
1Sensor de proximidade cilíndrico E2AU

Sensor de proximidade cilíndrico para utilização móvel

E2AU
Concebido e testado para 
manter as suas máquinas 
em movimento

Submetido ao teste IP69k e certificado 
para o nível mais elevado de 
impermeabilidade

Aprovação de tipo e1 (em conformidade 
com a directiva de automatização 
95/54/EC)

Submetido a teste de ruído EMC até 
100 V/m (ISO 11452-2)

Informações para encomenda

Modelos DC de 3 fios
Tamanho Distância de 

detecção
Conexão Material do 

corpo
Comprimento de rosca 

(comprimento total)
Configuração de 

saída
Modo de operação NA

M12 Protegido 4,0 mm Pré-cablado Latão 34 (50) PNP E2AU-M12KS04-WP-B1 2M

56 (72) PNP E2AU-M12LS04-WP-B1 2M

Ficha M12 Latão 34 (48) PNP E2AU-M12KS04-M1-B1

56 (70) PNP E2AU-M12LS04-M1-B1

M18 Protegido 8,0 mm Pré-cablado Latão 39 (59) PNP E2AU-M18KS08-WP-B1 2M

61 (81) PNP E2AU-M18LS08-WP-B1 2M

Ficha M12 Latão 39 (53) PNP E2AU-M18KS08-M1-B1

61 (75) PNP E2AU-M18LS08-M1-B1

M30 Protegido 15,0 mm Pré-cablado Latão 44 (64) PNP E2AU-M30KS15-WP-B1 2M

66 (86) PNP E2AU-M30LS15-WP-B1 2M

Ficha M12 Latão 44 (58) PNP E2AU-M30KS15-M1-B1

66 (80) PNP E2AU-M30LS15-M1-B1
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Legenda da referência do modelo

Exemplo: E2A-M12LS04-M1-B1 Standard, M12, corpo comprido, protegido, Sn=4 mm, ficha M12, PNP-NO
E2A-S08KN04-WP-B1 5M Standard, M8 de aço inoxidável, corpo curto, não protegido, Sn=4 mm, cabo PVC pré-cablado, PNP-NO,

comprimento do cabo=5 m

1. Nome básico

E2A

2. Tecnologia de detecção

Espaço: Distância dupla standard

3: Distância tripla

U: Utilização móvel

X: Ambientes com risco de explosão

3. Forma e material do corpo

M: Cilíndrico, com rosca métrica, latão

S: Cilíndrico, com rosca métrica, aço inoxidável

4. Tamanho do corpo

08: 8 mm

12: 12 mm

18: 18 mm

30: 30 mm

5. Comprimento do corpo

K: Comprimento standard

L: Corpo comprido

6. Blindagem

S: Protegido

N: Não protegido

7. Distância de detecção

Numeral: Distância de detecção: p.ex. 02 = 2 mm, 16 = 16 mm

8. Tipo de ligação

WP: pré-cablado, PVC, diâm. 4 mm (standard)

WS: pré-cablado, PVC, diâm. 6 mm

WR: pré-cablado, PVC, cabo mecânico, diâm. 4 mm

WA: pré-cablado, PUR/PVC (revestimento PUR), diâm. 4 mm

WB: pré-cablado, PUR/PVC (revestimento PUR), diâm. 6 mm

M1: Ficha M12 (4 pinos)*

M3: Ficha M8 (4 pinos)

M5: Ficha M8 (3 pinos)

M1J pré-cablado com ficha de terminal de cabo M12 (4 pinos)

M3J pré-cablado com ficha de terminal de cabo M8 (4 pinos)

M5J pré-cablado com ficha de terminal de cabo M8 (3 pinos)

9. Fonte de alimentação e saída

B: DC, 3 fios, colector aberto PNP

C: DC, 3 fios, colector aberto NPN

D: DC, 2 fios

E: DC, 3 fios, saída de tensão NPN

F: DC, 3 fios, saída de tensão PNP

10.Modo de operação

1: Normalmente aberto (NA)

