
O DIFERENCIAL ROLAND
► Montagem em painel
► Todos os padrões Fieldbus

Sistema de detecção de chapa dupla
UDK20

Princípios eletromagnéticos e de corrente 
parasita integrados em um único sensor

Controle de chapa dupla em materiais ferrosos e não ferrosos
através de sonda de lado único.
Materiais ferrosos: sem força após medição, até 4 mm (.16 in) 
de espessura.
Materiais não ferrosos: para espessor de chapa de aprox. 2 mm 
(.08 in). Ex: para liga de alumínio automotiva até 4 mm (.16 in), 
para aço inoxidável até 2 mm (.08 in).

● Conexão direta de até 2 sensores em uma unidade (versão 2 PW)
ou via Sensor Switch Box para até 4 sensores

● Display digital apresentando parâmetros de operação e espessura
do material

● Permite a programação de 255 espessuras diferentes
● Monitoramento de valores acima e abaixo do limite
● Monitoramento da tensão de operação e

tempo de medição
● Interface opto-acoplado para CLP com

9 ou 11 bits, depende da versão do controlador
● Interfaces disponíveis:

- Interface RS232 opto-acoplada
- Saída a relé ou opto-acoplada para valores

abaixo, acima, nominais e permissivos
- Todas as tecnologias Fieldbus padrão



SISTEMA DE DETECÇÃO DE CHAPA DUPLA UDK20

Descrição:
Nas prensas da indústria automotiva, o aço vem sendo substituído pelo alumínio e outros materiais não ferrosos. Quando a 
alimentação das prensas é feita de maneira automatizada, devemos evitar que duas chapas sejam inseridas acidentalmente.  
A inserção da quantidade errada de material ocasiona danos custosos ao maquinário, perda de material e produção. O detector de 
chapa dupla UDK20 previne essas situações de maneira confiável ao monitorar pilhas de aço e alumínio com apenas um sensor.
É possível conectar um ou dois sensores do tipo PW42AGS diretamente ao UDK20 ou até quatro sensores podem ser conectados 
através do Sensor Switch Box SSBUDK10. Os sensores podem ser  selecionados sequencialmente pelo CLP ou através do modo 
de seleção nativo do controlador (aplica-se somente aos dois sensores que estiverem conectados diretamente). Esse modo de 
seleção elimina o desperdício de tempo causado pela troca de canais/programação no CLP. A detecção de chapa dupla em aço 
com 1mm de espessura, 120 % de tolerância e dois sensores PW42AGS requer somente 115 milissegundos enquanto que através 
da troca realizada pelo CLP esse tempo sobe para 370 milissegundos.

Funcionamento:
O detector de chapa dupla UDK20 combina princípios de medição eletromagnéticos e de corrente parasita. Ele monitora a 
espessura da chapa somente de um lado e, no caso do aço, exerce forças apenas durante a medição. Uma mudança na espessura 
causa uma mudança na indutância. A unidade de controle calcula a espessura da chapa através dessa mudança. Baseado nos 
valores predeterminados para 0 chapas, 1 chapa, ou 2 chapas um sinal na saída será gerado.
A unidade de controle UDK20 está disponível nas versões B, C e fieldbus com características variadas (veja tabela de dados 
técnicos). Todas as unidades de controle estão disponíveis com 255 programações possíveis (espessuras). As versões e dados 
sobre desempenho estão descritos na designação do equipamento. Unidades de controle padrão possuem uma interface paralela 
de 24 V para a seleção dos 255 parâmetros programados. Para o caso das unidades de controle Fieldbus a seleção é feita através 
do próprio Fieldbus.

