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Padrão para Sensores Fotoelétricos. 
 Distância de detecção longa de 30m para modelos de Barreira, 4m 

para modelos retroreflexivos, e 1m para modelos Difusos. 

 O deslocamento de menos de ±2.5
o
 dos eixos mecânicos e eixos 

óticos simplifica o ajuste do eixo ótico. 

 Alta estabilidade com algoritmo único que evita interferência de luz 
externa. 

 

 
 

 
Leia as Precauções de Segurança na página 15.  

  

Características 

A melhor distância de detecção da indústria 
 
Possui um filtro vendido separadamente para evitar interferência 
mútua para modelos de Barreira com fontes de luz vermelha e 
uma distância de detecção de 10 m. Modelos reflexivos incluem 
funcionalidade para evitar interferência mútua. 
 

Sensores de Barreira de longa distância com uma distância de 
detecção de 30 m (tempo de resposta: 2ms) também estão 
disponíveis. 

 
 

Operação de baixa temperatura para aplicações em armazéns refrigerados 
Uma faixa de operação de -40 até 55

o 
C em ambientes mais amplos (modelos principais com conectores). Também fornecemos 

Conectores I/O para sensores com Cabos PUR para alta resistência em ambientes gelados. 
 

Combinação aprimorada de eixo ótico e eixo mecânico para 
modelos de Barreira e modelos Retroreflexivos 
O deslocamento entre os eixos ótico e o eixo mecânico é mantido dentro de um nível de 
±2.5

o
, para que o eixo ótico possa ser configurado de forma precisa simplesmente 

montando o Sensor de acordo com o eixo mecânico.  
 

Proteção do Sensor contra instalação incorreta 
O Sensor inclui proteção de saída para polaridade reversa. 
(Um diodo para proteger contra polaridade reversa é adicionado 
à linha de saída) 
 

Receptores de modelos de barreira e modelos reflexivos (exceto o E3Z-LS) 

 
Proteção para modelos de saída NPN 

 

Total conformidade com a Diretiva RoHS da União Européia 
Chumbo, Mercúrio, hexacromo de cádmio, bifenil polibrominato (PBB), e éter difenil 
polibrominato (PBDE) todos foram eliminados. Também, embalagens de polietileno 
inflamável foram utilizadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sensor Fotoelétrico Compacto com Amplificador Embutido 

Barreira  

Difuso  

Retroreflexivo com 
função MSR  Distância configurável  

O receptor sempre estará na faixa de difusão de luz 

Eixo 
mecânico 

Eixo ótico 

Indicador de 
operação 
(laranja) 

Indicador de 
estabilidade 
(verde) 

Circuito 
principal do 

sensor 
fotoelétrico 

Marrom 12 a 24 VDC 

Carga 
(Relé) 

Preto 

Azul  
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Informações de Pedido 
 
Sensores [Observe Dimensões na página 16.] 

 
*1. O refletor é vendido separadamente. Selecione o modelo do refletor mais compatível com a aplicação 
*2. A distância de detecção especificada é possível quando o E39-R1S é utilizado. Valores em parênteses indicam a distância mínima requerida entre o Sensor e o Refletor 
*3. O número de modelo do Emissor é expresso adicionando um “L” ao número do modelo na tabela 
Exemplo: E3Z-T61J-2M. E3Z-T62-GOJ-2M. 
O número de modelo do receptor é expresso adicionando um ”D” ao número do modelo na tabela. 
Exemplo: E3Z-T61-D-2M. E3Z-T62-GO-D-2M. 
Pedidos para emissores e receptores individuais são aceitos (Modificações são necessárias para alguns modelos). 
*4. Modelos com função de parada de emissão. Ver página 8 Guia Técnico para Sensores Fotoelétricos para mais detalhes. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Barreira 
(Emissor + 
Receptor) 
*3 

 
Função de parada 
de emissão 

1 eixo 

2 eixos 

1 eixo 

2 eixos 

5 a 100mm 
(visualização ampla) 
 

90±30 mm (feixe 

estreito) 

 20 a 40 mm (configuração mínima BGS) 
 
 20 a 200 mm (configuração máxima BGS) 

  

40 min. limite de incidentes (configuração 
mínima FGS) 
 200 min. limite de incidentes (configuração 
mínima FGS) 

 

2 a 20 mm (configuração mínima BGS) 
 
 2 a 80 (configuração máxima BGS) 

 

Método de Detecção Aparência Método de Conexão Distância de Detecção 
Modelo 

 Saída NPN             Saída PNP 
 Cabo (2 m) 

Cabo (2 m) 

Conector padrão M8 

Cabo (2 m) 

Conector padrão M8 

Cabo (2 m) 

Conector padrão M8 

 Cabo (2 m) 

Cabo (2 m) 
 

Cabo (2 m) 

Conector padrão M8 

Conector padrão M8 

Conector padrão M8 
 
Cabo (2 m) 
 
Conector padrão M8 
 
Cabo (2 m) 
 

Conector padrão M8 
 
Cabo (2 m) 
 
Conector padrão M8 

Cabo (2 m) 

Conector M8 cabo 

Cabo (2 m) 
 Conector padrão M8 

Cabo (2 m) 
 
Conector padrão M8 

Cabo (2 m) 

 Conector padrão M8 

Conector padrão M8 
 

Difuso 

Distância ajustável 
Ver E3Z-LS/L 

Forquilha 
E3Z-G 
 
Reflexivo limitado 
para vidros 
transparentes Ver 
E3Z-G 

Difuso de Distância 
ajustável E3Z-L 

Retroreflexivo sem 
função MSR para 

garrafas plásticas 

Retroreflexivo com 
função MSR 
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Especificações de Conexão 
Os modelos, com especificações de conexão, marcados com um círculo preto na tabela estão disponíveis. 
O número de modelos é uma combinação do modelo básico e a especificação de conexão. 
 

Exemplo: 

 
 Número básico do modelo 

Especificação de conexão 
 
Saída NPN 

Modelo 
Exemplo 

número de 
modelo 

E3Z-T61  
-M1TJ 0.3M 

E3Z-T61 0.5M E3Z-T61 5M 
E3Z-T61  

-M1J 0.3M 
E3Z-T61  

-M3J 0.3M 

E3Z-T61 -
ECON 0.3M 
E3Z-T61 -
ECON 0.5M 

E3Z-T61  
-ECON 2M 

Método 
de 

detecção 

Distância 
de 

detecção 

Característi
cas 

Principais 

Especificação 
de conexão 

Conector M12 de 
fácil conexão por 

cabo 
(comprimento do 

cabo: 0.3 m) 

Cabo 
(comprimento 
do cabo: 0.5 

m) 

Cabo 
(comprimento 
do cabo: 5 m) 

Conector M12 
padrão Cabo 
(comprimento 
do cabo: 0.3 

m) 

Conector M8 
de 4 pinos 

Cabo 
(comprimento 
do cabo: 0.3 

m) 

Conector e-
CON Cabo 

(comprimento 
do cabo: 

0.3/0.5 m) 

Conector e-CON 
Cabo 

(comprimento do 
cabo: 2 m) 

Número 
básico do 
modelo 

-M1TJ 0.3M 0.5M 5M -M1J 0.3M -M3J 0.3M 
-ECON 0.3M 

ECON 0.5M 
-ECON 2M 

Barreira 

15 m 
Luz 

infravermel
ha 

E3Z-T61 • • • • • • • 
10 m 

Luz 
vermelha 

E3Z-T61A  • • •  • • 
30 m 

Resposta 2 
ms 

E3Z-T62  •      
Retrorefle

xivo 
4 m 

Função 
MSR 

E3Z-R61 • • • • • • • 

Difuso 
(feixe 

reflexivo 
estreito) 

100 mm 
Visualizaçã

o ampla 
E3Z-D61  • • • • • • 

1 m 
Distância 

longa 
E3Z-D62 • • • • • • • 

90 mm 
Feixe 

estreito 
E3Z-L61 • • • •  • • 

Distância 
ajustável 

200 mm 
Função 

FGS 
E3Z-LS61  • • • • • • 

80 mm 
Ponto 

pequeno 
E3Z-LS63  •      

Tipo 
abertura 

25 mm 

1 eixo ótico E3Z-G61 • • • • • • • 
2 eixos 
óticos 

E3Z-G62  • • • • • • 
Retrorefle
xivo para 
garrafas 
plásticas 

500 mm Sem 
função 
MSR 

E3Z-B61  • •   • • 
2 m E3Z-B62  • • •  • • 

Conectores pré-configurados e-CON tipo prensa também estão disponíveis para modelos sombreados em •. 

