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MANUAL DE INSTRUÇÕES
Sensores indutivos série CJY

INTRODUÇÃO
Sensores de aproximação indutivos são dispositivos ativos, totalmente eletrônicos, uti-
lizados para comutar circuitos elétricos e eletrônicos de potência reduzida, sempre que
detectarem metal em sua zona de detecção.

CUIDADOS PARA SUA SEGURANÇA
Guarde estas instruções e revê-las antes de usar o equipamento.
Cuidado! O produto pode ser danificado ou poderão ocorrer ferimentos se as instruções não forem seguidas.

AVISO
Em caso de utilizar este equipamento com máquinas (ex: controle de energia nuclear, equipamentos médico, aparelhos
de combustão, dispositivo de segurança, equipamentos de prevenção de desastres, etc..) que podem causar danos à vida
humana ou bens, é necessário instalação com um dispositivo de segurança.

ATENÇÃO!
1- Não use este dispositivo em lugares de alto risco inflamável onde contenham gases explosivos, químicos ou substân-
cias alcalinas fortes e ácidos. Isso pode causar um incêndio ou explosão.

2- Não instalar em locais onde o dispositivo sofra impacto, isso pode causar danos ao produto, ou mau funcionamento.

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
Um oscilador gera um campo eletromagnético de alta frequência. Quando uma peça metálica é introduzida nesse campo
o mesmo é amortecido e a amplitude do oscilador diminui.

Esse desequilíbrio é, então, utilizado para mudar o estado da saída do sensor indutivo comutando, assim, circuitos elétri-
cos e eletrônicos.

DADOS TÉCNICOS
Distância sensorial Ø8mm: 1 mm (faceado) ou 2 mm (saliente)

Ø12mm: 2 mm (faceado) ou 4 mm (saliente)
Ø18mm: 5 mm (faceado) ou 8 mm (saliente)
Ø30mm: 10 mm (faceado) ou 15 mm (saliente)

Histerese Máximo 10% da distância sensora.
Objeto de detecção Ø8mm: 8 x 8 x 1 mm (aço) Ø12mm: 12 x 12 x 1 mm (aço)

Ø18mm: 18 x 18 x 1 mm (aço) Ø30mm: 30 x 30 x 1 mm (aço)
Tensão 10-30 Vcc / 90-250 Vca
Corrente de consumo 10 mA
Freq. de resposta Ø8mm: 1,5 KHz / 1KHz Ø12mm: 1,5KHz / 500 Hz

Ø18mm: 500KHz / 350 Hz Ø30mm: 400 Hz / 200 Hz
Corrente alternada: 20 Hz

Tensão residual Ø8mm: máx. 2Vc Demais: máx. 1,5V
Afeição pela temp. +10°C máx. de distância de detecção a 20°C em temperatura gama de -25 a 70°C 

(CJY08 série: máx. + 20%)
Corrente de saída Máx. 200mA

8. Use o fio o mais curto possível a fim de evitar ruídos.
9. Certifique- se de utilizar cabo especificado para este produto. Se o cabo errado for usado, ou o cabo for dobrado, o equipamento não
mantém a prova d´agua.
10. É possível extender o cabo de 0,3 mm² e máximo de 200 m.
11. Se o objeto de detecção possuir revestimento, a distância de operação pode ser alterada.
12. Particulas de metal no produto podem resultar em mau funcionamento.
13. Se instalado um transceptor perto de sensor de proximidade ou do cabo de ligação, pode ocorrer mau funcionamento do equipa-
mento.

Fixação:                        Frente Traseira
Modelo Tamanho Torque Torque
08mm Saliente 7mm 40Kgf-cm (3,92Nm) 90Kgf-cm (8,82Nm)

Faceado 5mm
12mm Saliente 13mm 65Kgf-cm (6,37Nm) 120Kgf-cm (11,7Nm)

Faceado 7mm
18mm Saliente - 150Kgf-cm (14,7Nm) 150Kgf-cm (14,7Nm)

Faceado -
30mm Saliente 26mm 500Kgf-cm (49Nm) 800Kgf-cm (78,4Nm)

Faceado 12mm

*Se as instruções acima não forem seguidas, pode ocorrer mau funcionamento do equipamento.
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Resistência de isolam. Min. 50 mHoms (500VCC)
Rigidez dielétrica 1500Vac 50/60Hz durante 1 minuto
Indicador Led indicador de funcionamento (Vermelho)
Temp. de trabalho -25 a +70°C
Temp. de armazen. -30 a +80°C
Umidade ambiente 35 a 95%
Proteção Proteção contra surtos, proteção de polaridade reversa (Vcc), sobrecarga e 

proteção de curto circuito
Comprimento dos cabos 1,5 m - outras medidas sob consulta
Grau de proteção IP67

DIAGRAMAS DE FUNCIONAMENTO 
Corrente Alternada dois fios:
Normal aberto Normal fechado

Corrente Continua três fios:
NPN normal aberto PNP normal aberto

Corrente Contínua quatro fios:
NPN NA + NF PNP NA+NF

INTERFERÊNCIA MÚTUA E INFLUÊNCIA POR METAIS VIZINHOS
Interferência mútua

Quando vários sensores são montados próximos, o mau funcionamento do interruptor pode ser causado devido à inter-
ferência mútua. Portanto, certifique-se de obedecer a uma distância mínima entre os dois sensores em montagem face a
face ou paralela.

Influência por metais vizinhos

Quando os sensores são montados em painel metálico, é necessário protege-lo para não ser afetado por outros objetos
metálicos exceto o objeto de detecção. Certifique-se de fornecer uma distancia mínima entre a face sensora e o painel
metálico conforme tabela a seguir:

Modelo

Item Ø 8mm Ø 12mm Ø 18mm Ø 30mm
Face a Face 9 12 12 24 30 48 60 90
Paralela 16 24 24 36 36 54 60 90
Montagem em 0 8 0 11 0 14 0 15
painel metálico
Unidade de medida (mm) 

AJUSTE DA DISTÂNCIA
A distância de detecção pode ser alterada pela forma, tamanho ou material do objeto de detecção, portanto, por favor,
verifique a distância de detecção e em seguida, passar o objeto dentro da faixa alcance para verificação.

Ajuste da distância = Distância de detecção x 70%.

INFORMAÇÕES PARA PEDIDO

* Não disponível nos modelos de 08 mm.
** Somente para modelos AC dois fios

CUIDADOS DE USO
1. Este equipamento não deve ser utilizado ao ar livre ou fora da faixa de temperatura especificada.
2. Não aplicar uma tração maior que a estabelecida no cabo do equipamento.
3. Não acomodar o cabo do equipamento em canaletas onde passam fios de linha de energia.
4. Não colocar sobrecarga na porca ao apertar, por favor, utilize a arruela fornecida.
(Nota 1) O torque de aperto admissível de uma porca pode ser diferente comparado à distância a partir da cabeça. Para torque de aperto
admissível e gama de partes dianteira e traseira, consulte a tabela 1. A parte traseira inclui uma porca no lado da cabeça. Por favor, aplicar
um torque de aperto da parte frontal, quando a porca na parte dianteira está localizada na parte da frente.
(Nota 2) O torque de aperto admissível denota um valor de torque ao usar uma arruela conforme tabela 1.
5. Verifique as variações de tensão da fonte de alimentação a fim de não exceder a entrada de energia classificada.
6. Não use esta unidade durante o tempo de transiente (80 ms), após aplicar energia.
7. O uso de transformador automático pode resultar em danos a este produto, favor utilizar transformador isolado.
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