
O DIFERENCIAL ROLAND
► Todos os padrões Fieldbus comuns
► Dois tipos de carcaças disponíveis
► Aplicações adicionais são possíveis

* Peça uma b para a gama adicional de possibilidades!

Sistema de detecção de chapa dupla
I20

Sistema de detecção de chapa dupla 
para materiais ferrosos e não ferrosos 
utilizando-se de princípios indutivos

Sistema de cabeça dupla sem contato para controle de materiais 
ferrosos e não ferrosos. Uma gama adicional de aplicações se 
torna possível ao combinar sensores especiais para detecção de 
partes, inspeção de material e dureza*. 4 pares de sensores 
linearizados intercambiáveis  para controle de chapa dupla de 0.05 
até 16 mm (.001 - .630 inch) de espessura. A versão de 4 canais 
permite a conexão de até quarto pares de sensores.

● Compatível com sistema alimentador magnético
● Calibração através de processo de “Teach-In”
● Display digital informando a espessura da chapa e parâmetros operacionais
● Interface fieldbus integrada com monitoramento de processo e parâmetros
● Monitoramento de ultrapassagem e insuficiência dos limites de medida
● Monitoramento da tensão de operação e das lacunas entre sensores
● Disponível para montagem em parede ou parte frontal 

de painel l mounting



SISTEMA DE DETECÇÃO DE CHAPA DUPLA I20

Descrição:
Sistemas flexíveis de manufatura na indústria de processamento de chapas requerem sistemas de controle de chapa dupla confiá-
veis. Esses sistemas buscam proteger prensas e outros maquinários envolvidos ao evitar que múltiplas chapas sejam  processadas 
ao mesmo tempo acidentalmente.

O detector de chapa dupla R1000 I20 foi desenvolvido especificamente para este ambiente da indústria. Dependendo da aplicação 
(tipo de material, espessura, espaçamento entre os sensores) o I20 pode ser utilizado com até quatro pares de sensores. O funcio-
namento confiável do detector de chapa dupla depende fundamentalmente da escolha correta dos sensores e sua montagem.

O I20 é baseado na plataforma de produtos R1000 e na versão padrão consiste de três componentes:
• Uma unidade de controle
• Um par de sensores (transmissor e receptor)
• Um par de cabos de sensor
 
Funções:
O funcionamento do sensor está baseado na medição de correntes parasitas. O sistema do sensor consiste de um transmissor e 
um receptor. O transmissor gera um campo eletromagnético que acaba induzindo correntes parasitas no material a ser analisado.
A perda de corrente parasita na chapa amortece o campo eletromagnético. Essas perdas são avaliadas pelo receptor e servem 
como referência para a medida da espessura da chapa.

Dados técnicos:    
Tensão de operação:  24 V DC +6 V / -2 V
Consumo total:   < 20 W
Classe de proteção:  IP 65
Temperatura:   0°C - 50° C em operação
Peso:    aprox. 1.6 kg (3.5 lbs)
Entradas de sinal:  livre de potencial, 24 V DC com comum de referênci
Saídas  
0- 1- 2 chapas:    opto-acoplador, comutação lado alt
Capacidade de comutação: saída max. 50 VAC, 0.15 A, 0.15 W

Visão frontal do I20 com detalhes do display:  

Unidade de controle I20 com interface paralelo:         Unidade de controle I20 com interface Fieldbus:

1

2

1 LED functions
2 Pushbutton functions
3 Program number
4 Type of material
5 Nominal thickness
6 State of measurement
7 Lower limit value
8 Upper limit value
9 Measured value of sensor 1
10 Measured value of sensor 2
11 Measured value of sensor 3
12 Measured value of sensor 4

The measurement results of the pairs of sensor 1 … 4 are indicated only for pairs of sensor set active

1    Função dos LEDs 
2    Função dos botões 
3    Número do programa
4    Tipo de material 
5    Espessura nominal 
6    Estado da medição 
7    Valor do limite superior
8    Valor do limite inferior
9    Valor medido pelo sensor 1 
10  Valor medido pelo sensor 2 
11   Valor medido pelo sensor 3
12   Valor medido pelo sensor 4

