
Sistemas de 
Segurança Radar 3D



PROTEÇÃO DE 
ACESSO

2 3

PREVENÇÃO DE 
REARME

A Segurança Industrial na sua máxima 
expressão: Os radares de segurança da 
Inxpect detetam o acesso e a presença 
de operadores em áreas perigosas, 
permitindo assim a configuração 
dinâmica dos campos de visão das 
zonas de alarme em tempo real.

Ativa os mecanismos de segurança 

das máquinas se o operador entrar 

na zona de perigo.

Previne o rearme da máquina 

enquanto o operador está na 

zona de perigo.

Sistemas de 
Segurança 
Radar 3D

STOP

Segurança Inteligente O Primeiro do Mundo
Sistema de segurança radar 
SIL2PLd e UL

Eficaz até quando falham os 
sistemas óticos
Alta segurança sem 
comprometer a produtividade 

Ajuste dinâmico do 
campo de visão (FOV)

Configuração segura

Melhora a comunicação 
com as máquinas

Tempo de resposta <  100 ms

LUZ RESÍDUOS FUMO LÍQUIDOS
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3D Safety Radar Systems 

 
 
 

O Primeiro do Mundo 
Sistema de radar de segurança 
SIL2 PLd e UL 

 
Sistema LBK: o primeiro 
sistema de radar com 
certificado UL. 

 
 

É eficaz também quando 
falham os sistemas óticos. 
Alta segurança sem 
comprometer a produtividade 

Os sistemas óticos (scanner de área e cortinas de luz), 
geralmente falham na presença de poeira, fumaça, água ou 
resíduos gerados pelo processo de produção.  
A equipe Inxpect/Fast Solution, altamente especializada em 
tecnologia de radar, desenvolveu um firmware sofisticado que, 
utilizando técnicas de radar de banda larga, é capaz de filtrar 
esses distúrbios, reduzindo falsos alarmes e aumentando a 
produtividade. 

 
 

LUZ     RESÍDUOS FUMAÇA LÍQUIDOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AJUSTE DINÂMICO DO 
CAMPO DE VISÃO (FOV) 
Os parâmetros do sensor podem ser configurados em 
tempo real, permitindo o ajuste dinâmico do campo de 
visão. Esse recurso os torna soluções perfeitas para as mais 
diversas aplicações. 

 
 
 
 

CONFIGURACÃO SEGURA 
Seja via configuração USB ou Ethernet, o 
sistema de radar de segurança Inxpect oferece 
cobertura máxima. Em todos os casos, o 
aplicativo e os dispositivos de controle se 
comunicam para total segurança. 

 

 

MELHORA A COMUNICAÇÃO COM AS 
MÁQUINAS 
A rede de comunicação modular permite que os sensores 
troquem dados de segurança com o PLC das máquinas em 
tempo real (por exemplo, posição alvo). Isso permite uma 
integração eficaz com o sistema de controle das máquinas. 

 
 
 

TEMPO DE RESPOSTA < 100 ms 
Com tempos de resposta de menos de 100 ms, você pode 
reduzir a área necessária para parar as máquinas e 
economizar espaço. 
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TEMPO DE RESPOSTA < 100 ms 
Com tempos de resposta de menos de 100 ms, você pode 
reduzir a área necessária para parar as máquinas e 
economizar espaço. 

Os parâmetros do sensor podem ser configurados em 
tempo real, potenciando o ajuste dinâmico do campo de 
visão. Esse recurso torna os radares Inxpect a solução 
perfeita para as mais diversas aplicações.

Geralmente, os sistemas óticos falham na presença de 
poeira, fumo, água ou resíduos gerados pelo processo 
de produção. Sendo a Inxpect uma empresa altamente 
especializada em tecnologia de radar, desenvolveu um 
firmware sofisticado que, utilizando técnicas de radar, 
é capaz de filtrar esses distúrbios, reduzindo falsos 
alarmes e aumentando a produtividade. 

Seja via configuração USB ou Ethernet, o sistema 
de radar de segurança Inxpect oferece cobertura 
máxima. Em todos os casos, a aplicação e os 
dispositivos de controlo comunicam entre si para 
garantir total segurança. 

A rede de comunicação modular permite que os 
sensores troquem dados de segurança com o PLC das 
máquinas em tempo real (por exemplo, a posição alvo). 
Isso permite uma integração eficaz com o sistema de 
controlo das máquinas. 

Com tempos de resposta de menos de 100 ms, agora 
pode reduzir a área necessária para parar as máquinas e 
economizar espaço.

Sistema LBK: o primeiro 
sistema de radar com 
certificado UL.



Não é necessário existir um alinhamento perfeito entre os sensores.  

A aplicação de segurança da Inxpect permite executar manualmente até 

32 configurações diferentes a serem selecionadas dinamicamente em 

tempo real. 

Função muting programável: a configuração por grupos de sensores 

permite silenciar temporariamente aqueles que são necessários para 

permitir o acesso seletivo às áreas perigosas, respeitando assim as 

necessidades de produção. 
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3D Safety Radar Systems 

 
 
 
 

APLICACÃO DE 
SEGURANÇA INXPECT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISPOSITIVO DE 
CONTROLE 
INXPECT 

 
 
 
 
 
 
 
 

SENSORES 
INTELIGENTES 
INXPECT 

Versátil, modular, ajustável. 

 
Os sistemas de radar de segurança Inxpect são 
compostos por uma unidade de controle e até seis 
sensores inteligentes, o que lhe confere uma grande 
versatilidade. Se adaptam com facilidade tanto a 
cenários simples como complexos. 

Sua configuracão é rápida e fácil, graças ao fato da 
facilidade de sua compreensão.  