Adicione “-ECON-C 2M” depois do número de modelo para especificar conectores 
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Saída PNP 

Modelo 
Exemplo 

número de 
modelo 

E3Z-T81  
-M1J 0.3M 

E3Z-T81  
 0.5M 

E3Z-T81  
 5M 

E3Z-T81  
 -M1J 0.3M 

E3Z-T81  
 -M3J 0.3M 

Método 
de 

detecção 

Distância 
de 

detecção 

Característi
cas 

Principais 

Especificação 
de conexão 

Conector M12 de 
fácil conexão 

Cabo 
(comprimento do 

cabo: 0.3 m) 

Cabo 
(comprimento do 

cabo: 0.5 m) 

Cabo 
(comprimento do 

cabo: 5 m) 

Conector M12 
padrão Cabo 

(comprimento do 
cabo: 0.3 m) 

Conector M8 de 4 
pinos Cabo 

(comprimento do 
cabo: 0.3 m) 

Número 
básico do 
modelo 

-M1TJ 0.3M 0.5M 5M -M1J 0.3M -M3J 0.3M 

Barreira 

15 m 
Luz 

infravermel
ha 

E3Z-T81 • • • • • 
10 m 

Luz 
vermelha 

E3Z-T81A    •  
30 m 

Resposta 2 
ms 

E3Z-T882  •    
Retrorefle

xivo 
4 m 

Função 
MSR 

E3Z-R81 • • • • • 

Difuso 
(feixe 

reflexivo 
estreito) 

100 mm 
Visualizaçã

o ampla 
E3Z-D81 • • • • • 

1 m 
Distância 

longa 
E3Z-D82 • • • • • 

90 mm 
Feixe 

estreito 
E3Z-L81 • • • • --- 

Distância 
ajustável 

200 mm 
Função 

FGS 
E3Z-LS81  • • • • 

80 mm 
Ponto 

pequeno 
E3Z-LS83  •    

Tipo 
abertura 

25 mm 

1 eixo ótico E3Z-G81 • •  • • 
2 eixos 
óticos 

E3Z-G82  •  • • 
Retrorefle
xivo para 
garrafas 
plásticas 

500 mm 
Sem 

função 
MSR 

E3Z-B81  •  •  
2 m E3Z-B82  • • •  
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Sensores resistentes a óleo [Ver Dimensões na página 16.] 
 

 
*1. O refletor é vendido separadamente. Selecione o modelo de refletor compatível com a aplicação. 
*2. A distância de detecção especificada é possível quando o E39-R1S é utilizado. Valores em parênteses indicam o mínimo de distância requerida entre o Sensor e o refletor. 
*3. O número de modelo do Emissor é expresso adicionando um “L” ao número do modelo na tabela 
Exemplo: E3Z-T61K-L 2M. E3Z-T61K-L-M3J 0.3M. 
O número de modelo do receptor é expresso adicionando um ”D” ao número do modelo na tabela. 
Exemplo: E3Z-T61K-D 2M. E3Z-T61K-D-GO-M3J 0.3M. 
Pedidos para emissores e receptores individuais são aceitos (Modificações são necessárias para alguns modelos). 

 

Acessórios (Pedidos separadamente) 
Abertura (Uma abertura não é fornecida com sensores de barreira). Faça um pedido de abertura separadamente, se necessário [Ver Dimensões na página 
18] 

Largura da abertura 
Distância de Detecção Objeto mínimo 

detectável (típico) 
Modelo Conteúdo 

E3Z-T E3ZT A 

0.5-mm dia. 50 mm 35 mm 0.2-mm dia. E39-65A 

Um conjunto 
(contém aberturas 

para Emissor e 
Receptor) 

1-mm dia. 200 mm 150 mm 0.4-mm dia. E39S65B 

2-mm dia. 800 mm 550 mm 0.7-mm dia. E39-65C 

 1 m 700 mm 0.2-mm dia. E39-65D 

 2.2 m 1.5 m 0.5-mm dia. E39-65E 

 5 m 3.5 m 0.8-mm dia. E39-S65F 

Refletores (Refletor necessário para Sensores retroreflexivos). Um Refletor não é fornecido com o Sensor. Faça um pedido de um Refletor separadamente. 
[Ver Dimensões em E39-L/F39-L/E39-S/E39-R] 

Nome 
Distância de Detecção (típico) 

Modelo Quantidade Observação 
E3Z-R E3Z-R K E3Z-B 1/-B 6 E3Z-B 2/-B 7 

Refletor 

3 m (100 mm) (valor 
nominal) 

2 m (100 mm) 
(valor nominal) 

--- --- E39-R1 1 

 Modelos 
retroreflexivos não 
são fornecidos 
com os refletores 

 A função MSR está 
habilitada 

4 m (100 mm) (valor 
nominal) 

3 m (100 mm) 
(valor nominal) 

500 mm (80 mm) 
(valor nominal) 

2 m (500 mm) 
(valor nominal) 

E39-R1S 1 

5 m (100 mm) --- --- --- E39-R2 1 

2,5 m (100 mm) --- --- --- E39-R9 1 

3,5 m (100 mm) --- --- --- E39-R10 1 

Proteção preventiva 
contra neblina 

3 m (100 mm)--- --- 
500 mm (80 mm) 
(valor nominal) 

2 m (500 mm) 
(valor nominal) 

E39-R1K 1 

Refletor pequeno 1,5 m (50 mm) --- --- --- E39-R3 1 

Fita refletiva 

700 mm (150 mm) --- --- --- E39-RS1 1 

1,1 m (150 mm) --- --- --- E39-RS2 1 

1,4 m (150 mm) --- --- --- E39-RS3 1 
Nota: A distância de detecção real pode ser reduzida para aproximadamente 70% de sua distância de detecção quando utilizando um Refletor que não o E39-R1 ou E39-R1S. 
*1. Ver Refletores em E39-L/F39L/E39-S/E39-R para detalhes. 
*2. Valores em parênteses indicam a distância mínima necessária entre o Sensor e Refletor. 

 
Filtro de Proteção contra Interferência Mútua. Um filtro não é fornecido com o Sensor (para o de Barreira E3Z-T A). Faça um pedido de um Filtro separado, 
se necessário. 

Distância de 
detecção 

Aparência/ Dimensões Modelo Quantidade Observações 

3 m 

 

E39-E11 Dois conjuntos cada para o 
Emissor e o Receptor (total 
de quatro peças) 

Pode ser usado com os modelos de Barreira E3Z-T A. 
A seta indica a direção da luz polarizada. Interferência 
mútua pode ser evitada alterando a direção da luz 
polarizada de ou para os Emissores e Receptores 
adjacentes. 

Suportes de montagem. Um suporte de montagem não está anexo ao sensor. Faça um pedido de um suporte de montagem 
separadamente, se necessário. 
[Ver Dimensões em E39-L/F39-L/E39-S/E39-R] 

Aparência Modelo (material) Quantidade Observações Aparência Modelo (material) Quantidade Observações 

 

E39-L153  
 (SUS304) 

1 
Suportes de 
montagem 

 

E39-L98 
(SUS304) 

1 
Suporte com 

cobertura para 
proteção metálica* 

Método de Detecção Aparência Método de Conexão Distância de Detecção 
Modelo 

 Saída NPN             Saída PNP 
 

Barreira (Emissor + 
Receptor) *3 
 

 
Retroreflexivo com função 
MSR 
 
 
Difuso 

Pré-cabeado (2m) 

Conector pré-cabeado M8 

Pré-cabeado (2m) 

Conector pré-cabeado M8 

 

Pré-cabeado (2m) 

Conector pré-cabeado M8 

Pré-cabeado (2m) 

Conector pré-cabeado M8 

5 a 100 mm (visualização ampla) 

Luz vermelha             Luz infravermelha 
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E39-L104  
 (SUS304) 

1 

 

E39-L150  
 (SUS304) 

1 conjunto 

(regulador do sensor) 
 

Facilmente 
configurável aos 

trilhos dos quadros de 
alumínio de 

transportadores e 
facilmente ajustável 

 
Ajuste para as laterais 

 

E39-L43 (SUS304) 1 
Suporte de 
montagem 
horizontal* 

 

E39-L151  

 (SUS304) 
1 conjunto 

 

E39-L142  
 (SUS304) 

1 

Suporte com 
cobertura para 

proteção 
horizontal* 

 

E39-L44 (SUS304) 1 
Suporte de 
montagem 

traseiro 

 

E39-L144  

 (SUS304) 
1 

Suporte com 
cobertura para 

proteção compacta 
(apenas para E3Z) * 

Nota: 1. Quando utilizar modelos de Barreira, faça um pedido de um suporte para o Receptor e um para o Emissor. 
2. Ver Suportes de Montagem em E39-L/F39-L/E39-S/E39-R para detalhes. 
* Não pode ser usado para modelos de conectores padrão. 

