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Linha SC - Sensores Capacitivos

São sensores cujo funcionamento baseia-se na mudança da capacitância da placa detectora na face 
sensível. Podem ser utilizados para detecção de objetos sólidos metálicos ou não metálicos, e no  
controle de nível máximo e mínimo de líquidos e sólidos, mesmo mergulhados totalmente no produto.

Diagrama de Blocos
Os sensores da linha SC são constituídos de modo geral 
pelos seguintes blocos:

Princípio de Funcionamento
Baseiam-se no princípio da mudança de frequência de 
oscilação de um circuito ressonante com a alteração do valor 
de capacitância formada pela placa sensível e o ambiente, 
devido à aproximação de um corpo qualquer. Esta 
capacitância pode ser alterada, praticamente por qualquer 
objeto que aproxime-se do campo de atuação do sensor.
A mudança de frequência ocasionada pela alteração da
capacitância da placa sensível é enviada a um circuito 
detector que transforma a variação da frequência em nível de 
tensão. O circuito trigger recebe o sinal de tensão gerado no 
detector e o transforma em uma onda quadrada adequada à 
excitar um circuito de comutação, o que já é o suficiente para 
acionar circuitos externos.

Aplicações
São largamente utilizados para a detecção de objetos de 
natureza metálica ou não, tais como: madeira, papelão, 
cerâmica, vidro, plástico, alumínio, laminados ou granulados, 
pós de natureza mineral como talco, cimento, argila, etc. 
Os líquidos de maneira geral são ótimos atuadores para os 
sensores capacitivos, não importando se são condutivos ou 
não, a viscosidade ou cor. Assim sendo, são excelentes 
sistemas para controle de níveis máximos e mínimos de 
líquidos ou sólidos. Um ou dois sensores podem ser 
instalados, mesmo que mergulhados totalmente no produto.
São ideais para aplicações em sistemas de automação, tais 
como, contagem de garrafas, caixas, pacotes ou peças em 
geral, e são extremamente versáteis em aplicações de difícil 
solução quando comparados com soluções convencionais.
Para facilitar a sua utilização, possuímos uma linha completa
de fontes de alimentação para sensores. 
Consulte www.weg.net para obter mais informações sobre 
nossa linha de fontes de alimentação. 

Distância de Comutação
É uma função direta do material que está comutando o 
sensor, sendo a densidade e a natureza do material suas 
principais variáveis. 
A água e materiais muito densos e espessos são ótimos 
atuadores.

Configuração Eletrônica
A configuração elétrica dos sensores capacitivos da linha SC 
é a mesma encontrada nos sensores de proximidade 
indutivos da linha SL.

Modelos Básicos

Metálicos com Rosca

Plástico

Placa 
sensível

Oscilador Detector Trigger Comutação

Características técnicas

Tensão de alimentação: 10-30 V CC
Corrente máxima de comutação: 400 mA
Corrente de consumo: 15 mA
Temperatura de trabalho: 0 à 50 °C
Grau de proteção: IP65
Proteção: Contra inversão de polaridade

Contra picos reversos na carga
Contra sobrecarga nas saídas
Contra curto-circuito nas saídas

LED indicador do acionamento
Cabo com 2 metros. Possível o uso com conector

A face sensível dos sensores da linha SC também pode ser 
identificada por suas cores:

Azul - alimentação CA - NA ou NF
Vermelha - alimentação CC - NPN
Verde - alimentação CC - PNP

Recomenda-se no máximo 2 sensores em série para 
sistemas de dois fios, devido a queda de tensão de 
aproximadamente 8 V por sensor, que pode comprometer o 
seu funcionamento. 
Para sensores ligados em série com sistema de 3 ou 4 fios 
não limite de ligações, pois, a queda de tensão interna é 
desprezível.
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