2: Normalmente fechado (NF)

3: Inversor (NA+NF)

11.Especiais (p.ex. material do cabo, frequência de oscilação)

12.Comprimento do cabo

Espaço: Com ficha

Numeral: Comprimento do cabo

Nota: *No caso dos modelos DC de 2 fios, o identificador da ficha M12 é '-M1G'

2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 12
E2A@-@@@@@-@-@@-@@
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Especificações

Modelos DC de 3 fios

Nota 1. A frequência de resposta é um valor médio. As condições de medição são as seguintes: objecto alvo standard, uma distância duas vezes 
superior à distância do objecto alvo entre objectos alvo e uma distância de ajuste correspondente a metade da distância de detecção.

2. Quando utilizar algum modelo a uma temperatura ambiente entre −40°C e −25°C e uma tensão de alimentação entre 30 e 32 VDC, utilize 
uma corrente de carga, no máximo, de 100 mA.,

3. UL (CSA) [E196555]: Utilize apenas circuitos de classe 2.

Tamanho M12
Tipo Protegido

Item E2A-M12@S04-@@-B1
Distância de detecção 4 mm ± 10%
Distância de ajuste 0 a 3,2 mm
Deslocamento diferencial Máx. 10% de distância de detecção
Objecto alvo Metal ferroso (A distância de detecção diminui com metal não ferroso.)
Objecto alvo standard (aço macio ST37) 12×12×1 mm
Frequência de resposta (Ver nota 1.) 1.000 Hz
Tensão da fonte de alimentação 
(gama de tensão de operação)

12 a 24 VDC. Ondulação (p-p): Máx. 10%
(10 a 32 VDC)

Consumo de corrente (DC, 3 fios) Máx. 10 mA.
Tipo de saída Colector aberto PNP

Saída 
de controlo

Corrente de carga
(Ver nota 2.) Máx. 200 mA (Máx. 32 VDC)

Tensão residual Máx. 2 V (com uma corrente de carga de 200 mA e um comprimento de cabo de 2 m)
Indicador Indicador de funcionamento (LED amarelo)
Modo de operação 
(com a aproximação do objecto a 
detectar)

-B1

Circuito de protecção
Protecção em caso de polarização inversa de saída, Protecção em caso de polarização inversa do 
circuito da fonte de alimentação, Dispositivo de supressão de sobretensão, Protecção contra curtos-
circuitos

Temperatura ambiente Em funcionamento: −40°C a 70°C, Armazenamento: −40°C a 85°C (sem formação de gelo nem 
condensação)

Influência da temperatura (Ver nota 2.) Máx. ±10% da distância de detecção a 23°C dentro do intervalo de temperaturas de −25°C a 70°C
Máx. ±15% da distância de detecção a 23°C dentro do intervalo de temperaturas de −40°C a 70°C

Humidade ambiente Em funcionamento: 35% a 95%, Armazenamento: 35% a 95%
Influência da tensão Máx. ±1% de distância de detecção na gama de tensão nominal ±15%
Resistência de isolamento 50 MΩ min. (a 500 VDC) entre as peças indutoras de corrente e a caixa
Rigidez dieléctrica 1.000 VAC a 50/60 Hz durante 1 min. entre as peças indutoras de corrente e a caixa
Resistência à vibração 10 a 55 Hz, amplitude dupla de 1,5 mm para 2 horas cada, nas direcções X, Y e Z

Resistência ao choque 1.000 m/s2, 10 vezes cada, nas direcções X, Y e Z

Standard e listagens

IP67 após IEC 60529
IP69k após DIN 40050
EMC após EN60947-5-2
UL (CSA) E196555 (Ver nota 3.)
EMC após 95/54/EC
EMC após ISO11452-2

Método de ligação Modelos pré-cablados (cabo PVC com diâm. de 4 mm e comprimento = 2 m).
Modelos de ficha M12

Peso 
(embalado)

Modelo pré-cablado Aproximadamente 85 g
Modelo de ficha Aproximadamente 35 g

Material

Caixa Latão revestido a níquel
Superfície de detecção PBT
Cabo Cabo standard de PVC com diâm. de 4 mm.
Porca de aperto Latão revestido a níquel
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Modelos DC de 3 fios / DC de 4 fios

Nota 1. A frequência de resposta é um valor médio. As condições de medição são as seguintes: objecto alvo standard, uma distância duas vezes 
superior à distância do objecto alvo entre objectos alvo e uma distância de ajuste correspondente a metade da distância de detecção.