 
Conectores I/O de Sensores 
(Modelos para conectores e conectores cabeados: Um conector não é fornecido com o Sensor. Tenha certeza de pedir um Conector 
separadamente.) 
[Ver Dimensões para XS3, XS2, XS5. Para e-CON, pergunte] 

Tamanho Cabo Aparência Tipo de Cabo Modelo 

M8*1 

PVR 

Reto    

2 m 

4 fios 

OEB-XS3F-M421 2m 

5 m OEB-XS3F-M421 5m 

Formato de L   

2 m OEB-XS3F-M422 2m 

5 m OEB-XS3F-M422 5m 

M12 *1 
(Para modelos -

M1J) 

Reto    

2 m 

4 fios 

OEB-XS2C-D421 2m 

5 m OEB-XS2C-D421 5m 

Formato de L   

2 m OEB-XS2C-D422 2m 

5 m OEB-XS2C-D422 5m 

M12 (Para modelos 
-M1TJ) 

Reto    

2 m 

4 fios 

OEB-XS2C-D421 2m 

5 m OEB-XS2C-D421 5m 

e-CON Standard 

Conector com terminal único  

 

2 m 

4 fios 

E39-ECON2M 

5 m E39-ECON5M 

Conectores com 2 terminais   

 

0.5 a 1 m 
E39-ECONW❑M 
❑ indica o comprimento do cabo 
(em unidade de metros). Especifica 
com incrementos de 0.1 

1,1 a 1,5 m 

1,6 a 2 m 

 
Nota: Quando utilizar modelos de Barreira, faça um pedido de um conector para o Receptor e o Emissor. 
*1. Ver Introdução aos Sensores I/O de Sensores para detalhes. 

 

Classificação e Especificações 
 

 
 
 
 

Modelo 
 

Item 

Método de Detecção Barreira 
Retroreflexivo com 

função MSR 
Difuso (Modelos com feixe estreito) 

Saída 
NPN 

Conexão por cabo E3Z-T61 E3Z-T62 E3Z-T61A E3Z-R61 E3Z-D61 E3Z-D62 E3Z-L61 

Conector (M8) E3Z-T66 E3Z-T67 E3Z-T66A E3Z-R66 E3Z-D66 E3Z-D67 E3Z-L66 

Saída 
PNP 

Conexão por cabo E3Z-T81 E3Z-T82 E3Z-T81A E3Z-R81 E3Z-D81 E3Z-D82 E3Z-L81 

Conector (M8) E3Z-T86 E3Z-T87 E3Z-T86A E3Z-R86 E3Z-D86 E3Z-D87 E3Z-L86 

Distância de Detecção 15 m 30 m 10 m 

4 m (100 mm) *1 
(quando usando E39-
R1S) 
3m (100 mm) *1 
(quando usando E39-
R1) 

100 mm 
(papel 
branco: 
100x100 mm) 

1 m (papel 
branco: 
300x300 mm) 

90 + 30 mm 
(papel branco, 
100x100 m) 

Diâmetro do ponto (típico) --- 

(2.5 dias e 
distância de 
detecção de 90 
mm) 

Objeto padrão de detecção Opaco: 12 mm dia. mínimo Opaco: 75 mm dia. mínimo --- 

Objeto mínimo detectável --- 
0,1 mm (fio de 
cobre) 

Percurso diferencial --- 20% distância máxima de Ver Dados de 
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configuração Engenharia na 
página 10 

Ângulo direcional Emissor e Receptor: 3 a 15o 2 a 10o --- 

Fonte de Luz (comprimento de onda) 
LED infravermelho (870 
nm) 

LED 
vermelho 
(660 nm) 

LED vermelho (660 
nm) 

LED infravermelho (860 nm) 
LED vermelho 
(650 nm) 

Consumo de corrente 
35 mA Max. (Emissor: 15 mA Max, 
Receptor: 20 mA max) 

30 mA máx 

Circuitos de proteção 

Proteção contra polaridade reversa na 
fonte de energia, proteção contra curto-
circuito, Proteção contra polaridade 
reversa na saída 

Proteção contra polaridade reversa na fonte de energia, proteção contra 
curto-circuito, Prevenção contra interferência mútua, e Proteção contra 
polaridade reversa na saída 

Tempo de resposta 
Operação e 
reinício: 1ms 
max 

Operação e 
reinício: 2ms 
max 

Operação e reinício: 1 ms max 

Grau de proteção IEC, IP67 

Método de conexão Cabo (comprimento padrão: 2 m e 0,5 m), conector (M8) 

Peso (empacotado) 

Cabo pré-configurado 
(2 m) 

Aproximadamente 120 g Aproximadamente 65 g 

Conector Aproximadamente 30 g Aproximadamente 20 g 

Material  
Invólucro PBT (Polibutileno tereftalato) 

Lentes Poliarilato modificado Resina metacrílica Poliarilato modificado 

 

 
 
   Modelo 
 
Item 

Método de Detecção Retroreflexivo para garrafas plásticas (sem função MSR) 

Saída NPN E3Z-B61 E3Z-B66 E3Z-B62 E3Z-B67 

Saída PNP E3Z-B81 E3Z-B86 E3Z-B82 E3Z-B87 

Distância de Detecção 500 mm (80 mm) *1 (usando E39-R1S) 2 m (500 mm) *1 *2 (usando E39-R1S) 

Objeto padrão de detecção 500-ml (65-mm dia.) garrafas de plástico cilíndricas e transparentes 

Fonte de Luz (comprimento de onda) LED vermelha (660 nm) 

Consumo de corrente 30 mA máx 

Circuitos de proteção 
Proteção contra polaridade reversa na fonte de energia, proteção contra curto-circuito, Proteção contra polaridade 
reversa na saída 

Tempo de resposta Operação e reinício: 1 ms max 

Grau de proteção IEC, IP67 

Método de conexão 
Cabo (comprimento padrão: 2 
m e 0,5 m) 

Conector (M8, 4 pinos) 
Cabo (comprimento 
padrão: 2 m e 0,5 m) 

Conector (M8, 4 pinos) 

Peso (empacotado) 

Cabo pré-
configurado (2 m) 

Aproximadamente 65g 

Conector padrão Aproximadamente 20g 

Material  
Invólucro PBT (Polibutileno Tereftalato) 

Lentes Poliarilato modificado 
*1. Valores em parênteses indicam as distâncias mínimas necessárias entre os Sensores e Refletores. 
*2. Garrafas de plástico devem passar com um espaçamento mínimo de 500 mm. 

 

O E3Z-T 2-GO está equipado com uma função de parada da emissão. Classificação e Especificações dessa função estão na tabela 
abaixo: 

Item 
Saídas e Modos 

de métodos de 
detecção 

Modelos de Barreira, Saída NPN: E3Z-T62/T67-G0, Saída PNP: E3Z-T82/T87-G0 

Função e 
parada de 
emissão 

Entrada 

<Modelos NPN> Emissão desligada: Curto-circuito para 0 V ou 1,5 V max (Fluxo de Corrente 1 mA max.), 
Emissão ligada: Desconectado (corrente de fuga 0,1 mA max) 
<Modelos PNP> Emissão desligada: Curto-circuito para +DC (Fonte de energia lado positivo) ou +DC-1,5 V 
Max (Corrente de entrada 3 mA max), Emissão ligada: desconectada (corrente de fuga 0,1 mA max). 

Tempo de resposta Operação ou reinício: 0,5 ms máx. 

Modelos com pontos visíveis estão disponíveis para modelos de saída NPN de barreira. Os itens diferentes de E3Z-T62 estão listados 
abaixo. 
Modelo E3Z-T62-SOSDW-P2 

Fonte de Luz (Comprimento da Onda) Led laranja (615 nm) 

Tempo de Resposta Operação ou reinício: 1 ms max. 

