máquina, 2 saídas de relé, 2 saídas de transistor, saída analógica, 0/4...20 mA, programável, função 
de teste sem freqüência externa, função Key, IP 50, Temperatura ambiente -40...60 ºC, terminais de câmera dupla
2 x 2,5 mm² (2 x AWG 14)

IGT247: 
Soquete indutivo, M18 x 1, Alojamento inteiramente metálico, DC PNP, Alcance de detecção 5 mm, embutido, IP 68 / 
IP 69K, Temperatura ambiente 0...100 ºC, Conexão M12, Contatos dourados

LDP100 monitora o grau de 
limpeza ou o nível de conta- 
minação de fluidos. O display 
LCD indica o nível de limpeza. 
Água geralmente não é 
desejada em líquidos hidrá- 
ulicos e lubrificantes. Altas 
concentrações de água 
podem afetar seriamente 
o funcionamento ou até 
mesmo causar danos. O 
LDH100 mede a quantidade 
de água no óleo.

Monitoramento contínuo do estado do óleo em uma unidade hidráulica

LDP100: 
Optischer Partikelmonitor, Princípio de medição: extinção de luz, Reinheitsgrad nach ISO 4406:99 / SAE AS4059E ¹), 
Größenkanäle [µm]: 4, 6, 14, 21, interface CAN, Out 1: anolog (4...20 mA); Out2: Schaltausgang (Open Collector 
Ausgang), Conexão M12

LDH100: 
Sensor de umidade em óleo, Alcance de medição, Medium temperature (T), -20...120 ºC, Umidade relativa (φ), 
2 saídas 4...20 mA, Conexão M12

IO-link é a conexão inteligente en- 
tre o dispositivo (sensor ou atu- 
ador) de um lado e o PLC do outro. 
As configurações do sensor são 
salvas no módulo IO-Link e podem 
ser transferidos para um novo sen- 
sor, se necessário. Para a detecção 
de nível de cana-de-açúcar o sen- 
sor capacitivo KI é usado. 
O sensor com IO-Link permite ao 
operador mudar os parâmetros de 
ajuste facilmente a partir do 
sistema de controle do processo

Monitoramento calha Donelly com IO-Link

KI5087: 
Sensor capacitivo, M30 x 1,5, função Teach, trava eletrônica, DC PNP, Alcance de detecção 15 mm, não embutido,
IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...80 ºC, Conexão M12

AC5225: 
Módulo ClassicLine Ativo, S-7.5.5, 2 portas IO-Link, IP 67, Temperatura ambiente -25...70 ºC

Para medir o nível na 
correia transportadora, o 
sensor de distância a laser 
O1D é usado.
Através do PCB AS-i as 
chaves de segurança 
convencionais podem ser 
integrados em redes AS-i.

Medição de nível em uma correia transportadora

O1D100: 
Sensor óptico de distância, luz a laser visível, classe de proteção a laser 2, display alfanumérico de 4 dígitos, 
IP 67, Temperatura ambiente: -10...60 ºC, alcance: 0,2...10 m, Conexão M12

ZB0050: 
Chave mecânica de emergência acionado por tração de cabo, modelo direito / esquerdo, sem LED. 

Em muitos processos 
atuadores de válvulas são 
acionados pneumatica-
mente através da válvula 
piloto. As posições finais 
dos atuadores de válvula 
são sinalizadas. O sensor 
duplo AS-i controla a válvula 
piloto e sinaliza as posições 
finais. Para soluções conven- 
cionais onde é necessário 
verificar o status da válvula 
pode-se utilizar o sensor 
indutivo IN5225.

O inteligente sistema AS-i  interliga atuadores de válvulas

AC2316: 
Sensor duplo para retroalimentação do atuador, 2 sensores de posição indutivos integrados, Versão 2.1 com modo 
de endereçamento extendido, 2 entradas / 1 saída, Alcance de detecção 4 mm, não embutido, IP 67, Temperatura 
ambiente -20...70 ºC, Conexão M12

IN5225: 
Sensor indutivo, DC PNP, Alcance de detecção 4 mm, não embutido, IP 67, Temperatura ambiente -25...80 ºC,
Conexão M12

O movimento do rolo vertical 
sobre um engenho de cana 
normalmente é detectado 
com um transmissor de 
posição. A transmissão de 
posição serve para detectar a 
abertura entre os rolos e 
automaticamente o controle 
da água de embebição.

Movimento  do rolo vertical em um engenho de cana

O1D100: 
Sensor óptico de distância, luz a laser visível, classe de proteção a laser 2, display alfanumérico de 4 dígitos, 
IP 67, Temperatura ambiente: -10...60 ºC, alcance: 0,2...10 m, Conexão M12

EVT004: 
Soquete, angular (90º), sem silicone, Contatos dourados, Para áreas higiênicas e molhadas na indústria alimentícia,
IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...100 ºC , 5 m cabo PVC

A pressão do óleo 
constante no sistema 
hidráulico de caixa de 
engrenagens e rolamentos 
é decisiva para o funciona-
mento da máquina. 
Sensores de pressão da 
linha PN  são usados para 
monitorar a pressão 
hidráulica. Estes sensores de 
pressão foram projetados 
especialmente para estas 
aplicações.

Monitoramento da pressão em uma unidade hidráulica

PN3094: 
Monitor de pressão eletrônica, função programável, Messelement: keramisch-kapazitive Druckmesszelle, DC PNP, 
4-stellige alphanumerische Anzeige / Wechselanzeige (rot und grün) Interface IO-Link, 2 Saída, OUT1 = Saída de 
comutação, OUT2 = Saída analógica (0 bar = 4 mA / 0 V; 10bar = 20 mA / 10 V), IP 65 / IP 67, Temperatura 
ambiente -25...80 ºC, Range: -1...10 bar, Conexão M12

EVC004: 
Soquete, angular (90º), sem silicone, sem halogênio, Contatos dourados, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K,
Temperatura ambiente -25...90 ºC, 2 m cabo PUR

www.ifm.com/br   -   Service Center 0800 5442 436   -   info.br@ifm.com
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Visão Geral
Gama de produtos ifm:

Cerca de 70 locais ao redor do mundo -
visite www.ifm.com

ifm electronic ltda.
R. Eleonora Cintra, 140 - São Paulo/SP - Brasil
Tel. 0800 5442 436 
E-mail info.br@ifm.com
www.ifm.com/br

Sensores de posição

Sensores para controle
de movimento

Imagem industrial

Tecnologia de Segurança

Sensores de Processo

Comunicação industrial

Sistemas de identificação

Sistemas de monitoramento
de condições

Sistemas para
máquinas móveis

Tecnologia de conexão

Acessórios

ifm electronic –

Visite nosso site:

www.ifm.com/br

Product group from well-managed
forests and other controlled sources
www.fsc.org Cert no. IMO-COC-027827

1996 Forest Stewardship Council

Mixed Sources