Os resultados da medição dos pares de sensores 1…4 são indicados somente para os pares ativos

I20-2-O-S-FP

 A  B  C  D  E

A Tipo de unidade I20

B Número de sensores 2
4

Até 2 pares de sensores
Até 2 pares de sensores

C Saídas O Opto-acoplador

D Conexão S Cabos plugáveis

E Versão da carcaça FP

I20-2-xx-S-FP

 A  B  C   D   E

A Tipo de unidade I20

B Número de sensores 2
4

Até 2 pares de sensores
Até 2 pares de sensores

C Código Fieldbus O Código bus

D Conexão S Cabos plugáveis

E Versão da carcaça FP Montagem frontal

XX     Códigos bus
PR = Profibus-DP; CN = ControlNet; 
DNT = DeviceNet; IN = Interbus-S;
PN = Profinet IO; CP = CanOpen; CC = CC-Link; 
EN = EtherNet/IP; ET = EtherCAT;



SISTEMA DE DETECÇÃO DE CHAPA DUPLA I20

Sensores:
Para realizar a detecção de chapa dupla com o I20, os seguintes pares de sensores são necessários: IS/IE20-30GS, IS/IE42-30GS 
ou ISQ42S / IEQ42S. Para realizar inspeção de partes, inspeção de material ou inspeção de dureza faz-se necessário o uso do par 
de sensores ISQ160S / IEQ160S.
 
Par de sensores IS20-30GS / IE20-30GS:
Dados técnicos
Aplicação: Detecção de chapa dupla
Espessura da chapa:  0.05 - 4 mm para aço

0.05 - 5 mm para alumínio (LW 20 - 30 MS/m)
0.2 - 5 mm para aço inoxidável austenítico 

Distância nominal do sensor Ax (min. / max.)  
20 (10 —40) mm 
20 (10 —40) mm 
20 (10 —40) mm

Distância do sensor: Ver diagramas de sensores no manual
Principio de medição: Corrente parasita
Classe de proteção: IP54 
Peso: approx. 0.25 kg (0.55 lbs)
Material do invólucro: Aço inox. / latão, niquelado
Cabo do sensor: Desconexão rápida

Dados técnicos
Aplicação: Detecção de chapa dupla
Espessura da chapa:  0.15 - 8 mm para aço 

0.1 - 16 mm para alumínio (LW 20 - 30 MS/m)
0.5  - 16 mm aço inoxidável austenítico

Distância nominal do sensor Ax (min. / max.)  
40 (20 —80) mm 
40 (20 —80) mm 
40 (20 —80) mm 

Distância do sensor: Ver diagramas de sensores no manual
Principio de medição: Corrente parasita
Classe de proteção: IP54 
Peso: aprox. 0.45 kg (1 lbs)
Material do invólucro: Aço inox. / latão, niquelado
Cabo do sensor: Quick disconnect 

Par de sensores IS42-30GS / IE42-30GS

Technical Data
Application: Detecção de chapa dupla
Espessura da chapa:  0.15 - 8 mm para aço

0.1 - 16 mm para alumínio (LW 20 -30 MS/m):
0.4 - 16 mm aço inoxidável austenítico

Distância nominal do sensor Ax (min. / max.)   
40 (20 - 80) mm 
40 (20 - 80) mm 
40 (20 - 80) mm

Distância do sensor: Ver diagramas de sensores no manual
Principio de medição: Corrente parasita
Classe de proteção: IP54 
Peso: aprox. 0.50 kg (1.1 lbs) 
Material do invólucro: Plástico 
Cabo do sensor: ISQ / IEQ42S: Desconexão rápida

ISQ / IEQ42FS: 0.2 m cabo firme

Sensor pair ISQ42S / IEQ42S or sensor pair ISQ42FS / IEQ42FS
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Sensores:
Código de pedido Especificação
IS20-30GS Sensor transmissor 20/40 mm Ø, sem cabo e com plug para conexão de cabo,