Método de Conexão Cabo (comprimento padrão: 2 m) 

 
 
   Modelo 
Item 

Método de Detecção Reflexivo limitado para vidro transparente (para detecção de objeto transparente) 

Saída NPN E3Z-L63 E3Z-L68 

Saída PNP E3Z-L83 E3Z-L88 

Distância de Detecção 30±20 mm (vidros transparentes 100 x 100 mm) 

Diâmetro do ponto 2 mm dia. min (na distância de detecção de 30 mm) 

Objeto de detecção mínimo 0,1 mm dia (fio de cobre) 

Fonte de Luz (comprimento de onda) LED vermelha (660 mm) 

Consumo de corrente 30 mA máx 

Circuitos de proteção 
Proteção contra polaridade reversa na fonte de energia, proteção contra curto-circuito, Proteção contra 
polaridade reversa na saída 

Tempo de resposta Operação ou reinício: 1 ms máx 

Grau de proteção IEC, IP67 

Método de conexão Cabo (comprimento padrão: 2 m) Conector M8 

Peso (empacotado) 

Cabo pré-
configurado (2 m) 

Aproximadamente 65g 

Conector padrão Aproximadamente 20g 

Material  
Invólucro PBT (Polibutileno Tereftalato) 

Lentes Poliarilato modificado 
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Resistência a óleo 
 

 Modelo 
 
Item 

Método de Detecção Barreira Retroreflexivo Difuso 

Saída 
NPN 

Modelos Com 
conexão por 
cabos 

E3Z-T61K E3Z-R61K E3Z-D61K E3Z-D62K 

Conector Com 
conexão por cabo 
M8 

E3Z-T61K-M3J E3Z-R61K-M3J E3Z-D61K-M3J E3Z-D62K-M3J 

Saída 
PNP 

Modelos Com 
conexão por 
cabos 

E3Z-T81K E3Z-R81K E3Z-D81K E3Z-D82K 

Conector Com 
conexão por cabo 
M8 

E3Z-T81K-M3J E3Z-R81K-M3J E3Z-D81K-M3J E3Z-D82K-M3J 

Distância de Detecção 15 m 

3m (150 mm) * 
(quando usando E39-R1S) 
2m (100 mm) * 
(quando usando E39-R1) 

100 mm 
(papel branco: 
100 x 100 mm) 

1 mm 
(papel branco: 
300 x 300 mm) 

Objeto padrão de detecção Opaco: 12 mm dia. mínimo Opaco: 75 mm dia. mínimo --- 

Percurso diferencial --- 20% distância máxima de configuração 

Ângulo direcional Emissor e Receptor: 3 a 15
o
 2 a 10

o
 --- 

Fonte de Luz (comprimento de onda) LED infravermelho (870 nm) LED vermelho (660 nm) LED infravermelho (860 nm) 

Consumo de corrente 
35 mA Max. (Emissor: 15 mA 
Max, Receptor: 20 mA max) 

30 mA máx 

Circuitos de proteção 

Proteção contra polaridade 
reversa na fonte de energia, 
proteção contra curto-circuito, 
Proteção contra polaridade 
reversa na saída 

Proteção contra polaridade reversa na fonte de energia, proteção contra 
curto-circuito, Prevenção contra interferência mútua, e Proteção contra 
polaridade reversa na saída 

Tempo de resposta Operação e reinício: 1 ms max 

Grau de proteção 
IP67 (IEC), modelos resistentes a óleo: IP67 (IEC) (padrão doméstico: à prova de óleo), excluindo cabos e 
conectores 

Método de conexão Cabo (comprimento padrão: 2 m), conector M8 

Peso (empacotado) 

Cabo pré-
configurado (2 m) 

Aproximadamente 120 g Aproximadamente 65 g 

Conector Aproximadamente 50 g Aproximadamente 30 g 

Material  
Invólucro PBT (Polibutileno tereftalato) 

Lentes Poliarilato modificado Resina metacrílica Poliarilato modificado 
*Valores em parênteses indicam a distância mínima necessária entre o sensor e o refletor. 
 

Comum 
Tensão da fonte  12 a 24 VDC ±10%, onda (p-p): 10% max. 

Saída do controle Tensão da carga da fonte de energia: 26,4 VDC máx., Corrente da carga: 100 mA máx. 
Tensão residual: Corrente da Carga de menos de 10 mA: 1 V Máx 
Corrente de Carga de 10 a 100 mA: 2V máx. 
Saída aberta do coletor (NPN/PNP depende do modelo) 
Light-ON/Dark-ON selecionável 

Ajuste de sensibilidade Controle de um giro 

Iluminação do ambiente (lado do 
receptor) 

Lâmpada incandescente: 3.000 lx máx. 
Luz do sol: 10.000 lx máx. 

Faixa de temperatura do ambiente Funcionamento: -25 a 55
o
 C, alguns modelos de conectores: - 40

o
 C a 55

o
 C * (sem refrigeração ou 

condensação) 
Armazenamento: -40 a 70

o
C (sem refrigeração ou condensação) 

Faixa de umidade do ambiente Funcionamento: 35% a 85%, Armazenamento: 35% a 95% (sem condensação) 

Resistência do isolamento 20 MΩ mínimo em 500 VDC 

Força dielétrica 1.000 VAC, 50/60 Hz por 1 minuto 

Resistência a vibração Destruição: 10 a 55 Hz, 1,5 mm dobro de amplitude por 2 horas cada nas direções X, Y e Z 

Resistência a choque Destruição: 500 m/s
2
 3 vezes cada nas direções X, Y e Z. 

Indicador Indicador de Operação (laranja) 
Indicador de Estabilidade (verde) 
Emissor de barreira tem indicador de energia (laranja) apenas 

Acessórios Manual de instruções (Refletores e Suportes de montagem não são fornecidos com nenhum modelo acima). 
A faixa de temperatura do ambiente durante funcionamento para modelos de conectores dependem do modelo. Para o E3Z-T66/T86/R66/R86, a faixa é de -40

o
C a 55

o
 C. Para o 

E3Z-D66/D86/D67/D87, a faixa é de -30
o
C a 55

o
C. Para outros modelos de conectores, a faixa é de -25

o
C a -55

o
C. 

A distância de detecção para modelos retroreflexivos (E3Z-R66/R86) entre -40
o
C a -25

o
C, contudo será como a seguir (não são os valores na tabela): 

Com E39-R1S: 3 m (100 mm), com E39-R1: 2 m (100 mm). 
Também, use o XS3F-M42 -4 -L Conector I/O do Sensor (Cabo PUR) para aplicações entre -25

o
 C a -40

o
 C (Ver página 6). 
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Dados de Engenharia (Típico) 
 
Faixa de funcionamento paralela 
 

 

Distância  

Modelos de barreira 
E3Z-T1(T6) 

D
is

tâ
n

c
ia

 Y
(m

m
) 

D
is

tâ
n

c
ia

 Y
(m

m
) 

D
is

tâ
n

c
ia

 Y
(m

m
) 

D
is

tâ
n

c
ia

 Y
(m

m
) 

D
is

tâ
n

c
ia

 Y
(m

m
) 

D
is

tâ
n

c
ia

 Y
(m

m
) 

Distância  Distância  

Distância  Distância  

Distância X(m) 

Distância X(m) Distância X(m) 

D
is

tâ
n

c
ia

 Y
(m

m
) 

D
is

tâ
n

c
ia

 Y
(m

m
) 

Modelos de barreira 
E3Z-T A e abertura 
(Uma abertura é montada 
para o emissor e receptor) 
 

Modelos de barreira 
E3Z-T A 

Modelos de barreira 
E3Z-T 2(T 7) 

Modelos de barreira 
E3Z-T 1(T 6) e abertura 
(Uma abertura é montada para o emissor 
e receptor) 
 

Modelos retroreflexivos 
E3Z-R 1 e refletor 

Tipo 500 mm 

Refletor E3Z-B1/B6 + E39-R1S  
(Pedidos Separados) 

Refletor: E39-R1S 
 

Refletor E3Z-B2/B7+ E39-R1S  
(Pedidos Separados) 

Tipo 2 m 

Refletor: E39-R1S 
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Faixa de Funcionamento 
 
 

 
 
 
 
 
 

D
is

tâ
n

c
ia

 Y
(m

m
) 

D
is

tâ
n

c
ia

 Y
(m

m
) 

D
is

tâ
n

c
ia

 Y
(m

m
) 

Distância 
X(m) 

Distância 
X(m) 

Distância 
X(m) 

Distância (m) Distância (m) Distância (m) 

Distância (m) Distância (m) Distância (m) 