2. Quando utilizar qualquer modelo a uma temperatura ambiente entre −40°C e −25°C e com uma tensão de alimentação entre 30 e 32 VDC, 
utilize uma corrente de carga máxima de 100 mA.

3. UL (CSA) [E196555]: Utilize apenas circuitos de classe 2.

Tamanho M18 M30
Tipo Protegido Protegido

Item E2A-M18@S08-@@-B1 E2A-M30@S15-@@-B1

Distância de detecção 8 mm ± 10% 15 mm ± 10%
Distância de ajuste 0 a 6,4 mm 0 a 12 mm
Deslocamento diferencial Máx. 10% de distância de detecção
Objecto alvo Metal ferroso (A distância de detecção diminui com metal não ferroso.)
Objecto alvo standard 
(aço macio ST37) 24×24×1 mm 45×45×1 mm

Frequência de resposta
(Ver nota 1.) 500 Hz 250 Hz

Tensão da fonte de 
alimentação 
(gama de tensão de 
operação)

12 a 24 VDC. Ondulação (p-p): Máx. 10% 
(10 a 32 VDC)

Consumo de corrente 
(DC, 3 fios) Máx. 10 mA.

Tipo de saída Colector aberto PNP

Saída 
de con-
trolo

Corrente de carga
(Ver nota 2.) Máx. 200 mA (Máx. 32 VDC)

Tensão residual Máx. 2 V (com uma corrente de carga de 200 mA e um comprimento de cabo de 2 m)
Indicador Indicador de funcionamento (LED amarelo)
Modo de operação 
(com a aproximação 
do objecto a detectar)

-B1

Circuito de protecção
Protecção em caso de polarização inversa de saída, Protecção em caso de polarização inversa do circuito da 
fonte de alimentação, Dispositivo de supressão de sobretensão, 
Protecção contra curtos-circuitos

Temperatura ambiente Em funcionamento: −40°C a 70°C, Armazenamento: −40°C a 85°C (sem formação de gelo nem condensação)
Influência da temperatura
(Ver nota 2.)

Máx. ±10% da distância de detecção a 23°C dentro do intervalo de temperaturas de −25°C a 70°C
Máx. ±15% da distância de detecção a 23°C dentro do intervalo de temperaturas de −40°C a 70°C

Humidade ambiente Em funcionamento: 35% a 95%, Armazenamento: 35% a 95%
Influência da tensão Máx. ±1% de distância de detecção na gama de tensão nominal ±15%
Resistência de isolamento 50 MΩ min. (a 500 VDC) entre as peças indutoras de corrente e a caixa
Rigidez dieléctrica 1.000 VAC a 50/60 Hz durante 1 min. entre as peças indutoras de corrente e a caixa
Resistência à vibração 10 a 55 Hz, amplitude dupla de 1,5 mm para 2 horas cada, nas direcções X, Y e Z

Resistência ao choque 1.000 m/s2, 10 vezes cada, nas direcções X, Y e Z

Standard e listagens

IP67 após IEC 60529
IP69k após DIN 40050
EMC após EN60947-5-2
UL (CSA) E196555 (Ver nota 3.)
EMC após 95/94/EC
EMC após ISO11452-2

Método de ligação Modelos pré-cablados (cabo PVC com diâm. de 4 mm e comprimento = 2 m).
Modelos de ficha M12.