 
Cada instalação inclui um guia para validação de 
procedimentos e configuração de relatórios de forma 
muito prática. 

 
1 2 3 4 5 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O alinhamento perfeito entre os sensores não é necessário. 
 
 

O aplicativo de segurança Inxpect permite que você execute 
manualmente até 32 configurações diferentes a serem selecionadas 
dinamicamente em tempo real. 

 
 

Função muting programável: a configuração por grupos de sensores 
permite silenciar temporariamente aqueles que são necessários para 
permitir o acesso seletivo às áreas perigosas, respeitando assim as 
necessidades de produção. 
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INXPECT

APLICAÇÃO DE SEGURANÇA

DISPOSITIVO DE 

CONTROLO 

INXPECT

SENSORES

INTELIGENTES

INXPECT

Os sistemas de radar de segurança Inxpect são 

compostos por uma unidade de controlo e até seis 

sensores inteligentes, o que lhes confere uma grande 

versatilidade. Adaptam-se com facilidade tanto a cenários 

simples como complexos. 

A sua configuração é rápida e fácil, graças à sua interface 

intuitiva. 

Cada instalação inclui um guia para validação de 

procedimentos e configuração de relatórios de forma 

muito prática.

Dispositivo de Controlo Inxpect
Para ajustar a cobertura aos requisitos 

específicos de qualquer instalação, nos 

sistemas Inxpect, o campo de deteção 

de cada sensor pode ser configurado 

independentemente dos outros. 

Para além disso, graças aos sistemas 

Inxpect, os parâmetros podem ser ajustados 

em tempo real. 

O primeiro Sistema de 
radar do mundo com 
certificado SIL e UL

A resposta para 
aplicações complexas 
exigentes

Abertura de campo de visão ajustável e 
dinamicamente ajustável em incrementos de 
10º.

Até quatro áreas de alarme diferentes, em 
intervalos de 0,5 a 5m.

Duas famílias de sensores

LBK-S01 SBV-01

DOIS CAMPOS DE DETEÇÃO CONFIGURÁVEIS O PRIMEIRO RADAR DE SEGURANÇA 3D MULTIÁREA 

COM SELEÇÃO DE CAMPO DINÂMICO
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  3D Safety Radar Systems 

 
 

Cod. 90202011 

LBK-S01 
Sensor radar inteligente 24GHz 

 
O sensor LBK-S01 é um dispositivo de radar inteligente FMCW 
(Frequency Modulated Continuous Wave) baseado nos 
algoritmos de detecção proprietários do Inxpect. O sensor 
emite ondas de rádio de 24 GHz; analisa o retorno dos sinais 
refletidos e gera informações sobre os objetos em seu campo 
de visão (FOV), sejam eles estáticos ou móveis. 

Suas principais funções são: 

• Análises de movimento e cenários. 

• Comunicação com a unidade de controle do sinal de 
detecção de movimento, via barramento CAN. 

• Envio de diagnósticos e relatórios de erros à central, via 
rede CAN. 

 

 

 
 
 
 
 

o Out           in 
 
 
 

 

123mm 

 
 

 

Certificações  
 
 
 

\ 

 
165 mm (6.49 in) 

 
 

49.1 mm 
(1.93 in) 

 
 
 

  Dados técnicos  

143 mm (5.63 in) 

 
 

\ 
 
 
 

   24 GHz ISM licença livre (veja Anexo técnico sobre uso mundial) 

  2 conectores M12 de 5 pinos (1 macho e 1 fêmea)                                                  

   120 Ω (não fornecido, para instalação com conector de terminal) 

  12 V dc ± 20%, através da unidade de controle  

   1,2 W 

  IP67                                                     

   Caixa do sensor: PA66 | Suporte: PA66 e fibra de vidro (GF) 

85 mm 
(3.34 in) 

Frequência: 

Conectores: 

Resistência Rede CAN: 

Alimentação: 

Consumo: 

Grau de proteção: 

Material: 
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Cod. 90202011

O sensor LBK-S01 é um dispositivo de radar 

inteligente FMCW (Frequency Modulated 

Continuous Wave) baseado nos algoritmos de 

deteção proprietários da Inxpect. O sensor emite 

ondas de rádio de 24 GHz; analisa o retorno dos 

sinais refletidos e gera informações sobre os 

objetos presentes no seu campo de visão (FOV), 

sejam eles estáticos ou móveis.

As suas principais funções são:  

• Análises de movimento e de cenários.  

• Comunicação com a unidade de controlo do 

sinal de deteção de movimento, via barramento 

CAN.  

• Envio de diagnósticos e relatórios de erros à 

central, via rede CAN. 

LBK-S01
Sensor radar inteligente 24GHz

85 mm
(3.35 in)
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A rede de comunicação modular permite que os sensores 
troquem dados de segurança com o PLC das máquinas em 
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TEMPO DE RESPOSTA < 100 ms 
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Ligação Avançada Ligação Simples Ligação Básica

Ajuste Dinâmico dos 
Campos de Deteção

Ajuste Dinâmico dos 
Campos de Deteção

Ajuste Dinâmico dos 
Campos de Deteção

Configuração Ethernet 
Segura

Parâmetros de Segurança Parâmetros de Segurança Parâmetros de Segurança

Configuração Ethernet 
Segura

Configuração USB 
Segura

- Segurança Fieldbus
- Ethernet segura
- USB
- Digital I/O, incluíndo 
duas saídas de segurança 
de canal duplo

- Ethernet segura
- USB
- Digital I/O, incluíndo 
duas saídas de segurança 
de canal duplo