Modelos Difusos 
E3Z-D1(D6) 

Modelos Difusos 
E3Z-D2(D7) 

Modelos Reflexivos com feixe estreito 
E3Z-L1(L6) 

Objeto detectado: 100 x 100 mm 
Papel branco 

Objeto detectado: 300 x 300 mm papel branco Objeto detectado: 100 x 100 mm papel branco 

Ganho em excesso VS. Distância configurada 
Modelos de barreira 
E3Z-T1 (T6)/-TA/-T2(T7) 

Modelos de retroreflexivos 
E3Z-R1 (R6) e Refletor 

R
a
z
ã
o
 g

a
n
h
o
 e

m
 e

x
c
e
s
s
o
 

R
a
z
ã
o
 g

a
n
h
o
 e

m
 e

x
c
e
s
s
o
 

R
a
z
ã
o
 g

a
n
h
o
 e

m
 e

x
c
e
s
s
o
 

R
a
z
ã
o
 g

a
n
h
o
 e

m
 e

x
c
e
s
s
o
 

R
a
z
ã
o
 g

a
n
h
o
 e

m
 e

x
c
e
s
s
o
 

R
a
z
ã
o
 g

a
n
h
o
 e

m
 e

x
c
e
s
s
o
 

Modelos difusos 
E3Z-D1 (D 6) 

Nível de 
Funciona-
mento  

Nível de 
Funciona-
mento  

Nível de 
Funciona-
mento  

Objeto detectado: 100 x 100 mm papel branco 
 

Nível de 
Funciona-
mento  

Objeto detectado: 300 x 300 mm papel branco 
 

Papel Branco 

Vidro 
 

Modelos Difusos 
E3Z-D2(D7) 

Modelos reflexivos de feixe estreito 
E3Z-L1 (L6) 

Modelos reflexivos limitados 
E3Z-L3 (L8) 
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Ganho em excesso vs. Distância Configurada 
E3Z-B1/B6 + E39-RS1 
Refletor (Pedidos Separados) 

Papel branco 

R
a
z
ã
o
 g

a
n
h
o
 e

m
 e

x
c
e
s
s
o
 

R
a
z
ã
o
 g

a
n
h
o
 e

m
 e

x
c
e
s
s
o
 

Distância (m) 

Tipo 500 mm 

E3Z-B2/B7 + E39RS1 
Refletor (Pedidos Separados) 
Razão ganho em excesso 

Distância (m) 

Tipo 2 m 

Tamanho do objeto detectado vs. Distância de Detecção 
 
Modelos difusos 
E3Z-D1(D6) 

D
is

tâ
n

c
ia

 (
m

m
) 

D
is

tâ
n

c
ia

 (
m

m
) 

D
is

tâ
n

c
ia

 (
m

m
) 

Papel branco 

Comprimento da lateral (um lado) do 
objeto detectado: d (mm) 

SUS (superfície 
brilhante) 

SUS (superfície 
brilhante) 

Papel branco 

Papel preto 

Comprimento da lateral (um lado) do 
objeto detectado: d (mm) 

Comprimento da lateral (um lado) do 
objeto detectado: d (mm) 

Modelos Reflexivos de feixe estreito 
E3Z-D2(D7) 

Diâmetro do ponto VS. Distância de detecção 
Modelos Reflexivos de feixe estreito 
E3Z-D1(D6) 

 

 

Diâmetro do ponto VS. Distância de detecção 
Modelos Reflexivos de feixe estreito 
E3Z-L1(L6) 

Diâmetro do ponto VS. Distância de detecção 
Modelos Reflexivos de feixe estreito 
E3Z-L1(L6) 

 

D
iâ

m
e

tr
o

 d
o

 p
o

n
to

 (
m

m
) 

Distância (mm) Distância (mm) 

D
iâ

m
e
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o
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o
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o

n
to

 (
m

m
) 
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Diagramas de Circuito I/O 
 
Saída NPN 

 
 
 
 
 
 
 

Modelo Circuito de Saída Modo de 

Operação 

Diagrama de 

temporização 
Seletor de 

Operação 

Modelo Circuito de Saída Modo de 
Operação 

Diagrama de 
temporização 

Seletor de 
Operação 

Light-On 

Dark-ON 

Light-On 

Dark-ON 

 

Indicador de  
Operação  
(laranja) 

Transistor de 
 Saída 
 
Carga (por exemplo, relé) 

Operação              Reinício 

 (Entre condutores marrom (1) e preto(4)) 

Luz incidente 
Sem luz incidente 

 

LIGADO 
DESLIGADO 

 
 

LIGADO 
DESLIGADO 

 

Indicador de  
Operação  
(laranja) 

Transistor de 
 Saída 
 
Carga (por exemplo, relé) 

Operação              Reinício 

 (Entre condutores marrom (1) e preto(4)) 

Luz incidente 

Sem luz incidente 
 

LIGADO 
DESLIGADO 

 
 

LIGADO 
DESLIGADO 

 

Indicador de  
Operação  
(laranja) 
Transistor de 

 Saída 
 
Carga (por exemplo, relé) 

Operação              Reinício 

Indicador de  
Operação  

(laranja) 
Transistor de 
 Saída 
 

Carga (por exemplo, relé) 

Operação              Reinício 

 (Entre condutores marrom (1) e preto(4)) 

Luz incidente 
Sem luz incidente 

 
LIGADO 

DESLIGADO 
 
 

LIGADO 
DESLIGADO 

 

 (Entre condutores marrom (1) e preto(4)) 

Luz incidente 
Sem luz incidente 

 
LIGADO 

DESLIGADO 

 
 

LIGADO 
DESLIGADO 

 

LIGADO 
DESLIGADO 

 
 
 

LIGADO 
DESLIGADO 

 

 
LIGADO 

DESLIGADO 
 

Entrada da 

parada de 
emissão 

 
 
LED para 
Emissão 
 
Indicador 

(Laranja) 

(Entre os conectores azul (3) e rosa (2)) 

LIGADO 
DESLIGADO 

 

 
 

LIGADO 
DESLIGADO 

 

 
LIGADO 

DESLIGADO 
 

Entrada da 
parada de 

emissão 
 

 
LED para 
Emissão 
 

Indicador 

(Laranja) 

(Entre os conectores azul (3) e rosa (2)) 

Indicador de 
operação 
(laranja) 

Indicador de 
estabilidade 
(verde) 

Circuito 

principal do 
sensor 

fotoelétrico 

Marrom 12 a 24 VDC 

Carga 
(Relé) 

Preto 

Azul  

Indicador de 
operação 
(laranja) 

Indicador de 
estabilidade 
(verde) 

Circuito 
principal do 

sensor 
fotoelétrico 

Marrom 12 a 24 VDC 

Carga 
(Relé) 

Preto 

Azul  

Lado L 

(LIGHT ON) 

Lado D 
(DARK ON) 

Crimpagem  Braçadeira 

Receptores de barreira, Modelos Retroreflexivos. 

Modelos Difusos, Modelos reflexivos limitados. 

Receptores de barreira, Modelos Retroreflexivos. 

Modelos Difusos, Modelos reflexivos limitados. 

(saída do 

controle) 

(saída do 

controle) 

Organização dos pinos do conector 
 
 
 
 
 
 

O pino 2 não é usado 

Organização dos pinos do Conector e-CON 

Organização dos 

pinos do conector 
Crimpagem  Braçadeira 

Organização dos pinos 
do Conector e-CON 

Organização dos pinos do conector 
 
 
 
 
 
 

O pino 4 não é usado 

Organização dos pinos do conector 
 
 
 
 
 
 

O pino 2 não é usado 

Circuito 

principal do 
sensor 

fotoelétrico 

Circuito 
principal do 

sensor 
fotoelétrico 

Marrom 

Azul  

12 a 24 VDC 

12 a 24 VDC 

Azul  

Marrom 

O pino 2 e 4 não 

são usados 

O pino 2 e 4 não 

são usados 

12 a 24 VDC 

Circuito 
principal do 

sensor 
fotoelétrico 

12 a 24 VDC 

Azul  

Marrom 

Emissor de barreira 

Emissor de barreira 

Circuito 

principal do 
sensor 

fotoelétrico 

Marrom 

Azul  

Indicador 

de energia 

(Laranja) 

Indicador 
de energia 
(Laranja) 

Emissor de barreira 

Indicador 

de energia 

(Laranja) 

Indicador 

de energia 

(Laranja) 

Rosa 

Rosa 

Organização dos pinos do conector 

Organização dos pinos do conector 
 
 
 