Dados técnicos:    
Tensão de operação:  24 V DC +6 V / -2 V 
Consumo:              60 W (Operation: <60 W, in idle: <10 W)   
Classe de proteção:  IP 65    
Temperatura ambiente:  0 - 50 ° C  
Peso:     aprox. 1.5 kg
Entrada de sinal:              galvanicamente isolado 24 V DC com comum de referência

    Versão  B-R:   Versão  B-O, C-O e Fieldbus:
Saídas de comutação:  Relé Contato seco  galvanically isolated with optocoupler
Max. tensão de comutação: 250 V AC   50 VAC
Max. corrente de comutação:  1 Amps    0.15 Amps
Max. potência de comutação:  240 W / 200 V A   100 mW

    Versão Padrão:          Versão Fieldbus:

Dimensões:
Sistema UDK20              Sistema UDK20-2PW      Sistema UDK20-2PW-PR-S:
Largura: 205 mm (8.07 in)        Largura: 205 mm (8.07 in)     Largura:  225 mm (8.85 in)
Altura: 140 mm (5.51 in)                Altura: 140 mm (5.51 in)        Altura:     240 mm (9.44 in)
Depth:   80 mm (3.15 in)                Depth: 80 mm (3.15 in)                  Profund.: 80 mm (3.15 in)                    

Status
Fieldbus

Tipo de 
bus

Medição
real

Endereço-
bus

Limite
Superior

Limite
Inferior

1-1 FE=1.00mm -ON
0.80 < 1.0 2 > 1.20
Pro�bus DP
ONLIN lose

No. do 
programa

No. do
sensor

Type of
material

Status da
da medição

Espessor
nominal

Número de sensores:
-- : 1 sensor / SSB

  até 4 sensores

Fieldbus:
PR
xx

: Profibus
: all commo
: fieldbusses

Exemplo : para até  2 sensores, Backup de dados / controle remoto via
Fieldbus. Esses sistemas possuem saídas com 
optoacopladores e possuem conectores

UDK20-2PW-PR-S

UDK20-xx-xx-S-xx

1-1  0.50 -EIN
80%<S2=0.51>120%

No. do 
programa

No. do
sensor

Status da
 medição

Espessor
nominal

Limite
Inferior

Medição
real

Limite
Superior

Número de sensores:
-- : 1 sensor / SSB

  até 4 sensores

Versão:
B
C

Saídas:
O
R

: Optocoupler
: Relé

Carcaça:
--
FP

: Montagem em pared
: Montagem em painel

: Standard
: Backup de dados 
via RS232

Para um sensor, Backup de dados / controle remoto via 
RS232 com saída de sinal opto acoplada

Exemplo UDK20-C-O:

UDK20-xx-x-x-S-xx

Carcaça :
--
FP

: Montagem em pared
: Montagem em painel

2PW : até 2 sensores 2PW : até 2 sensores



SISTEMA DE DETECÇÃO DE CHAPA DUPLA UDK20

Sensor:
Somente o sensor PW42AGS é compatível com a unidade de 
controle UDK20. A conexão do modelo antigo PW42GS é 
somente possível com a antiga unidade de controle UDK10.

Spring loaded sensor bracket:
A Roland recomenda usar o sensor PW42AGS só com um 
suporte de sensor altamente flexível com ventosa de vácuo. Os 
melhores resultados serão obtidos com o suporte do sensor
 SH...GS).

Materiais não-ferrosos: O comportamento da fenda de ar é similar ao de materiais ferrosos (aço).
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Desempenho de medição:
Materiais ferrosos (aço): 0.1 mm (.004 in.) até 4.0 mm (.160 in.) de espessura máxima para uma chapa
Materiais não-ferrosos: Bronze, zinco, aluminio (condutividade 1.3 - 38 millisiemens) até 4 mm (.160 in.) de espessura de chapa 
única; liga de cobre até 3.5 mm (.137 in.); cobre até 3 mm (.12 in.), aço inoxidável não-magnético (austenita) até 2 mm (.08 in.)
Tempo de medição:
Materiais ferrosos (aço): Para o caso de uma espessura de chapa máxima de 4 mm (.160 in.), com limiar de detecção de 120 % e 
um sensor PW42AGS o tempo de detecção necessário é de 80 milissegundos com um máximo de 160 milissegundos no modo de 
seleção nativo com dois sensores (UDK20-2PW).
Materiais não-ferrosos: Com um ou dois sensores no modo de seleção nativo (sistema 2PW) o tempo de 85 ms é constante.
 