Peso 
(embala
do)

Modelo pré-
cablado Aproximadamente 160 g Aproximadamente 280 g

Modelo de ficha Aproximadamente 70 g Aproximadamente 200 g

Material

Caixa Latão revestido a níquel
Superfície de 
detecção PBT

Cabo Cabo standard de PVC com diâm. de 4 mm.
Porca de aperto latão revestido a níquel para modelos de latão e aço inoxidável para modelos de aço
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Dados de engenharia

Intervalo de funcionamento (Típico)

Influência da dimensão do objecto a detectar e dos materiais
Modelos protegidos
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Funcionamento

Modelos DC de 3 fios
Saída PNP

Modo de operação Modelo Diagrama temporal Circuito de saída

NA E2AU-@-@-B1

Objecto a 
detectar

(%) 100 0

D
istância 

nom
inal 

de detecção

Zona detectávelZona não detectável

Ligado

Desligado

Ligado

Desligado

Indicador amarelo

Saída de controlo

Sensor de 
proximidade

3

1

2 4

Carga

Castanho

Preto

(Ver nota 1.)

Azul

+V

0 V

Nota 1: Nos modelos de ficha M8, não existe díodo 
de protecção de polarização inversa de saída.

Disposição dos pinos
do conector M12

(Ver nota 2.)

Nota 2: O terminal 2 da ficha M12 não é utilizado.

Circuitos 
principais do 
sensor de 
proximidade
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Dimensões

Nota:Todas as unidades estão expressas em milímetros, salvo indicação em contrário.

Modelos pré-cablados (Protegidos)

4

50,3

7

34
17

M12×1
Duas, porcas de aperto

E2AU-M12KS04-WP-@@

M18×1

4 10

39

59,5

24

E2AU-M18KS08-WP-@@

E2AU-M30KS15-WP-@@

5 101

64,5

44

36

M30×1,5

Nota 1. Cabo redondo de vinil de 4 mm de diâmetro com 3 fios condutores 
(secção transversal do condutor:

 0,3 mm2; diâmetro do isolador: 1,3 mm); comprimento standard: 2 m
2. Indicador de funcionamento (amarelo)

Indicador (Ver nota 2.)
(Ver nota 1.)

(Ver nota 1.)

(Ver nota 1.)

Duas, porcas de aperto

Nota 1. Cabo redondo de vinil de 4 mm de diâmetro com 3 fios condutores 
(secção transversal do condutor: 

 0,3 mm2; diâmetro do isolador: 1,3 mm); comprimento standard: 2 m
2. Indicador de funcionamento (amarelo)

Indicador (Ver nota 2.)

Duas, porcas de aperto

Nota 1. Cabo redondo de vinil de 4 mm de diâmetro com 3 fios condutores 
(secção transversal do condutor: 

 0,3 mm2; diâmetro do isolador: 1,3 mm); comprimento standard: 2 m
2. Indicador de funcionamento (amarelo) 

Indicador (Ver nota 2.)

M12×1

17

72,3

56

7
4

M18×1

24

81,5
61

104

5 101

86,5
66

36

M30×1,5

(Ver nota 1.)

(Ver nota 1.)

(Ver nota 1.)

E2A-M12LS04-WP-@@

E2AU-M18LS08-WP-@@

E2AU-M30LS15-WP-@@

Nota 1. Cabo redondo de vinil de 4 mm de diâmetro com 3 fios condutores 
(secção transversal do condutor: 

 0,3 mm2; diâmetro do isolador: 1,3 mm); comprimento standard: 2 m
2. Indicador de funcionamento 

Nota 1. Cabo redondo de vinil de 4 mm de diâmetro com 3 fios condutores 
(secção transversal do condutor: 

 0,3 mm2; diâmetro do isolador: 1,3 mm); comprimento standard: 2 m
2. Indicador de funcionamento

Nota 1. Cabo redondo de vinil de 4 mm de diâmetro com 3 fios condutores 
(secção transversal do condutor: 

 0,3 mm2; diâmetro do isolador: 1,3 mm); comprimento standard: 2 m
2. Indicador de funcionamento 

Duas, porcas de aperto

Indicador (Ver nota 2.)

Duas, porcas de aperto

Indicador (Ver nota 2.)