- USB
- Digital I/O, incluíndo 
duas saídas de segurança 
de canal duplo

- Até 32 configurações 
alteráveis em tempo real

- SIL2 (IEC 61508)
- PLd, Cat. 3 (ISO 13849)
- Performance Class D 
(IEC/TS 62998-1)

- SIL2 (IEC 61508)
- PLd, Cat. 3 (ISO 13849)
- Performance Class D 
(IEC/TS 62998-1)

- SIL2 (IEC 61508)
- PLd, Cat. 3 (ISO 13849)
- Performance Class D 
(IEC/TS 62998-1)

- Até 4 configurações 
alteráveis em tempo real

- Até 4 configurações 
alteráveis em tempo real

Fieldbus,
Ethernet e 
Digital I/O

Ethernet e 
Digital I/O

Digital I/O



Este sistema de suporte avançado torna a 

instalação e o posicionamento dos sensores 

Inxpect mais fácil e rápido. A rotação em torno 

dos eixos X e Z permite otimizar a cobertura 

da área de perigosa, definindo os campos de 

deteção do sensor; enquanto a rotação em torno 

do eixo Y torna possível tirar proveito dos planos 

horizontal e vertical. Este sistema de suporte é 

perfeito para instalar os sensores em superfícies 

horizontais e verticais.

SBV-01
Em suporte de 3 eixos

suporte de
3 eixos
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SBV-01 
Em suporte de 3 eixos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suporte 
de 3 
eixos 

 
Este sistema de suporte avançado torna a instalação e o 
posicionamento dos sensores Inxpect mais fáceis e 
rápidos. A rotação em torno dos eixos X e Z permite 
otimizar a cobertura da área perigosa, definindo os 
campos de detecção de sensor; enquanto a rotação em 
torno do eixo Y torna possível tirar proveito dos planos 
horizontal e vertical. Este sistema de suporte é perfeito 
para instalar os sensores em superfícies horizontais e 
verticais.

 
 
 
 

 
 

Montagem em 
parede vertical 

  
 ± 180° 

Y 
± 180° 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z 

X 
132.1 mm 

(5.2 in) 

 
 
 

 
158 mm (6.22 in) 

± 100° 

 
 

 
101.5 mm 

(3.9 in) 
 

 
130 mm (5.12 in) 

montagem em 
parede vertical
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Cod. 90302010

O sensor SBV-01 é um dispositivo de radar 

inteligente FMCW (Frequency Modulated 

Continuous Wave) baseado nos algoritmos de 

deteção proprietários da Inxpect. Este, opera na 

banda de onda V milimétrica (60 GHz) e pode 

detetar cenas complexas ao analisar o retorno 

dos sinais refletidos por objetos estáticos, e em 

movimento, dentro do campo de visão.

As suas principais funções são:  

• Análise de movimento e cenários.  

• Comunicação à unidade de controlo do sinal 

de deteção de movimento, via CAN bus.  

• Envio de diagnósticos e relatórios de erros à 

central, via CAN bus.

SBV-01
Sensor radar inteligente 60GHz
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Cod. 90302010 

SBV-01 
Sensor radar inteligente 60GHz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suporte 
de 2 
eixos 

 
O sensor SBV-01 é um dispositivo de radar inteligente 
FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave) baseado 
nos algoritmos de detecção proprietários do Inxpect. Ele 
opera na banda de onda V milimétrica (60 GHz) e pode 
detectar cenas complexas analisando o retorno de sinais 
refletidos por objetos estáticos e em movimento em seu 
campo de visão. 
 
Com um plano de detecção horizontal selecionável 
dinamicamente e até quatro áreas de alarme, é ideal para 
aplicações em cenários complexos, mesmo com máquinas 
ou veículos móveis. 
 
Suas principais funções são: 

• Análise de movimento e cenários. 
• Comunicação à unidade de controle do sinal de 

detecção de movimento, via CAN bus. 
• Envio de diagnósticos e relatórios de erros à 

central, via CAN bus.
 
 
 
 

85 mm 
(3.34 in) out           in 

 
 
 

135 mm 
(5.31 in) 

 
 
 
 
 
 

158 mm (6.22 in)  
  Certificações  

 
 

70 mm 
(2.75 in) 

 
 

\ 

 
Certificação mundial disponível em 2021 

 
  Dados técnicos  

 
 
130 mm (5.12 in) 

 
 Banda V de ondas milimétricas: 60 GHz (ver Anexo técnico para uso mundial) 
 
    2 conectores M12 de 5 pinos (1 macho e 1 fêmea)                                                
 
 120 Ω (não fornecido, para instalação com conector de terminal) 
 
   12 V dc ± 20%, a través da unidade de controle                                                                       
 
   2,8 W 
 
    IP67                                                                                                                                           
 
  Caixa do sensor: PA66 (frontal) + Alumínio (atrás) | Suporte: PA66 e fibra de vidro (GF)  

Frequência: 

Conectores: 

Resistência Rede CAN: 

Alimentação: 

Consumo: 

Grau de proteção: 

Material: 
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Cod. 90301011 Cod. 90303011

ISC-B01 ISC-02
Dispositivo de controlo Rede

Fieldbus, Ethernet e Digital I/O

Dispositivo de controlo Rede

Ethernet e Digital I/O

A A

F E

B B

G F

C C

H

D

I

E D
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O ISC- B01 é a unidade de controlo mais avançada para radares de 
segurança Inxpect, com uma gama de opções de comunicação muito 
ampla.
A Aplicação de Seguranç Inxpect permite a configuração de níveis de 
sensibilidade, funções de segurança, tamanho das zonas de alcance 
e a funcionalidade das portas I/O do controlador.

Segurança Fieldbus
Atualmente suporta o protocolo PROFIsafe Fieldbus.