Conexão com rosca M30 x 1.5, 2 porcas planas M30
IE20-30GS Sensor receptor 20/40 mm Ø, sem cabo e com plug para conexão de cabo,

Conexão com rosca M30 x 1.5, 2 porcas planas M30
IS42-30GS Sensor transmissor 42 mm Ø, sem cabo e com plug para conexão de cabo,

Conexão com rosca M30 x 1.5, 2 porcas planas M30
IE42-30GS Sensor receptor 42 mm Ø, sem cabo e com plug para conexão de cabo,

Conexão com rosca M30 x 1.5, 2 porcas planas M30
ISQ42S Sensor transmissor em carcaça cúbica com 50mm de altura para instalação, encaixe M6 sem cabo,

Conexão com rosca M30 x 1.5, 2 porcas planas M30
IEQ42S Sensor receptor em carcaça cúbica com 50mm de altura para instalação, encaixe M6 

sem cabo e com plug para conexão de cabo
ISQ42FS Sensor transmissor em carcaça cúbica com 50mm de altura para instalação, encaixe M6 com cabo fixo de 0.2 m

Com plug para conexão do cabo do sensor
IEQ42FS Sensor receptor em carcaça cúbica com 50mm de altura para instalação, encaixe M6 com cabo fixo de 0.2 m

Com plug para conexão do cabo do sensor
ISQ160S Sensor transmissor em carcaça cúbica com 36mm de altura para instalação, encaixe M4 

sem cabo e com plug para conexão de cabo
IEQ160S Sensor receptor em carcaça cúbica com 36mm de altura para instalação, encaixe M4 

sem cabo e com plug para conexão de cabo

Cabos:
Código de pedido Especificação Descrição
SCI20S-GG 

Superflex TRONIC[C]PUR TP  
4 x 2 x 0.25 mm² 

Cabo para conexão dos sensores
IS / IE20-30GS, IS / IE42-30GS com o I20, ambas as pontas do cabo possuem desconexão rápida, plug 
reto para a unidade (GG), ou encaixe angular para o cabo (GW) no lado do sensor.SCI20S-GW

SCI20S-GG-TE Cabo de extensão para SCI20S-GG e SCI20S-GW, bem como para os sensores ISQ/IEQ42FS

Versões da unidade de controle I20, incluindo Fieldbus

I20-2-O-S* Unidade com 2 canais, para uso com 
no máximo 2 pares do mesmo sensor Unidade controladora em carcaça para montagem em parede,

Backup de dados via entrada USB
I20-4-O-S* Unidade com 4 canais, para uso com 

no máximo 4 pares do mesmo sensor
* também disponível para montagem frontal em painel, e.g. I20-2-O-S-FP

Profibus-DP

I20-2-PR-S** Unidade com 2 canais, para uso com 
no máximo 2 pares do mesmo sensor Unidade controladora em carcaça para montagem em parede,

Backup de dados via Profibus-DP ou entrada USB 
I20-4-PR-S** Unidade com 4 canais, para uso com 

no máximo 4 pares do mesmo sensor
** também disponível para montagem frontal em painel, e.g. I20-2-PR-S-FP

Outras opções Fieldbus disponíveis:
CN = ControlNet; DNT = DeviceNet; IN = Interbus; CP = CANopen; PN = ProfiNet; CC = CC-Link; EN = EtherNet; ET = EtherCAT

Cabo p/sensor 
SCI20S-xx:

1 =  + 8 V
2 =  - 8 V
3 =  GND
4 =  Emissor 1
5 =  Emissor 2
6 =  Receptor 1
7 =  Receptor 2
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Pintura de 
la carcasa

Lateral da  unidade
Conexão cabo

Vista lateral do conector

Lateral sensor 
Cable enchufe
Vista lateral do conecto

X =  Depende do tipo de cabo 
       (mín. 50 mm em cabo fixo,
        mín. 100 mm em cabo flexivel)

Pintura de 
la carcasa

vermelho
azul
marrón
blanco
rosa
gris
amarelo
verde