Comportamento em relação à fenda de ar:
Materiais ferrosos (aço): O novo detector de chapa dupla UDK20 possui uma tolerância a fendas de ar aprimorada, 
especialmente se usado em conjunto com o novo sensor PW42AGS.
Há dois tipos de fenda de ar para o caso de controle de chapa dupla. Primeiramente há a fenda entre o sensor e a superfície da 
primeira chapa (1ª fenda de ar) e há também a fenda de ar entre a primeira e a segunda chapa (2ª fenda de ar). Os diagramas 
abaixo mostram o comportamento de ambas.
Exemplo para a primeira fenda de ar com o sensor PW42AGS: De acordo com o diagrama, para o caso da leitura em uma chapa 
de 2.0mm (.08 in.) e uma fenda de ar de 0.5 mm (.02 in) haverá uma tolerância de 120 %.
Para a segunda fenda de ar e sensor PW42AGS com uma chapa de 2.0 mm (.08 in.) de espessura e uma tolerância de 120%; uma 
fenda de ar de até (.12 in.) pode ser tolerada.
Atenção! Os dados dos dois diagramas não podem ser combinados! 

mm

Max. fenda de ar entre primeira e segunda chapa 
(2ª fenda de ar)

PW42AGS

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 7,06,56,05,55,0 Espessor 
da chapa 
em mm
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9,0

10,0

11,0

0,0

Aço

Max. fenda de ar entre sensor e primeira chapa 
(1ª fenda de ar)

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 7,06,56,05,55,0 Espessor 
da chapa 
em mm

mm

0,2

0,4

0,6

1,4

1,6

1,8
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0,0

0,8
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1,2

PW42AGS Aço
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Códigos para pedido:

Unidade de controle para a conexão de um sensor ou Sensor Switch Box SSBUDK10:

Sensor:
Nome do produto Descrição
PW42AGS Eletroimã com sonda de corrente parasita integrada para detecção de chapa única com até 4.0 mm (.160 in.) de espessura

em materiais ferrosos e não ferrosos, exceto cobre, ligas de cobre e aço inoxidável (austenita).

Cabo:
Nome do produto Descrição
SCPWS-GG Receptáculo reto, comprimento padrão 5 m

SCPWS-GW Receptáculo angulado, comprimento padrão 5 m
Cabos até 50m estão disponíveis, para cabos mais longos favor entrar em contato.

Acessórios especiais:
Nome do produto Descrição
SSBUDK10 Sensor Switch Box para a conexão de até 4 sensores

SH42GS Suporte com mola central, ultra flexível para sensor para PW42AGS

SHS42GS Suporte para sensor com mola e ventosa plana (superfícies planas) para PW42AGS

SHS42G-FB Suporte para sensor com mola e ventosa (superfícies inclinadas/onduladas) para PW42AGS

SHK Suporte de fixação para SHS

2395110 Ventosa para geração de vácuo

PWSE10 Caixa para seleção de programação, também compatível com UDK20

RPP Software para backup de parâmetros em PC (Apenas versão C)

Cabo para conexão entre UDK20 e SSBUDK10:               Cabo para sensor SCPWS-GG: 

Nome do produto Descrição
UDK20-B-R-S Controle via CLP   Versão a relé

UDK20-B-O-S Controle via CLP Versão com opto-acoplador

UDK20-C-O-S Backup de dados, controle via CLP Versão com opto-acoplador

UDK20-PR-S* Backup de dados, controle via  ProfiBus 

Nome do produto Descrição
UDK20-2PW-B-R-S Control via PLC   Versão a relé

UDK20-2PW-B-O-S Control via PLC Versão com opto-acoplador

UDK20-2PW-C-O-S Data backup, control via PLC Versão com opto-acoplador

UDK20-2PW-PR-S* Data backup, control via Profibus 

* todas as tecnologias Fieldbus padrão estão disponíveis

Unidade de controle para a conexão de até dois sensores (não é possível usar Sensor Switch Box):

Nome do produto Descrição
SVCPWS-SSBUDK10 Cabo de sensor para conexão via Sensor 

Switch Box SSBUDK10

Cabos até 25m estão disponíveis, para cabos mais longos favor entrar em 
contato.

       

1  cinza
2  rosa
3  vermelho
4  preto /violeta
5  azul
6  marrom 1 mm2

7  marrom 
8  branco 1 mm2

9  verde
Capa  em branco (blindagem)

Conector fêmea em ângulo reto, lado do sensor

Contatos do plugueContatos do soquete

Conector fêmea, lado do sensor Conector macho, lado do 