 
 
 

O pino 4 não é usado 

Saída PNP 

 



E3Z 
 

 
13 

Plugues (Conectores I/O do Sensor) 
 
 

 

Organização dos pinos 

Classificação Cor do fio Número do 
pino do 
conector 

Aplicação 

DC Marrom 1 Fonte de energia 
(+V) 

Branco 2 (Entrada de parada 
de emissão) 

Azul 3 Fonte de energia 
(+V) 

Preto 4 Saída 

Obs. O pino 2 não é usado 
 

 
 

Nomenclatura 
Modelos de Barreira 
E3Z-T (Emissor) 

E3Z-TA (Receptor) 

 

 
 

Modelos Retroreflexivos  
E3Z-R   

E3Z-B   

Modelos Difusos  

E3Z-D  

Modelos Reflexivos de feixe estreito 

E3Z-L   

Modelos reflexivos limitados 

E3Z-L   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conector e-COM Conector M8 

Cor do fio 
 
Marrom 

Branco 
Azul 
Preto 

Indicador de operação 
(laranja) 
 

Ajustador de sensibilidade 

Indicador de 
estabilidade (verde) 

 
 
 
 

Seletor de operação 
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Orientações para segurança 
 

Ver Garantia e Limitação de Responsabilidade. 
  

Aviso 

 
Este produto não foi projetado ou classificado 
para garantir a segurança de pessoas tanto 
diretamente como indiretamente. 
Não utilize para esses propósitos. 

 

 

Orientações para Uso Correto 
 

Não utilize esse produto em atmosferas ou ambientes que 
excedam a classificação do produto. 
 

 Instalação 
Conector M8 de Metal 
• Tenha certeza de conectar ou desconectar o conector de 

metal após desligar o sensor. 
• Segure a cobertura do conector de metal para conectá-lo ou 

desconectá-lo. 
• Segure a cobertura do conector com as mãos. Não utilize 

alicates, pois o conector pode ser danificado. 
• O aperto apropriado é entre 0,3 e 0,4 N•m. Tenha certeza 

de apertar o conector, senão o grau de proteção 
especificado pode não ser mantido ou o conector pode ser 
desconectado devido à vibração. 

 

  Montagem 
Montagem do Sensor 
Utilize parafusos M3 para montar o sensor e apertar cada 
parafuso com um torque máximo de 0,53 N•m. 
 

 

 

 Modelos resistentes a óleo 
Resistência a óleo 
• Apesar dos sensores E3Z-❑❑❑K terem especificações de 

resistência a óleo, o desempenho pode ser afetado por 
certos tipos de óleo. Veja a seguinte tabela. 

• Sensores E3Z-❑❑❑K são testados para a resistência a óleo 
mostrado na seguinte tabela. Veja a informação na tabela 
quando for decidir que tipo de óleo será usado. 

Classificação 
do teste de óleo 

Nome do produto 

Viscosidade 
cinemática 
(mm

2
/s) a 

40
o
C 

pH 

Lubrificante Velocity No. 3 2,02 

--- 
Óleo de 
usinagem 
insolúvel em 
água 

Yushiron Oil No. 2 
ac 

Menos que 10 

Óleo de 
usinagem 
insolúvel em 
água 

Yushiroken EC50T-
3 

--- 

7 a 9,5 

Yushiron Lubic 
HWC68 

7 a 9,9 

Gryton 1700D 7 a 9,2 

Yushironken S50N 7 a 9,8 

Observação: 
1.  O E3Z manteve uma resistência mínima de isolamento 

de 100MΩ após ter sido mergulhado em todos os 
óleos acima por 240 horas. 

2.  Ao utilizar os sensores em ambientes sujeitos a óleo 
que não os supramencionados, utilize os números 
para viscosidade cinemática e pH da tabela como 
orientações gerais. Aditivos e outras substâncias 
contidas no óleo podem afetar o E3Z. Considere isso 
antes do uso. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E3Z- 
Suporte de montagem E39-
L104 (vendido separadamente) 
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Dimensões Classe de tolerância IT16 aplica-se a dimensões neste manual técnico a não ser que especificado de forma diferente 

 
Sensores 

 
 

 

Barreira 
Modelos pré-cabeados 

 

Cabo redondo isolado com vinil com 4 de diâmetro com 2 condutores.  
(Condutor Transversal: 0,2mm2 (AWG24), 

Diâmetro do isolador: 1,1 mm), Comprimento Padrão: 2 m 

Emissor 

Indicador de 

Energia (Laranja) 

Dois, M3 

Lentes 

Cabo redondo isolado com vinil com 4 de diâmetro com 2 condutores.  
(Condutor Transversal: 0,2mm2 (AWG24), 

Diâmetro do isolador: 1,1 mm), Comprimento Padrão: 2 m 

Dois, M3 

Lentes 

(Excluindo –G0) 

(Excluindo –G0) 

No do 

Terminal 

No do 

Terminal 

No do 

Terminal 

No do 

Terminal 

No do 

Terminal 

Especifi

cações 

Especifi

cações 

Especifi

cações 

Especifi

cações 

Especifi

cações 

Especifi

cações 
No do 

Terminal 

Pinos 2 e 4 não são usados 

Pino 4 não é usado 

Pino 2 não é usado 

Pinos 2 e 4 não são usados 

(-G0) 

Pino 4 não é usado 

Pino 2 não é usado 

Entrada 

Saída 

Entrada 

Saída 

Indicador de operação (laranja) 

Indicador de estabilidade (verde) Seletor de operação 
 

Ajustador de sensibilidade 

Receptor 

Lentes 

Lentes 

Dois, M3 

Dois, M3 

Indicador de operação (laranja) 

Indicador de estabilidade (verde) 

Seletor de 
operação 
 
 
 

 

Ajustador de 
sensibilidade 

Receptor 

Indicador de Energia (Laranja) 

Emissor 

Conector M8 
 

Conector M8 
 

Barreira 
Modelos de Conector  

 

Conector M12 pré-cabeado 
(E3Z-T-M1J) 

*o cabo emissor tem 2 condutores e o cabo 
receptor tem três condutores 

 

Conector e-CON pré-cabeado crimpado 

Conector M8 Pré-cabeado 
(E3Z-TK -M3J) 

Conector e-CON pré-cabeado tipo prensa 
(E3Z-T61-ECON-C) 

Cabo redondo isolado com vinil com 4 de 
diâmetro com 2 ou 3 condutores.  
Comprimento Padrão: 0,3 m. 
 

Cabo redondo isolado com vinil com 4 de 
diâmetro com 2 ou 3 condutores.  
Comprimento Padrão: 0,3 m. 
 

Cabo redondo isolado com vinil com 4 de 
diâmetro com 2 ou 3 condutores.  
Comprimento Padrão: 0,3m, 0,5m, e 2m. 
 

Cabo redondo isolado com vinil com 4 de 
diâmetro com 2 ou 3 conectores.  
Comprimento Padrão: 2m. 
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Modelos Retroreflexivos 
Modelos Pré-cabeados 

 

Cabo redondo isolado com vinil com 4 de diâmetro com 2 condutores.  
(Condutor Transversal: 0,2mm2 (AWG24), 

Diâmetro do isolador: 1,1 mm), Comprimento Padrão: 2 m 

Dois, M3 

Indicador de operação (laranja) 

Indicador de estabilidade (verde) Seletor de operação 
 

Ajustador de sensibilidade 

Especifi

cações 
No do 

Terminal 

Saída 

Receptor 

Lentes 7 dia. 

Emissor 
Lentes 7 dia. 
 

Conector M12 pré-cabeado 
(E3Z-T-M1J) 

Conector e-CON pré-cabeado crimpado 

Conector M8 Pré-cabeado 
(E3Z-TK -M3J) 

Cabo redondo isolado com vinil com 4 de 
diâmetro com 2 ou 3 condutores.  
Comprimento Padrão: 0,3 m. 
 

Cabo redondo isolado com vinil com 4 de 
diâmetro com 2 ou 3 condutores.  
Comprimento Padrão: 0,3 m. 
 

Cabo redondo isolado com vinil com 4 de 
diâmetro com 2 ou 3 condutores.  
Comprimento Padrão: 0,3m, 0,5m, e 2m. 
 

Cabo redondo isolado com vinil com 4 de 
diâmetro com 2 ou 3 conectores.  
Comprimento Padrão: 2m. 
 

