
Sensor de segurança
BZ 16-03F IP67
Número de item: 1355622

Características dos produtos
• Invólucro plástico
• Vida útil longa
• Várias entradas: princípio de operação indutivo/ magnético
• Monitoramento interno, elevada proteção contra

manipulação
• Saídas isoladas
• Contato de sinalização
• LED de status
• 3 contatos NF
• Plano de atuação: atuando pela frente "F"
• Distância de comutação nominal sn = 12 mm
• Caixa de ligação

Notas
• O atuador não é fornecido com a chave
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Dados técnicos gerais
Normas aplicáveis

EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN
60947-5-2, EN 60947-5-3, EN ISO 14119, EN 60204-1, EN ISO
13849-1, EN 62061, 2004/108/EG

Invólucro
termoplástico, reforçado com fibra de vidro, resistente a
impacto, auto-extinguível UL 94 V-0

Tipo de sensor
Dispositivo de intertravamento Tipo 4

Nível de codificação
codificação reduzida

Torque de fixação
parafusos de montagem invólucro: máx. 2 Nm

Grau de proteção
IP67 (IEC/EN 60529)

Distância de comutação nominal sn
12 mm (10 mm com montagem alinhada)

Distância de comutação segura »ON« sao 
10 mm (8 mm com montagem alinhada)

Distância de comutação segura »OFF« sar 
25 mm

Histerese
aprox. 6 mm

Desalinhamento do centro
≤ 3 mm

Precisão de repetibilidade
± 1 mm

Dimensionamento da tensão/voltagem de operação Ie/Ue
140 mA/24 VDC ± 15 %
(protegido contra inversão de polaridade);
contatos de saída: máx. 3 A/24 VAC/DC, min. 10 mA/5 VAC/DC;
contato de sinalização: máx. 1 A/24 VAC/DC, min. 100 μA/100
mVDC

Tensão de ciclo livre ou sem carga I0
≤ 70 mA

Proteção contra curto circuito
Ue: 0.25 A (lento);
contatos de saída: 4 A (gG/gN) pré-comutado

Saídas
2 enabling paths (2 NC)
1 signalling contact (1 NC)

Tensão de comutação
máx. 30 VAC/DC

Corrente de curto-circuito condicional
100 A

Categoria de utilização
AC-15; DC-13 (contatos de saída)
AC-12; DC-12 (contato de sinalização)

Dimensionamento do isolamento para a voltagem de
operação Ui

250 VAC
Dimensionamento para manter impulsos com voltagem
estável Uimp

1,5 kV
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Sensor de segurança
BZ 16-03F IP67
Número de item: 1355622

Dados técnicos gerais (continua)
Capacidade de queda de tensão com Ie

máx. 0.6 V
Categoria de sobrecarga

III
Frequência de comutação

máx. 1 Hz
Retardo na ligação tv

< 300 ms
Tempo do risco

máx. 165 ms
Grau de contaminação por sujeira

3
Temperatura ambiente

0 °C … +55 °C
Temperatura de estocagem e transporte

‒20 °C … +70 °C
Durabilidade mecânica

50 milhões de operações

Material dos contatos
contatos de saída: AgSnO autolimpantes, com guia positivo;
contato de sinalização: AgNi, folheado a ouro

Resistência dos contatos
contatos de saída: 100 mΩ em estado de novo; contato de
sinalização: max. 30 mΩ

Conexão
caixa para conexão com bornes a mola para um máximo de 2
x 1,5 mm² (incl. terminal)

Entrada de cabo
3 x M20 x 1,5 (Furos roscados no involucro)

Seção máx. cabo
min. 0,14 mm² (AWG 28), max. 1,5 mm² (AWG 16)

Peso
240 g

Característica técnicas de segurança
EN ISO 13849-1

Performance Level PL e
Categoria

3
B10d (10 % carga nominal)

20 milhões
TM

máx. 20 anos
MTTFd

100 anos
DC/DCavg

96 %
EN 62061

SIL CL 3
PFHd

≥ 4.29 x 10-8 1/h

hop
8 h/dia

dop
220 dias/ano

tzyklus
20 s

Observação
Os dados relacionados à segurança são baseados em uma
carga de 24 V / 0,1 A / DC-1 para os caminhos habilitados. Com
correntes de carga mais altas para os caminhos habilitados e
outras dados requeridos, os dados relacionados à segurança
variam a partir dos dados solicitados e podem ser fornecidos
mediante solicitação.
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Diagrama dos contatos
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Superfícies de atuação

F
17 mm

Desalinhamento axial Acionamento lateral

Distância mínima de 2 mm no caso de aproxi mação lateral.
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