
Sensor de inclinação sem fio sWave.NET®
RF RW SW868-NET
Número de item: Sob consulta

Características dos produtos
• Sensor com tecnologia sem fios sWave.NET® para a detecção

de conteiners de peças pequenas
• Montagem simples em prateleiras standard comercialmente

disponíveis
• Suporte para todos os tipos de esteiras transportadoras.

Exemplo: item, CREFORM, Rollex e etc.
• Configuração do sinal de transmissão

Notas
• O sensor de inclinação sem fio e o suporte devem ser

pedidos individualmente. O suporte não está incluído no
sensor de inclinação.

Desenho com dimensões

Dados técnicos gerais
Normas aplicáveis

EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-4-2, EN
301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 220-1, EN 300 220-2

Invólucro
PC-ABS, UL 94 HB, vermelho, semelhante a RAL 3003

Tampa
PC-ABS, UL 94 HB, cinza, semelhante a RAL 7015

Suporte
PC-ABS, cinza, semelhante a RAL 7015

Tensionadores
POM, preta

Grau de proteção
na posição de instalação: IP54 segundo a IEC/EN 60529

B10d (10 % carga nominal)
2 milhões

TM
máx. 10 anos, dependendo da frequência de atuação
existente

Grau de contaminação por sujeira
2

Display LED
luz vermelha se acende na atuação

Força de actuação
0,3 N ... 0,5 N (com acionamento vertical; peso mínimo da
caixa 500g)

Inclinação da esteira transportadora
-27° ... +90°

Durabilidade mecânica
> 1 milhão de operações

Temperatura ambiente
‒10 °C … +50 °C

Temperatura de estocagem e transporte
‒10 °C … +50 °C

Resistência a impacto
16 g

Ressalvadas erratas e alterações técnicas.
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Dados técnicos gerais (continua)
Resistência a vibrações

5 g (10-150 Hz)
Certificado

Europe: RED 2014/53/EU
Alcance

SW868/915/917:
máx. 450 m em ambiente externo,
máx. 40 m em ambiente interno
SW922:
máx. 150 m em ambiente externo,
máx. 20 m em ambiente interno

Tecnologia de rádio
Protocolo

sWave.NET®
Frequência

868,3 MHz (Europa, China)
Capacidade de transmissão

< 25 mW

Velocidade de dados
66 kbps

Amplitude da banda
480 kHz

Suprimento de energia
Fonte de energia

baterias integradas
Vida útil da bateria

aprox. 10 anos (dependendente da frequência de
chaveamento)

Ressalvadas erratas e alterações técnicas.
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