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Sensor fotoeléctrico M18 cilíndrico para fonte de alimentação AC

E3F2-@Z
• fonte de alimentação de 24 a 240 VAC 
• aprovado pelas normas UL e CSA 

Guia de selecção

Material do corpo: Plástico

Nota: O comprimento de cabo padrão é de 2 m. Estão disponíveis modelos fornecidos com um cabo de 5 m de comprimento. Ao efectuar a encomenda, especifique
o comprimento do cabo indicando o mesmo (por exemplo, E3F2-R2Z1 2M ou E3F2-R2Z1 5M). Para obter outros comprimentos de cabo contacte o representante
de vendas OMRON.

Informações para encomenda: lista de tipos

* O comprimento de cabo padrão é de 2 m. Estão disponíveis modelos fornecidos com um cabo de 5 m de comprimento. Ao efectuar a encomenda, especifique
o comprimento do cabo indicando o mesmo (por exemplo, E3F2-R2Z1 2M ou E3F2-R2Z1 5M). Para obter outros comprimentos de cabo contacte o representante
de vendas OMRON.

Método de detecção Aparência Método 
de ligação

Distância 
de detecção

Modelo

Com luz (Light ON) Sem luz (Dark ON)

Feixe de 
barreira pré-cablado 3 m E3F2-3Z1 E3F2-3Z2

axial

Retrorreflector
Sem polarização
(sem função M.S.R.)

 

axial

pré-cablado

0,1 – 2 m
(com

reflector
E39-R1)

E3F2-R2Z1-E E3F2-R2Z2-E

Reflexão 
difusa

Distância fixa de detecção
Características de feixe 
alargado

 

axial

pré-cablado 0,1 m E3F2-DS10Z1-N E3F2-DS10Z2-N

Modelo Método de detecção,
alcance de detecção Aparência Ligação

(comprimento do cabo)
Saída de
controlo Comentários

E3F2-3LZ 2M Feixe de barreira, 3 m axial Pré-cablado (2 m)* N.D. Apenas emissor

E3F2-3DZ1 2M Feixe de barreira, 3 m axial Pré-cablado (2 m)* Com luz (Light ON) Apenas receptor

E3F2-3DZ2 2M Feixe de barreira, 3 m axial Pré-cablado (2 m)* Sem luz (Dark ON) Apenas receptor

E3F2-3Z1 2M Feixe de barreira, 3 m axial Pré-cablado (2 m)* Com luz (Light ON) Receptor e emissor

E3F2-3Z2 2M Feixe de barreira, 3 m axial Pré-cablado (2 m)* Sem luz (Dark ON) Receptor e emissor

E3F2-R2Z1 2M Retrorreflector, 2 m axial Pré-cablado (2 m)* Com luz (Light ON) Sem polarização, incl. E39-R1

E3F2-R2Z2 2M Retrorreflector, 2 m axial Pré-cablado (2 m)* Sem luz (Dark ON) Sem polarização, incl. E39-R1

E3F2-R2Z1-E 2M Retrorreflector, 2 m axial Pré-cablado (2 m)* Com luz (Light ON) Sem polarização, incluindo reflector

E3F2-R2Z2-E 2M Retrorreflector, 2 m axial Pré-cablado (2 m)* Sem luz (Dark ON) Sem polarização, incluindo reflector

E3F2-DS10Z1-N 2M Reflexão difusa, 0,1 m axial Pré-cablado (2 m)* Com luz (Light ON) Característica de feixe alargado

E3F2-DS10Z2-N 2M Reflexão difusa, 0,1 m axial Pré-cablado (2 m)* Sem luz (Dark ON) Característica de feixe alargado
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Especificações

Índices/Características dos modelos de comutação AC

Item E3F2-3Z1
E3F2-3Z2

E3F2-R2Z1
E3F2-R2Z2

E3F2-DS10Z1
E3F2-DS10Z2

Método de detecção Feixe de barreira Retrorreflector sem polarização Reflexão difusa 
(característica de feixe alargado)

Tensão da fonte de alimentação 24 a 240 VAC ±10%, 50/60 Hz

Consumo de corrente Máx. 10 mA Máx. 5 mA

Distância nominal 
de detecção*1

*1 Para obter informações mais detalhadas sobre distância de detecção estável, consulte “Dados de engenharia”.