Ethernet Segura
Configuração e gestão remota, protegidas por protocolos de ciber-
segurança standard da indústria.

USB
Opção de configuração local.

Entradas Digitais
Duas entradas de canal duplo que suportam as seguintes funções:
- sinal de silenciamento
- sinal de paragem de emergência
- sinal de reiniciar

Quatro Saídas OSSD
Saídas de segurança: 2 canais de segurança OSSDs.
Saídas auxiliares: 4 saídas auxiliares, que podem ser configuradas 
para sinalizar feedback de reniciar, de falha ou de estado de 
silenciamento.

Áreas de Deteção Dinâmicas
Todas as áreas de deteção podem ser modificadas dinamicamente 
em tempo real: 2 áreas de deteção no sistema LBK Bus e 4 áreas de 
deteção para sistema SBV Bus.

O ISC-02 oferece interfaces de comunicação USB e Ethernet, 
fornecendo opções de configuração local e remota.
Em ambos os casos, a Aplicação de Segurança Inxpect permite a 
confuguração de níveis de sensibilidade, funções de segurança, 
tamanho dos campos de deteção e a funcionalidade das portas I/O 
do controlador.

Ethernet Segura
Configuração e gestão remota, protegidas por protocolos de ciber-
segurança standard da indústria.

USB
Opção de configuração local.

Entradas Digitais
Duas entradas de canal duplo que suportam as seguintes funções:
- sinal de silenciamento
- sinal de paragem de emergência
- sinal de reiniciar

Quatro Saídas OSSD
Saídas de segurança: 2 canais de segurança OSSDs.
Saídas auxiliares: 4 saídas auxiliares, que podem ser configuradas 
para sinalizar feedback de reniciar, de falha ou de estado de 
silenciamento.

Áreas de Deteção Dinâmicas
Todas as áreas de deteção podem ser modificadas dinamicamente 
em tempo real: 2 áreas de deteção no sistema LBK Bus e 4 áreas de 
deteção para sistema SBV Bus.

A - Conector I/O
B - LED de estado do sensor
C - Porta micro USB
D - LED de estado Fieldbus 
E - Porta Ethernet
F - Conector da fonte de alimentação
G - Conector da fonte de alimentação e 
Rede CAN Bus
H - Porta nº1 Fieldbus Ethernet
I  - Porta nº2 Fieldbus Ethernet

A - Conector I/O
B - LED de estado do sensor
C - Porta micro USB
D - Porta Ethernet
E - Conector da fonte de alimentação
F - Conector da fonte de alimentação e 
Rede CAN Bus

Saídas Saídas4 saídas OSSD ou 2 saídas de segurança 4 saídas OSSD ou 2 saídas de segurança

2 entradas digitais Tipo 3 de duplo canal com GND comum 2 entradas digitais Tipo 3 de duplo canal com GND comum

Interface Ethernet para monitorização dos dados em tempo real

5W (no OSSD)

IP20

Ethernet, USB

Entradas Entradas

Saídas de segurança Saídas de segurança

Interface Fieldbus

Interface Modbus

Interface Modbus

Fonte de alimentação

Fonte de alimentação

Consumo máximo

Consumo máximo

Montagem

Montagem

Grau de proteção

Grau de proteção

Secção dos terminais

Secção dos terminais

Configuração dos terminais

Configuração dos terminais
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3D Safety Radar Systems 

 
 
 
 
 

A B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G H 
 

A – Conector I/O 

 
 
 

C D E F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I L 

Cod. 90301010 

ISC-B01 
Dispositivo de controle Rede 

• ISC-B01 é o novo controlador para sistemas 
de detecção de radar Inxpect, que melhora 
o desempenho de suas funções graças à 
conexão Ethernet. 

• ISC-B01 pode ser configurado remotamente 
usando o aplicativo de segurança Inxpect, de 
acordo com os mais altos padrões de segurança 

• Todas as áreas de detecção podem ser 
modificadas dinamicamente em tempo real 
(duas áreas de detecção no sistema LBK Bus 
e quatro áreas de detecção para SBV

B – LED de estado do sensor 
C – Porta micro USB para comunicação com o 

app de segurança Inxpect 
D – LED de estado de Fieldbus Ethernet 
E – Porta micro USB (reserva) 
F – Porta Ethernet para a comunicação com 

o app de segurança Inxpect 
G – Conector da fonte de alimentação 
H – Conector da fonte de alimentação e 

Rede CAN 
I  – Porta nº 1 Fieldbus Ethernet 
L – Porta nº 2 Fieldbus Ethernet 

• Suporta diferentes protocolos de fieldbus (por 
exemplo, PROFIsafe, CIP Safety

 
 

1 2 
 

106 mm (4.17 in) 

  Certificações  
 
 

\ 

 
 
 
 
 
 
 

 
58 mm (2.28 in) 

 
  Dados técnicos  

 4 saídas OSSD (Output Signal Switching Devices) ou 2 saídas de segurança 

 
 

90 mm 

 
 

 
  2 entradas digitais Tipo 3 de duplo canal com GND comum 

(3.54 in)  
 

 24 V cc (20–28 V cc) Corrente máxima: 0,6 A 

 5 W (no OSSD)                                                         

 Trilho DIN 

 IP20                                                   

 Seção: 1mm2 (AWG16) | Corrente máxima: 4 A com cabos de 1mm2
 

Saídas de lado alto (com funcão de proteção extendida) 

Tensão máxima: 30 V cc | Corrente máxima: 0,4 A | Potência máxima: 12 W 

Interface Ethernet para vários padrões de rede de campo (por exemplo, PROFIsafe) 

Saídas: 

Saídas de segurança: 

Entradas: 

Interface de rede de 
campo: 

Fonte de alimentação: 

Consumo máximo: 

Montagem: 

Grau de proteção: 

Seção dos terminais: 
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3D Safety Radar Systems 

 
 
 
 
 

A B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G H 
 

A – Conector I/O 

 
 
 

C D E F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I L 

Cod. 90301010 

ISC-B01 
Dispositivo de controle Rede 

• ISC-B01 é o novo controlador para sistemas 
de detecção de radar Inxpect, que melhora 
o desempenho de suas funções graças à 
conexão Ethernet. 