Conector e-CON pré-cabeado tipo prensa 
(E3Z-6-ECON-C) 

Especifi

cações 
No do 

Terminal 

Saída 

Seletor de operação 
 

Ajustador de sensibilidade 

Receptor 

Lentes 7 dia. 

Emissor 
Lentes 7 dia. 
 

Indicador de operação (laranja) 

Indicador de estabilidade (verde) 

Conector M8 
 

Dois, M3 

Modelos Retroreflexivos 
Modelos de conector 

Observação: As lentes para o E3Z-D❑1/D❑6/L❑❑/B❑❑ são vermelhas. As lentes para o E3Z-D❑2/D❑7 são pretas. 
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Configurações do Conector e-CON 
 

Método de Instalação Conectores dos sensores 

Crimpagem 37104-3122-000FL (feito pela Sumitomo 3M)  

Prensagem XN2A-1430 (feito pela OMRON) 

 

Acessórios (Pedido separadamente) 
Aberturas 

E39-S65A  

E39-S65B 

E39-S65C 

 
 

Modelo Tamanho A Material 

E39-S65A 0,5 dia. Aço 
inoxidável 
SUS301 

E39-S65B 1,0 dia. 

E39-S65C 2,0 dia. 
 

Aberturas 

E39-S65D  

E39-S65E 

E39-S65F 

 
Modelo Tamanho A Material 

E39-S65A 0,5 dia. Aço 
inoxidável 
SUS301 

E39-S65B 1,0 dia. 

E39-S65C 2,0 dia. 
 

Suporte de montagem 

E39-L44 

 

 

Suportes de montagem 

E39-L104 

 
 

 

Refletores 

Ver E39-R para detalhes. 

 

Conectores I/O dos Sensores 

Ver XS2 e XS3 para detalhes. 

 

 

Espessura 0,2 mm 
Espessura 0,2 mm 

(Dimensões de montagem) 

(Dimensões de montagem) 



 

OMRON ELETRONICA DO BRASIL LTDA 
Av. Santa Catarina, 935. 
Jabaquara, São Paulo-SP  
Brasil 
 
Tel.:+55 11 2101.6300 
Fax.:+55 11 2101.6301 

 

© OMRON Corporation 2010 Todos os Direitos Reservados. 
Em interesse da aprimoração do produto, as especificações estão 
sujeitas a alteração sem aviso. 
 

 

 
 

Termos e Condições de Venda 
 
1. Oferta; Aceitação. 

Esses termos e condições (os “Termos”) são parte de todas as citações, acordos, pedidos de 
compra, reconhecimentos, listas de preço, catálogos, manuais, brochuras e outros documentos, 
tanto em formato eletrônico ou escrito, relacionado à venda de produtos ou serviços (coletivamente, 
os “Produtos”) da Omron Electronics LLC e suas empresas subsidiárias (“Omron”). A Omron opõe-
se a quaisquer termos e condições propostas na ordem de pedido do Comprador ou outro 
documento que seja inconsistente com esses Termos. 

2. Preços; Prazos de Pagamento. Todos os preços declarados são atuais e estão sujeitos a 
alterações feitas pela Omron, sem aviso prévio. A Omron se reserva o direito de aumentar ou 
diminuir os preços de quaisquer partes não enviadas de pedidos pendentes. O Pagamento para os 
Produtos devem ser feitos em até 30 dias a menos que declarado de outra maneira na fatura. 

3. Descontos. Descontos em dinheiro, se houver, serão aplicados somente a quantias líquidas das 
faturas enviadas para o Comprador após dedução de gastos de envio, taxas e impostos, e serão 
permitidos apenas se (i) a fatura for paga de acordo com os termos de pagamento da Omron e (ii) o 
Comprador não tiver quantias em débito. 

4. Juros. A Omron, à sua escolha, poderá cobrar do Comprador 1-1/2% de juros por mês ou a taxa 
máxima legal, qual for menor, sobre qualquer saldo não pago sob os termos declarados. 

5. Pedidos. A Omron não aceitará pedidos de valor menor que $200 líquidos. 

6. Aprovações Governamentais. O Comprador deve ser responsável pela, e deve cobrir todos os 
custos envolvidos na, obtenção de aprovações governamentais necessárias para a importação ou 
venda dos Produtos. 

7. Taxas. Todas as taxas, impostos e outras cobranças governamentais (exceto taxas gerais de 
imóveis e receitas), incluindo qualquer juros ou penalidades, impostas direta ou indiretamente sobre 
a Omron ou que devam ser recolhidos direta ou indiretamente pela Omron para manufatura, 
produção, venda, entrega, importação, consumo ou uso dos produtos vendidos (incluindo taxas de 
alfândega e vendas, imposto, uso, câmbio e taxas de licenciamento) devem ser cobrados e 
enviados pelo Comprador para a Omron. 

8. Finanças. Se a situação financeira do Comprador a qualquer momento se tornar insatisfatória 
para Omron, a Omron se reserva o direito de interromper envios ou requisitar segurança satisfatória 
ou pagamento adiantado. Se o Comprador não conseguir pagar ou não cumprir com os Termos ou 
qualquer acordo relacionado, a Omron pode (sem responsabilidade e junto com outras soluções) 
cancelar qualquer parte não enviada dos produtos vendidos e parar qualquer Produto em trânsito 
até que o Comprador pague todo o devido, incluindo quantias a pagar, estando ou não vencidas, 
devidas pelo comprador. O Comprador deverá ser responsável por todas as quantias que não forem 
pagas. 

9. Cancelamento; Etc. Os pedidos não estão sujeitos a reprogramação ou cancelamento a menos 
que a compradora indenize a Omron concernente a todos os custos e despesas. 

10. Força Maior. A Omron não deve ser responsável por qualquer atraso ou falha na entrega, 
resultante de causas além de seu controle, incluindo terremotos, incêndios, enchentes, greves ou 
outras disputas trabalhistas, falta de mão de obra ou materiais, acidentes com o maquinário, atos de 
sabotagem, tumultos, atraso em ou falta de transporte ou requisitos de qualquer autoridade do 
governo. 

11. Envio; Entrega. A menos que expressamente escrito pela Omron: 

a.Os envios devem ser feitos por uma transportadora selecionada pela Omron; a Omron não 
enviará pequenas remessas a não ser em caso de “catástrofe”. 

b.Essa transportadora deve agir como agente do Comprador e a entrega feita para essa 
Transportadora deverá ser considerada uma entrega para o Comprador. 

c.Todas as vendas e envios de produtos deverá ser um ponto de envio FOB (a não ser que, de 
outra forma, declarado por escrito pela Omron), nesse ponto titularidade e risco de perda serão 
transferidos da Omron para o Comprador; posto que a Omron deverá reter uma garantia legal sobre 
os Produtos até que o valor completo da compra seja pago. 

d.Datas de entrega e envio são apenas estimativas; e 

e.A Omron irá empacotar os Produtos como for necessário para proteção contra manuseio e taxas 
extras se aplicam a condições especiais. 

12. Reivindicações. Qualquer reivindicação contra a Omron por falta do ou dano ao produto, 
ocorrendo antes da entrega à transportadora, deve ser apresentada de forma escrita para a Omron 
dentro de 30 dias do recebimento da entrega e deve-se incluir a fatura de entrega original assinada 
pela transportadora, observando que a transportadora recebeu os Produtos da Omron nas 
condições alegadas. 