3 m
0,1 – 2 m

(com reflector E39-R1)
0,1 m

(papel mate branco 5 x 5 cm)

Distância de detecção normal 
para diferentes tipos de 
reflectores*2

*2 A distância de detecção normal corresponde a 80% da distância de detecção máxima.

–
E39-R1: 3,4 m
E39-R7: 3,9 m
E39-R8: 5,2 m

–

Objecto detectável Objecto opaco: Mín. 11 mm Objecto opaco: Mín. 56 mm Objectos opacos:

Ângulo direccional 3° a 20° –

Deslocamento diferencial – Máx. 20%

Tempo de resposta Máx. 30 ms

Saída de controlo Estado sólido AC (SCR) máx. 200 mA; tensão residual: 5 V máx. a 200 mA

Tempo de reposição de 
alimentação 100 ms

Iluminação ambiente Lâmpada incandescente: máx. 3000 lx Luz solar: máx. 10000 lx

Temperatura ambiente*3

*3

Em funcionamento: –25 a 55°C/Armazenamento: –30 a 70°C (sem congelação nem condensação)

Humidade ambiente Em funcionamento: 35% a 85%/Armazenamento: 35% a 95% (sem condensação)

Resistência de isolamento 20 MΩ min. a 500 VDC entre as peças com corrente e a caixa

Rigidez dieléctrica 1500 VCA., 50/60 Hz durante 1 minuto entre as peças com corrente e a caixa

Resistência à vibração 10 a 55 Hz, amplitude dupla de 1,5 mm para 2 horas em cada direcção (X, Y, Z)

Resistência ao choque 500 m/sqr (aprox. 50 g) para cada direcção (X, Y, Z)

Índice de protecção IP67*4; NEMA 1, 2, 4; IP69k após DIN 40050 peça 9

*4 O índice de protecção em conformidade com a norma interna IP67 da OMRON corresponde a requisitos de teste mais rigorosos do que a norma IEC 60529
(consulte o capítulo “Precauções”).

Fonte de luz LED infravermelho (880 nm)

Indicadores Luz incidente/indicador de alimentação da fonte de luz (vermelho)

Ajuste de sensibilidade Fixo

Método de ligação Cabo pré-cablado 2 m, 5 m (PVC diâm. 4 mm (14/0,15)*5)

*5 Para obter outros materiais de cabo (ex: PUR) contacte o representante de vendas OMRON.

Modo de funcionamento Com luz (Light-ON) ou Sem luz (Dark-ON) (fixo)

Protecção de circuito Nenhuma

Peso (aprox.) 110 g (cabo 2 m pré-cablado)

Materiais do corpo Plástico (caixa: ABS; lente: PMMA)
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Dados de engenharia (típico)

Alcance de funcionamento (típico)

Relação Ganho em excesso vs. Distância (típico)

Funcionamento

Modelos com feixe de barreira (axial)
E3F2-3Z#

Modelos retrorreflectores (axial)
E3F2-R2Z# (sem polarização) e reflectores

Modelos com reflexão difusa (axial)
E3F2-DS10Z-# (tipo de feixe alargado)

Modelos com feixe de barreira (axial)
E3F2-3Z#

Modelos retrorreflectores (axial)
E3F2-R2Z# (sem polarização) e reflectores

Modelos com reflexão difusa (axial)
E3F2-DS10Z-# (tipo de feixe alargado)

Modelo Estado do 
transístor de saída Diagrama temporal Método de 

ligação Circuito de saída

E3F2-3LZ – – –

Emissor de feixe de barreira

E3F2-3Z1
E3F2-R2Z1
E3F2-DS10Z1-N

Ligado quando a luz 
é incidente. 
(Com luz 
(Light-ON))

–

E3F2-3Z2
E3F2-R2Z2
E3F2-DS10Z2-N

Ligado quando a luz 
é interrompida. 
(Sem luz (Dark-ON))

–
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E39-R1:  3,4 m
E39-R7:  3,9 m
E39-R8:  5,2 m

X

Y
Reflector

20 40 60 80 100 1200

0

10

20

30

–10

–20

–30

D
is

tâ
nc

ia
 Y

 (
m

m
)

Distância X (mm)
140

papel branco 
(50 x 50 mm)

X

Y
Objecto

1 2 3 4 5 60

100

10

1

0,1

G
an

ho
 e

m
 e

xc
es

so

Distância X (m)
7 1 2 3 4 5 60

100

10

1

0,1

G
an

ho
 e

m
 e

xc
es

so

Distância X (m)
7

Reflector E39-R1

Reflector E39-R7

Reflector E39-R8

50 100 1500

100

10

1

0,1

G
an

ho
 e

m
 e

xc
es

so

Distância X (mm)
200

Papel cinzento 
(18% de reflexividade)