Duas, porcas de aperto

Indicador (Ver nota 2.)

Dimensões em recorte do buraco de montagem

F

Diâmetro externo do 
sensor de proximidade Dimensão F (mm)

M18

M30

M12 Diâm. 12,5 +0,5
0

Diâm. 18,5 +0,5
0

Diâm. 30,5 +0,5
0
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Modelos de ficha M12 (Protegidos)

E2AU-M12KS04-M1-@@

E2AU-M18KS08-M1-@@

74

34

48

17

M12×1

M12×1

1024 4

39

53

M18×1

M12×1

E2AU-M30KS15-M1-@@

44

5

58

36 10

M30×1,5

M12×1

Nota 1: Indicador de funcionamento (LED amarelo, 4×90°)

Nota: Indicador de funcionamento (LED amarelo, 4×90°)

Nota: Indicador de funcionamento (LED amarelo, 4×90°)

Duas, porcas de aperto

Indicador (Ver nota.)

Duas, porcas de aperto

Indicador (Ver nota.)

Duas, porcas de aperto

Indicador (Ver nota.)

7
4

56

70

17

M12×1

M12×1

1024 4

61

75

M18×1

M12×1

66
5

80

36 10

M30×1,5

M12×1

Nota: Indicador de funcionamento (LED amarelo, 4×90°)

Nota: Indicador de funcionamento (LED amarelo, 4×90°)

Nota: Indicador de funcionamento (LED amarelo, 4×90°)

E2AU-M12LS04-M1-@@

E2AU-M18LS08-M1-@@

E2AU-M30LS15-M1-@@

Duas, porcas de aperto
Indicador (Ver nota.)

Duas, porcas de aperto

Indicador (Ver nota.)

Duas, porcas de aperto

Indicador (Ver nota.)
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Precauções

Precauções de segurança
Fonte de alimentação
Não submeter o E2AUa uma tensão excessiva, caso contrário pode
danificar-se Não submeter nenhum modelo DC a uma corrente AC
(100 a 240 VAC), caso contrário pode danificar-se.

Curto-circuito da carga
Não provocar um curto-circuito na carga, caso contrário o E2AU
pode danificar-se.

A funcionalidade de protecção contra curtos-circuitos do E2AU será
válida se a polaridade da tensão de alimentação submetida for a
correcta e estiver dentro da gama de tensão nominal.

Cablagem
É necessário verificar se os fios foram ligados correctamente ao
E2A e à carga, caso contrário pode danificar-se.

Ligação sem carga
É necessário ligar cargas durante a ligação dos fios. Verificar se foi
ligada a carga correcta ao E2AU em funcionamento, caso contrário
os componentes internos podem danificar-se.

Não expor o produto a gases inflamáveis ou 
explosivos.

Não desmontar, reparar nem modificar o produto.

Utilização correcta
Concepção
Tempo de Reposição de Alimentação

O sensor de proximidade está pronto para funcionar 100 ms após o
fornecimento de energia. Se as fontes de alimentação estiverem
ligadas ao sensor de proximidade e à carga respectivamente, a
energia deve ser fornecida em primeiro lugar ao sensor de proximi-
dade e só depois, à carga.

Efeitos do metal envolvente

Quando estiver a montar o E2A num painel de metal, certifique-se
de que cumpre as distâncias de isolamento da tabela abaixo 

(Unidade: mm)

Nota 1. Caso esteja a utilizar as porcas fornecidas. 
Se for necessário efectuar uma montagem “true flush”, 
mantenha uma zona de 1,5 mm livre.

2. Caso esteja a utilizar as porcas fornecidas. 
Se for necessário efectuar uma montagem “true flush”, 
mantenha uma zona de 4 mm livre.

Desactivação

O sensor de proximidade pode gerar um impulso quando for desli-
gado. Consequentemente, recomenda-se que a carga seja DESLI-
GADA antes de DESLIGAR o sensor de proximidade.