• ISC-B01 pode ser configurado remotamente 
usando o aplicativo de segurança Inxpect, de 
acordo com os mais altos padrões de segurança 

• Todas as áreas de detecção podem ser 
modificadas dinamicamente em tempo real 
(duas áreas de detecção no sistema LBK Bus 
e quatro áreas de detecção para SBV

B – LED de estado do sensor 
C – Porta micro USB para comunicação com o 

app de segurança Inxpect 
D – LED de estado de Fieldbus Ethernet 
E – Porta micro USB (reserva) 
F – Porta Ethernet para a comunicação com 

o app de segurança Inxpect 
G – Conector da fonte de alimentação 
H – Conector da fonte de alimentação e 

Rede CAN 
I  – Porta nº 1 Fieldbus Ethernet 
L – Porta nº 2 Fieldbus Ethernet 

• Suporta diferentes protocolos de fieldbus (por 
exemplo, PROFIsafe, CIP Safety

 
 

1 2 
 

106 mm (4.17 in) 

  Certificações  
 
 

\ 

 
 
 
 
 
 
 

 
58 mm (2.28 in) 

 
  Dados técnicos  

 4 saídas OSSD (Output Signal Switching Devices) ou 2 saídas de segurança 

 
 

90 mm 

 
 

 
  2 entradas digitais Tipo 3 de duplo canal com GND comum 

(3.54 in)  
 

 24 V cc (20–28 V cc) Corrente máxima: 0,6 A 

 5 W (no OSSD)                                                         

 Trilho DIN 

 IP20                                                   

 Seção: 1mm2 (AWG16) | Corrente máxima: 4 A com cabos de 1mm2
 

Saídas de lado alto (com funcão de proteção extendida) 

Tensão máxima: 30 V cc | Corrente máxima: 0,4 A | Potência máxima: 12 W 

Interface Ethernet para vários padrões de rede de campo (por exemplo, PROFIsafe) 

Saídas: 

Saídas de segurança: 

Entradas: 

Interface de rede de 
campo: 

Fonte de alimentação: 

Consumo máximo: 

Montagem: 

Grau de proteção: 

Seção dos terminais: 

Saídas de lado alto (com função de proteção extendida)

Tensão máxima: 30V cc | Corrente máxima: 0,4A | Potência máxima: 12W

Saídas de lado alto (com função de proteção extendida)

Tensão máxima: 30V cc | Corrente máxima: 0,4A | Potência máxima: 12W

Segurança Fieldbus com base Ethernet

24V cc (20-28V cc) | Corrente máxima: 1A (no OSSD)

Trilho DIN

Secção: 1mm2  | Corrente máxima: 4A com cabos de 1mm2

Interface Ethernet para monitorização dos dados em tempo real

5W (no OSSD)

IP20

Ethernet, USB

24V cc (20-28V cc) | Corrente máxima: 1A (no OSSD)

Trilho DIN

Secção: 1mm2  | Corrente máxima: 4A com cabos de 1mm2



Cod. 90304011

ISC-03
Dispositivo de controlo Rede

Digital I/O

A

D

B

E

C

O ISC-03 fornece uma funcionalidade de controlo básica mas robusta 
para qualquer radar de segurança da Inxpect. 
A Aplicação de Segurança Inxpect funciona via USB para configurar 
os níveis de sensibilidade, funções de segurança, tamanho 
dos campos de deteção, e a funcionalidade das portas I/O do 
controlador.

USB
Opção de configuração local.

Entradas Digitais
Duas entradas de canal duplo que suportam as seguintes funções:
- sinal de silenciamento
- sinal de paragem de emergência
- sinal de reiniciar

Quatro Saídas OSSD
Saídas de segurança: 2 canais de segurança OSSDs.
Saídas auxiliares: 4 saídas auxiliares, que podem ser configuradas 
para sinalizar feedback de reniciar, de falha ou de estado de 
silenciamento.

Áreas de Deteção Dinâmicas
Todas as áreas de deteção podem ser modificadas dinamicamente 
em tempo real: 2 áreas de deteção no sistema LBK Bus e 4 áreas de 
deteção para sistema SBV Bus.

A - Conector I/O
B - LED de estado do sensor
C - Porta micro USB
D - Conector da fonte de alimentação
E - Conector da fonte de alimentação e 
Rede CAN Bus

Saídas 4 saídas OSSD ou 2 saídas de segurança

2 entradas digitais Tipo 3 de duplo canal com GND comumEntradas

Saídas de segurança

Fonte de alimentação

Consumo máximo

Montagem

Grau de proteção

Secção dos terminais
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3D Safety Radar Systems 

 
 
 
 
 

A B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G H 
 

A – Conector I/O 

 
 
 

C D E F 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I L 

Cod. 90301010 

ISC-B01 
Dispositivo de controle Rede 

• ISC-B01 é o novo controlador para sistemas 
de detecção de radar Inxpect, que melhora 
o desempenho de suas funções graças à 
conexão Ethernet. 