13. Garantias. (a) Garantia Exclusiva. A garantia exclusiva da Omron é que o produto estará livre de 
defeitos em materiais e mão de obra por um período de doze meses a partir da data de venda pela 

Omron (ou qualquer outro período expresso de forma escrita pela Omron). A Omron renuncia a 
todas as outras garantias, expressas ou implícitas. (b) Limitações. A OMRON NÃO GARANTE OU 
SE COMPROMETE EXPLICITA OU IMPLICITAMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO, 
COMERCIALIDADE OU ADEQUAÇÃO DE PROPÓSITOS PARTICULARES DOS PRODUTOS.  
APENAS O COMPRADOR PODE RECONHECER QUE OS PRODUTOS IRÃO CUMPRIR OS 
REQUISITOS DE SEUS USOS A Omron também renuncia a todas as garantias e 
responsabilidades de qualquer tipo por alegações e despesas baseadas na violação dos produtos 
ou de qualquer outro direito de propriedade intelectual. (c) Remédio do Comprador. A única 
obrigação da Omron deverá ser, a critério da Omron, (i) substituir (na forma originalmente enviada 
com o Comprador responsável por taxas de mão de obra pela remoção ou substituição) o Produto 
não conforme, (ii) reparar o Produto não conforme, ou (iii) reembolsar ou creditar ao Comprador 
uma quantia igual ao preço da compra do produto não conforme; posto que de forma alguma a 
Omron deverá ser responsável por garantia, reparo, indenização ou quaisquer outras alegações ou 
despesas concernentes ao Produto a não ser que a análise da Omron confirme que os Produtos 
foram manuseados, armazenados, instalados e guardados apropriadamente e não sujeitos a 
contaminação, abuso, mal uso ou modificação inapropriada. A devolução de quaisquer Produtos 
pelo Comprador deve ser aprovada de forma escrita pela Omron antes do envio. As empresas da 
Omron não devem ser responsáveis pela compatibilidade ou incompatibilidade ou os resultados do 
uso dos Produtos em combinação com quaisquer componentes elétricos ou eletrônicos, circuitos, 
montagem de sistemas ou qualquer outro material ou substância ou ambiente. Qualquer conselho, 
recomendação ou informação oral ou escrita não deve ser interpretada como emenda ou adição à 
garantia supramencionada. Ver http://www.omron247.com ou contate seu representante Omron 
para ver as informações publicadas. 

14.Limitação sobre Responsabilidade, Etc. AS EMPRESAS DA OMRON NÃO DEVEM SER 
RESPONSÁVEIS PÓR DANOS ESPECIAIS, INDIRETOS, INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS, 
PERDA DE LUCROS OU PRODUÇÃO OU PERDA COMERCIAL DE QUALQUER FORMA 
CONECTADA COM OS PRODUTOS, SENDO ESSAS ALEGAÇÕES BASEADAS EM CONTRATO, 
GARANTIA, NEGLIGÊNCIA OU RESPONSABILIDADE OBJETIVA. Também, em nenhum caso, a 
responsabilidade das Empresas da Omron deve exceder o preço individual do Produto onde a 
responsabilidade é declarada. 

15.Indenizações. O Comprador deverá indenizar ou inocentar as empresas Omron e seus 
empregados de ou contra quaisquer responsabilidades, perdas, alegações, custos ou despesas 
(incluindo taxas e despesas advocatícias) relacionadas a qualquer alegação, investigação, litígio ou 
ação judicial (sendo a Omron parte ou não) que se estabelece das ações ou omissões do 
Comprador sob esses Termos ou de qualquer forma em relação aos Produtos. Sem limitar o 
precedente, o Comprador (à sua custa) deverá indenizar e inocentar a Omron e defender ou chegar 
a um acordo em qualquer ação contra essas Empresas baseando-se em uma alegação de qualquer 
produto feito para as especificações do Comprador infringiu direitos de propriedade intelectual de 
qualquer outra parte. 

16.Propriedade; Confidencialidade. Qualquer propriedade intelectual nos Produtos é propriedade 
exclusiva das Empresas Omron, e o Comprador não deverá tentar duplicá-la de qualquer forma sem 
a permissão escrita da Omron. Não obstante qualquer custo para o Comprador pela engenharia ou 
usinagem, a engenharia e usinagem devem ser mantidas exclusivas da Omron. Todas as 
informações e materiais fornecidos pela Omron para o Comprador relacionado aos Produtos são 
confidenciais e proprietários, e o Comprador deve limitar a distribuição a seus empregados de 
confiança e deverá evitar a divulgação para terceiros. 

17.Controles de exportação. O Comprador deverá concordar com todas as leis aplicáveis, 
regulamentos e licenças aplicáveis concernentes à (i) exportação de produtos ou informação; (iii) 
venda de produtos para pessoas “proibidas” ou vetadas; e (ii) divulgação para não cidadãos de 
tecnologia ou informação regulada. 

18.Miscelânea. (a) Renúncia. Nenhuma falha ou atraso da Omron em exercer qualquer direito e 
negociar entre o Comprador e a Omron deverá operar como renúncia de direitos pela Omron.  (b) 
Cessão. O Comprador pode não atribuir seus direitos sem o consentimento escrito da Omron. (c) 
Foro. Estes termos são governados pela lei da jurisdição do escritório da empresa Omron de onde o 
Comprador está comprando os produtos (sem consideração a conflitos de princípios de leis). (d) 
Emenda. Estes Termos constituem o acordo entre o Comprador e a Omron relacionado aos 
produtos, e nenhuma cláusula pode ser modificada ou renunciada sem um documento assinado 
pelas partes. (e) Autonomia. Se qualquer cláusula se tornar ineficaz ou inválida, ela não invalidará 
qualquer outra cláusula. (f) Compensação. O Comprador não terá direito de compensar qualquer 
quantia em relação à quantia devida em respeito a essa fatura. (g) Definições. Como utilizado neste 
documento, “incluindo” significa incluindo sem limitação; e “Empresas Omron” (ou palavras 
similares) significa Corporação Omron e qualquer subsidiária ou afiliada direta ou indireta. 

 

 
Certas Orientações nas Especificações e Uso 
 
 1. Adequabilidade de Uso. As Empresas Omron não devem ser responsáveis pela conformidade de 
quaisquer padrões, códigos ou regulamentos aplicados à combinação do Produto na aplicação do 
Comprador ou no uso do Produto. A pedido do Comprador, a Omron fornece documentos de 
certificação de terceiros identificando classificações e limitações de uso que se aplicam ao produto. 
Essa informação por si só não é suficiente para determinar completamente a adequabilidade do 
produto em combinação com o produto final, máquina, sistema ou outra aplicação ou uso. O 
Comprador deverá ser unicamente responsável por determinar a adequabilidade do produto em 
respeito a aplicação, produto ou sistema do Comprador. O Comprador deverá se responsabilizar 
pela aplicação em todos os casos, mas os termos a seguir são uma lista de aplicações que devem 
ter atenção especial: 

(i)Uso externo, uso envolvendo potencial contaminação química ou interferência elétrica, ou 
condições ou usos não descritos nesse documento. 

(ii)Uso nos produtos do cliente ou qualquer uso em quantidades significantes. 

(iii)Sistemas de controle de energia, sistemas de combustão, sistemas ferroviários, sistemas de 
aviação, equipamento médico, máquinas de entretenimento, veículos, equipamento de segurança e 
instalações sujeitas a regulamentos de outras indústrias ou governos. 

(iv)Sistemas, máquinas e equipamento que pode apresentar risco a vida ou propriedade. Saiba e 
observe todas as proibições do uso aplicável deste produto. 

NUNCA UTILIZE O PRODUTO PARA UMA APLICAÇÃO QUE ENVOLVE SÉRIO RISCO DE VIDA 
OU PROPRIEDADE OU EM GRANDES QUANTIDADES SEM SE ASSEGURAR QUE O SISTEMA 
FOI PROJETADO PARA ESSE FIM, E QUE O PRODUTO OMRON ESTÁ CLASSIFICADO E 

INSTALADO DE FORMA APROPRIADA PARA O USO PROPOSTO DENTRO DO EQUIPAMENTO 
OU SISTEMA COMPLETO.  

2.Produtos Programáveis. As Empresas Omron não serão responsáveis pela programação do 
usuário de um produto programável, ou suas consequências. 

3.Dados de Desempenho. Os dados apresentados nos websites, catálogos e outros materiais da 
Empresa Omron são fornecidos como guia para o usuário determinar adequabilidade e não constitui 
uma garantia. Pode representar o resultado das condições de teste da Omron, e o usuário deve 
correlacionar com os requisitos da aplicação real. O desempenho real está sujeito a garantia e 
limitações de responsabilidade da Omron. 

4.Alterações nas especificações. As especificações e acessórios do produto podem ser alteradas a 
qualquer momento baseando-as nas melhorias e em outras razões. É prática nossa modificar o 
código de produtos quando classificações ou características são alteradas, ou quando mudanças 
significantes de construção são feitas. Contudo, algumas especificações do produto podem ser 
alteradas sem aviso prévio. Quando estiver em dúvida, códigos de produto especiais podem ser 
determinados para consertar ou estabelecer especificações principais para sua aplicação. Consulte 
seu representante da Omron a qualquer momento para confirmar as especificações reais do produto 
adquirido. 

5.Erros e Omissões. As informações apresentadas pelas Empresas Omron foram verificadas e são 
consideradas precisas; contudo, nenhuma responsabilidade é assumida por erros administrativos, 
tipográficos, de revisão ou omissões 

.  

 

 

 

http://www.omron247.com/