Objecto a detectar: 
50 x 50 mm

Papel branco 
(90% de reflexividade)

Circuito 
principal

24 a 240 VAC

Castanho

Azul

Indicador de 
alimentação 
(vermelho)

Incidente
Interrompido

ON
OFF

ON
OFF

Operação
Libertação

Indicador de 
saída 
(vermelho)

Transístor de 
saída

Carga 
(relé)

Indicador de 
luz

Vermelho

Circuito 
principal

200 mA 
máx. Carga

Castanho

Preto

Azul
24 a 240 VAC

Incidente
Interrompido

ON
OFF

ON
OFF

Operação
Libertação

Indicador de 
saída 
(vermelho)

Transístor de 
saída

Carga 
(relé)
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Dimensões (mm)

Precauções

O sensor fotoeléctrico E3F2 não se trata de um componente de 
segurança destinado a garantir a segurança dos indivíduos em 
conformidade com a directiva da UE (91/368/EEC) e com normas 
europeias em separado ou com outros regulamentos ou normas.

Grau de protecção
Os sensores fotoeléctricos E3F2 apresentam um grau de protecção 
em conformidade com IP67. Neste caso, os sensores passaram 
no teste de choque térmico da OMRON antes do teste IP67 da 
IEC 60529 (submersão a 1m de profundidade na água durante 
30 min.). Posteriormente os sensores foram testados de acordo 
com o teste à prova de água da OMRON.
Choque térmico: São efectuadas rápidas mudanças de temperatura 

alternadas entre –25°C e +55°C durante 5 ciclos, 
correspondendo a 1 hora para cada temperatura. 
São verificadas as funções e o isolamento.

À prova de água: Os sensores são submersos com temperaturas 
alternadas na água entre +2°C e +55°C. 
São realizados 20 ciclos, correspondendo a 1 hora 
para cada temperatura. São verificadas as 
funções, impermeabilidade e isolamento eléctrico.

Não exponha o sensor fotoeléctrico a choques excessivos durante 
a instalação, mantendo a conformidade com as normas IP 67.

Cablagem
Se as linhas de entrada/saída do sensor fotoeléctrico forem 
colocadas no mesmo condutor ou calha das linhas de alimentação 
ou de alta tensão, o sensor fotoeléctrico pode ser induzido a um 
funcionamento incorrecto ou até mesmo ficar danificado devido 
ao ruído eléctrico. Separe a cablagem ou utilize linhas blindadas 
como linhas de entrada/saída do sensor fotoeléctrico. 
Não ligue o fio preto ao fio castanho se não existir carga. A ligação 
directa destes fios pode danificar o sensor fotoeléctrico (tipo de 
comutação AC).

Quando utilizar o sensor fotoeléctrico nas proximidades de um motor 
inversor, certifique-se de que o motor tem uma ligação à terra para 
protecção. O incumprimento deste procedimento pode resultar 
no funcionamento incorrecto do sensor.
Quando utilizar o sensor fotoeléctrico a temperaturas superiores 
a 45°C, é necessário que a corrente da carga se encontre entre 
os valores descritos, conforme ilustrado na figura abaixo.

Instalação
Não exceda um momento de torção de
• 2,0 Nm (20 kgf cm) ao apertar porcas na montagem em modelos

de plástico
• 20,0 Nm (200 kgf cm) ao apertar porcas na montagem em modelos

de metal

Tipo de cabo

Sem potenciómetro

E3F2-3Z#
E3F2-R2Z#
E3F2-DS10Z#-N

Diâm. 16,8

24

3,1

zona óptica

22

90

67,3
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M18 x 16g
Diâm. 58

3,1

 Indicador de luz

Preto
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Azul

Carga

Sensor 24 a 240 VAC
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PORTUGAL
Omron Electronics Iberia, S.A.
Sucursal em Portugal
Edifício Omron, Rua de São Tomé, Lote 131
2689-510 Prior Velho
Tel: +351 21 942 94 00
Fax: +351 21 941 78 99
www.omron.pt

No interesse de aperfeiçoamento de produto, as especificações estão sujeitas a alteração 
sem aviso prévio.

Cat. No. E43E-PT-01