• ISC-B01 pode ser configurado remotamente 
usando o aplicativo de segurança Inxpect, de 
acordo com os mais altos padrões de segurança 

• Todas as áreas de detecção podem ser 
modificadas dinamicamente em tempo real 
(duas áreas de detecção no sistema LBK Bus 
e quatro áreas de detecção para SBV

B – LED de estado do sensor 
C – Porta micro USB para comunicação com o 

app de segurança Inxpect 
D – LED de estado de Fieldbus Ethernet 
E – Porta micro USB (reserva) 
F – Porta Ethernet para a comunicação com 

o app de segurança Inxpect 
G – Conector da fonte de alimentação 
H – Conector da fonte de alimentação e 

Rede CAN 
I  – Porta nº 1 Fieldbus Ethernet 
L – Porta nº 2 Fieldbus Ethernet 

• Suporta diferentes protocolos de fieldbus (por 
exemplo, PROFIsafe, CIP Safety

 
 

1 2 
 

106 mm (4.17 in) 

  Certificações  
 
 

\ 

 
 
 
 
 
 
 

 
58 mm (2.28 in) 

 
  Dados técnicos  

 4 saídas OSSD (Output Signal Switching Devices) ou 2 saídas de segurança 

 
 

90 mm 

 
 

 
  2 entradas digitais Tipo 3 de duplo canal com GND comum 

(3.54 in)  
 

 24 V cc (20–28 V cc) Corrente máxima: 0,6 A 

 5 W (no OSSD)                                                         

 Trilho DIN 

 IP20                                                   

 Seção: 1mm2 (AWG16) | Corrente máxima: 4 A com cabos de 1mm2
 

Saídas de lado alto (com funcão de proteção extendida) 

Tensão máxima: 30 V cc | Corrente máxima: 0,4 A | Potência máxima: 12 W 

Interface Ethernet para vários padrões de rede de campo (por exemplo, PROFIsafe) 

Saídas: 

Saídas de segurança: 

Entradas: 

Interface de rede de 
campo: 

Fonte de alimentação: 

Consumo máximo: 

Montagem: 

Grau de proteção: 

Seção dos terminais: 

Saídas de lado alto (com função de proteção extendida)

Tensão máxima: 30V cc | Corrente máxima: 0,4A | Potência máxima: 12W

5W (no OSSD)

IP20

USB

24V cc (20-28V cc) | Corrente máxima: 1A (no OSSD)

Trilho DIN

Secção: 1mm2  | Corrente máxima: 4A com cabos de 1mm2
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3D Safety Radar Systems 

 
 
 

Aplicativo de 
segurança Inxpect 
 
O software permite uma configuração simples e intuitiva e 
posterior validação da área de cobertura. O aplicativo de 
segurança Inxpect é um software que pode ser instalado em 
qualquer PC ou Mac. É usado para configurar facilmente as 
áreas de cobertura volumétrica dos sistemas de radar de 
segurança Inxpect, configurando a lógica e validação do sistema 
aplicado. É um suporte fundamental para instalar qualquer 
sistema de segurança Inxpect. (detalhe, sem custo para 
usuários). 

 
 
 
                                                                                     

 
CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA 

1- Fácil configuração de todos os parâmetros do sensor 
e do controlador, bem como importação de projetos 
de máquinas em diferentes formatos 
 

 
 
 

                                                         
 

VERIFICAÇÃO DE STATUS DO SISTEMA 
2- O status da unidade de controle e os sensores individuais, 

saídas e entradas podem ser verificados via aplicativo. 
 
 
 
 

                                                                                            
3..  

 
VALIDAÇÃO DO SISTEMA 

3- software pode ser usado para validar a função do sistema e 
escrever relatórios de validação. 

12 13

Sistemas de Segurança Radar 3D

O software permite uma configuração simples e 

intuitiva e posterior validação da área de cobertura. 

A aplicação de segurança da Inxpect é um software 

que pode ser instalado em qualquer PC ou Mac. 

É usado para configurar facilmente as áreas de 

cobertura volumétrica dos sistemas de radar de 

segurança, configurando a lógica e validação do 

sistema aplicado. É um suporte fundamental para 

instalar qualquer sistema de segurança Inxpect. 

(Sem custo para os usuários). 

Aplicativo de
segurança Inxpect

Fácil configuração de todos os parâmetros do 

sensor e do controlador, bem como importação 

de projetos de máquinas em diferentes formatos.

O status da unidade de controlo e os sensores 

individuais, saídas e entradas podem ser 

verificados através da aplicação.

O software pode ser usado para validar a função 

do sistema e escrever relatórios de validação.

Configuração do Sistema 

Verificação de Status do Sistema 

Validação do Sistema



Parafuso
M4x12

Cobertura do sensor
ST-0709

Base do sensor
ST-0709

Sensor
LBK-S01

Espaçador
M4x3,1

Porca 
autoblocante
M4

Anilha
M4x0,8

14

Vista frontal

Vista topo

15

Sistemas de Segurança Radar 3D

Cod. 90202ZAABR

AISI 304 AÇO INOX

Este protetor metálico garante o máximo 

desempenho dos sensores Inxpect, mesmo nas 

condições ambientais mais adversas. Aumenta a sua 

imunidade à deteção espúria e reduz a possibilidade 

de danos por impactos acidentais.

Kit metálico de proteção Cabos
Para sensores LBK
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3D Safety Radar Systems 

 
 
 

Cabos 
 
 

controlador para 
sensor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sensor para 
sensor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terminador de 
rede 

Cabo unidade de controle/sensor: 
Bus CAN, totalmente blindado. 

Extremo da unidade de controle: cabos livres 

Extremo do sensor: conector M12, fêmea, 5 polos, 
codificado A, ângulo 90° 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cabo sensor/sensor: 
Bus CAN, totalmente blindado. 