Transformador da fonte de alimentação

Quando estiver a utilizar uma fonte de alimentação DC certifique-se
de que a fonte de alimentação DC tem um transformador isolado.
Não utilize uma fonte de alimentação DC com um transformador
automático.

Interferência mútua

Quando instalar dois ou mais sensores face a face ou paralela-
mente, certifique-se de que cumpre as distâncias mínimas indicadas
na tabela abaixo.

(Unidade: mm)

Tipo Dimensões M12 M18

M30

Corpo 
curto

Corpo 
com-
prido

Protegido

l 0 0 
(Ver nota 1.)

0 
(Ver nota 2.)

m 12 24 45
d --- 27 45
D 0 1,5 4
n 18 27 45

Não 
protegido

l 15 22 30 40
m 20 48 70 90
d 40 70 90 120
D 15 22 30 40
n 40 70 90 120

l

m
n

m
D

Diâm. d

l

Tipo Dimensões M12 M18

M30

Corpo 
curto

Corpo 
com-
prido

Protegido
A 30 60 110
B 20 35 70

Não 
protegido

A 120 200 300 300
B 100 120 200 300
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Cablagem
Linhas de alta tensão

Cablagem através de conduta de metal:
Se existir uma linha ou fonte de alta tensão perto do cabo do sensor
de proximidade, ligue o cabo através de uma conduta de metal inde-
pendente, por forma a evitar danos ou o mau funcionamento do sen-
sor de proximidade.

Extensão do cabo

O comprimento standard do cabo tem menos de 200 m.

A força de tracção é de 50 N.

Montagem
O sensor de proximidade não pode ser submetido a pancadas inten-
sas com um martelo quando estiver a ser instalado, caso contrário
pode danificar-se ou perder a sua impermeabilidade.

Não apertar excessivamente a porca. É necessário utilizar uma ani-
lha com a porca.

Manutenção e inspecção
Deve verificar periodicamente os seguintes elementos, por forma a
garantir um funcionamento estável do sensor de proximidade
durante um longo período de tempo.

1. Verifique a posição de montagem, deslocação, separação ou dis-
torção do Sensor de proximidade e dos objectos a detectar.

2. Verifique se existem fios ou ligações soltas, contactos incorrectos
e rupturas na linha 

3. Verifique se existe fixação ou acumulação de metal em pó ou de
poeira.

4. Verifique se ocorrem temperaturas ou outras condições ambien-
tais anormais.

5. Verifique se a luz dos indicadores é a indicada (para modelos
com indicador de ajuste.)

Não desmonte nem repare o sensor.

Condições ambientais
Impermeabilidade

A impermeabilidade dos Sensores de proximidade é testada exausti-
vamente, mas para assegurar um desempenho e durabilidade ide-
ais, estes não devem ser submergidos em água e devem ser
protegidos da chuva ou neve.

Ambiente operativo

O Sensor de proximidade deve ser armazenado e utilizado dentro
das especificações indicadas.

Corrente de pico

Uma carga com uma grande corrente de pico (p.ex. uma lâmpada ou
um motor) irá danificar o Sensor de proximidade, de modo que a
carga deve ser ligada ao sensor através de uma relé.

<APTIDÃO PARA UTILIZAÇÃO>
A OMRON não se responsabiliza pela conformidade com quaisquer normas, códigos ou regulamentos que se aplicam à combinação dos 
produtos na sua aplicação ou utilização pelo cliente .

Tome todas as medidas necessárias por forma a determinar a aptidão do produto para os sistemas, máquinas e equipamentos em que será 
utilizado.

<ALTERAÇÃO NAS ESPECIFICAÇÕES>
As especificações do produto e acessórios podem ser alteradas em qualquer altura, tendo por base melhoramentos e outras razões. Consulte o 
representante OMRON em qualquer altura para se informar das especificações reais do produto adquirido.

Tipo Aperto
M12 30 Nm
M18 70 Nm
M30 180 Nm
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Cat. No. D10E-PT-01     No interesse de aperfeiçoamento de produto, as especificações estão sujeitas a alteração 
sem aviso prévio.
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