Extremo IN: conector M12, fêmea, 5 polos, codificado 
A, angulado 90° 

Extremo OUT: conector M12, macho, 5 polos, 
codificado A, angulado 90° 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terminação de rede: M12, macho, 5 polos, codificado  
A, reto 180°, resistência 120 Ω 

 

  Cod. 070000BR

 LBK System 
LBK System Bus SBV System Bus 

5 m Cod. 08000003BR Cod. 08000110BR 

10 m Cod. 08000004BR Cod. 08000111BR 

15 m Cod. 08000006BR Cod. 08000112BR 

 

 LBK System 
LBK System Bus SBV System Bus 

3 m Cod. 08000007BR Cod. 08000120BR 

5 m Cod. 08000013BR Cod. 08000121BR 

10 m Cod. 08000014BR Cod. 08000122BR 

15 m Cod. 08000016BR Cod. 08000123BR 

 



1716

Casos de Aplicação 3D Safety Radar Systems 
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Prevenção de rearme 
Maior segurança em células robotizadas 

 
 

O Inxpect redefine a Segurança Industrial e as células robotizadas. Os radares 3D garantem a segurança 
máxima em áreas perigosas, evitando o rearmamento inadvertido enquanto os operadores estão em áreas 
perigosas. 

 
Características principais: 

 
• 3D nativo: cobertura volumétrica 
• Adaptável a cenários de mudança 
• Evita rearmes involuntários 
• Simplifica os procedimentos de acesso 
• Elimina o erro humano 
• Melhora a produtividade 

A Inxpect redefine a Segurança Industrial e as células robotizadas. 

Os radares 3D garantem a segurança máxima em áreas perigosas, 

evitando o rearme inadvertido enquanto os operadores estão em 

áreas perigosas.

  

Características principais:  

• 3D nativo: cobertura volumétrica  

• Adaptável a cenários de mudança  

• Evita rearmes involuntários  

• Simplifica os procedimentos de acesso  

• Elimina o erro humano  

• Melhora a produtividade 

Maior segurança em células robotizadas

Prevenção de rearme

Sistemas de Segurança Radar 3D

A Inxpect redefine a Segurança Industrial em linhas de embalagem automática. Os radares 

3D simplificam a interação entre pessoas e máquinas, evitam o rearme acidental e reduzem 

os riscos residuais, aumentando a eficiência e a produtividade. 

  

Características principais:  

• 3D nativo: cobertura volumétrica  

• Evita rearmes involuntários  

• Simplifica os procedimentos de acesso  

• Melhora a interação homem-máquina  

• Elimina o erro humano  

• Melhora a produtividade 

Maior segurança em linhas de Paletizadoras, 

Despaletizadoras e Envolvedoras

Prevenção de rearme



Sistemas de Segurança Radar 3D

18 19

A Inxpect introduz segurança dinâmica em aplicações de Pick and Place. O radar 

Inxpect 3D simplifica a interação homem-máquina, fornece proteção dinâmica e 

é fácil de configurar. Por ser adaptável a cenários em constante mudança, o radar 

aumenta a eficiência e a produtividade.

  

Características principais:  

• 3D nativo: cobertura volumétrica  

• Adaptável a cenários de mudança  

• Proteção muito dinâmica  

• Configuração simples

Aplicações internas: Pick and Place

Sistema inteligente anticolisão
3D Safety Radar Systems 
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Sistema inteligente anticolisões 
Aplicacões internas: Pick and Place 

 
 

O Inxpect introduz segurança dinâmica em aplicativos Pick and Place. O radar Inxpect 3D simplifica a 
interação homem-máquina, fornece proteção dinâmica e é fácil de configurar. Ao se adaptar a cenários 
em mudança, o radar 3D do Inxpect aumenta a eficiência e a produtividade. 
 

Características principais: 

 
• 3D nativo: cobertura volumétrica 

• Adaptável a cenários de mudança 
• Proteção muito dinâmica 
• Configuração simples

A Inxpect traz segurança dinâmica para aplicações de veículos guiados automatizados. Os 

radares 3D são os sensores ideais para sistemas anticolisão: funcionam mesmo na presença 

de poeira, detritos, chuva e reflexos de luz. Para além disso, são eficazes na deteção de 

cargas suspensas, fornecem cobertura volumétrica e são perfeitamente adequados para 

ambientes internos e externos.  

Características principais:  

• 3D nativo: cobertura volumétrica  

• Deteção eficaz de cargas suspensas  

• Eficaz mesmo na presença de poeira, detritos, fumo, chuva e reflexos de luz  

• Aplicações em ambientes interiores e exteriores

Aplicações internas/externa: AGV’s, Cargo Lifts

Sistema inteligente anticolisão

3D Safety Radar Systems 
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Sistema inteligente anticolisões 
Aplicacões internas/ externa: AGV´s, Cargo Lifts… 

 
 

O Inxpect traz segurança dinâmica para aplicações de veículos guiados automatizados. Os radares 3D são os 
sensores ideais para sistemas anticolisão: eles funcionam mesmo na presença de poeira, detritos, chuva e 
reflexos de luz. Eles são eficazes na detecção de cargas suspensas, fornecem cobertura volumétrica e são 
perfeitamente adequados para ambientes internos e externos. 
 
Características principais: 

 
• 3D nativo: cobertura volumétrica 
• Detecção eficaz de cargas suspensas 

• Eficaz mesmo na presença de poeira, detritos, fumaça, chuva e reflexos de luz 

• Aplicações em ambientes interiores e exteriores 



Sistemas de Segurança Radar 3D

20 21

3D Safety Radar Systems 
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Sistema inteligente anticolisões 
Aplicacões externas: máquinas pesadas e máquinas agrícolas 

 
 

O Inxpect garante segurança máxima, mesmo em condições ambientais adversas. Os radares Inxpect 3D 
são uma excelente ajuda no monitoramento de áreas onde as máquinas estão em movimento, pois 
permitem uma análise completa da área em vários níveis. 

 
Características principais: 

 

• Eficaz mesmo com fumaça, poeira, detritos, chuva, neblina, neve e reflexos de luz 
• Reduz falsos alarmes 

• Aplicações em ambientes internos e externos 

• Radar 3D: proteção volumétrica 

• Temperatura de funcionamento -30° + 60° 

A Inxpect garante segurança máxima, mesmo em condições ambientais adversas. Os 

radares Inxpect 3D são uma excelente ajuda na monitorização de áreas onde as máquinas 

estão em movimento, pois permitem uma análise completa da área em vários níveis.

Características principais:  

• Eficaz mesmo com fumo, poeira, detritos, chuva, neblina, neve e reflexos de luz  

• Reduz falsos alarmes  

• Aplicações em ambientes internos e externos  

• Radar 3D: proteção volumétrica

• Temperatura de funcionamento -30º +60º

Aplicações externas: máquinas pesadas e 
máquinas agrícolas

Sistema inteligente anticolisão

O Radar garante segurança máxima, mesmo em condições ambientais adversas. 

Poeira, fumo, chuva ou detritos de produção não causam falsos alarmes. A cobertura 

volumétrica dos radares da Inxpect, evita colisões com cargas suspensas ou elementos 

aerotransportados. 

Características principais:  

• Eficaz mesmo com fumo, poeira, detritos, chuva, nevoeiro, neve e reflexos de luz  

• Reduz alarmes falsos  

• Radar 3D: proteção volumétrica  

• Temperatura de funcionamento -30º +60º

Aplicações externas: vagões, pátio de manobras

Sistema inteligente anticolisão
3D Safety Radar Systems 

22 Inxpect product catalogue v1.5 – Copyright © 2021 Inxpect S.p.A. – All rights reserved. - inxpect.com - safety@inxpect.com  -  Designed and manufactured in Italy by Inxpect. 
“Inxpect” and its logo are registered trademarks of Inxpect S.p.A. – Technical specifications subject to change without notice. – All pictures shown are for illustration purpose only. 

 

 

 
 

Sistema inteligente anticolisões 
Aplicacões externas: vagões, pátio de manobras 

 
 

O Radar garante segurança máxima, mesmo em condições ambientais adversas. Poeira, fumaça, chuva ou 
detritos de produção não causam alarmes falsos. A cobertura volumétrica dos radares Inxpect 3D evita 
colisões com cargas suspensas ou elementos aerotransportados. 
 
Características principais: 

 

• Eficaz mesmo com fumaça, poeira, detritos, chuva, nevoeiro, neve e reflexos de luz 
• Reduz alarmes falsos 
• Radar 3D: proteção volumétrica 
• Temperatura de funcionamento -30° + 60° 



Sistemas de Segurança Radar 3D
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A Inxpect redefine a segurança para pórticos mecanizados. Graças à sua cobertura 

volumétrica, os radares 3D cobrem o chão e a superfície de trabalho e garantem a máxima 

segurança para os operadores. 

Características principais: 

• Resistente a detritos: Sem alarmes e paragens falsas.  

• 3D nativo: cobertura volumétrica (tanto do piso quanto da superfície de trabalho)  

• Evita reinicializações inadvertidas enquanto o operador está na área perigosa  

• Elimina o erro humano 

O Inxpect redefine a segurança da estação de encomendas. Os radares da marca podem 

ser posicionados no alto para criar uma barreira volumétrica para proteção de acesso. Essa 

configuração melhora e torna a interação entre pessoas e máquinas mais segura.  

Características principais:  

• Eficaz mesmo com fumo, pó, detritos, chuva, neblina, neve e reflexos de luz  

• Aumento radical do espaço livre no solo  

• Simplifica a interação entre o homem e máquina  

• Melhora a produtividade 

Segurança dinâmica para pórticos mecanizados Maior segurança em zonas envolvedoras, paletizadoras 

ou despaletizadoras

Proteção de acesso Proteção de acesso

3D Safety Radar Systems 
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Proteção de acesso 
Segurança dinâmica para pórticos mecanizados 

 
 

O Inxpect redefine a segurança para pórticos mecanizados. Graças à sua cobertura volumétrica, os radares 3D 
Inxpect cobrem o chão e a superfície de trabalho e garantem a máxima segurança para os operadores. 

 
Características principais: 

 
• Resistente a detritos: Sem alarmes e paradas falsas. 
• 3D nativo: cobertura volumétrica (tanto do piso quanto da superfície de trabalho) 

• Evita reinicializações inadvertidas enquanto o operador está na área perigosa 
• Elimina o erro  humano 

3D Safety Radar Systems 
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Proteção de acesso 
Maior segurança em zonas de envolvedoras, paletizadoras ou despaletizadoras 

 
 

O Inxpect redefine a segurança da estação de encomendas. Os radares Inxpect 3D podem ser posicionados no alto para 
criar uma barreira volumétrica para proteção de acesso. Essa configuração melhora e torna a interação entre pessoas e 
máquinas mais segura. 

 
Características principais: 

 

• Eficaz mesmo com fumaças, pó, detritos, chuva, neblina, neve e reflexos de luz 
• Aumento radical do espaço livre no solo 
• Simplifica a interação entre homem e máquina  

• Melhora a produtividade 
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