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FUNÇÃO E DESEMPENHO 
CONFORME DESEJADO

A série abrangente oferece cortinas de luz de segurança tipo 
4 (MLC 500) e também tipo 2 (MLC 300), que atendem a 
todos os requisitos em questão de resolução, altura da área 
de proteção e alcance. Os aparelhos compactos com design 
da carcaça estreito e robusto, vidro frontal colado recuado e 
faces laterais reforçadas são utilizados na proteção de 
acesso, na proteção de zonas de perigo ou na proteção de 
acesso a pontos de perigo.

Através das quatro classes de função – Basic, Standard, 
Extended e SPG – os aparelhos atendem a todas as 
exigências de maneira confiável: desde casos de aplicação 
padrão até sistemas de proteção especiais e controlados. 
Além disso, variantes específicas oferecem soluções 
personalizadas para casos especiais de aplicação.

SEMPRE DO 
LADO SEGURO
Nossas cortinas de luz de segurança MLC oferecem a solução 
 adequada para as mais diversas aplicações de segurança.



easy handling.

   Parametrização simples 
diretamente no aparelho sem PC

   Montagem simples com suportes girató-
rios, versão robusta e alinhamento simples, 
opcionalmente com amortecimento de vibração

   Display LED e de 7 segmentos 
com auxílio de alinhamento integrado de 3 
zonas

   Auxílio de alinhamento externo opcional 
para ajuste mais simplificado, principalmente 
em grandes distâncias

   Código QR no aparelho
para um acesso rápido às informações de 
serviço

   A função MultiScan 
oferece diversos modos de varredura para uma 
disponibilidade ideal em condições ambientais 
difíceis

thinkmodular.

   Quatro classes de função
para a adaptação ideal à aplicação 
 correspondente 

   Áreas de proteção em grade de 150 mm
de 150 mm até 3.000 mm 

   Resoluções de 14 até 90 mm
para construções otimizadas de máquinas e 
instalações 

   Duas soluções para o transporte de 
material
controlado 1. Funções de muting integradas 
em combinação com sensores de muting 
2. Smart Process Gating (SPG, sem a 
 necessidade de  sensores de muting)

UNIVERSAL, INTELIGENTE, ROBUSTO

Ambas as séries oferecem já na variante Basic as funções básicas mais importantes para a proteção de zonas de perigo, 
pontos de perigo e de acesso e até a detecção de mãos e dedos. A variante Extended vai além disso, e oferece suporte a 
cinco modos de operação diferentes. Assim, ela também apresenta a base ideal para uma integração eficiente, mesmo em 
processos complexos.

SEMPRE DO 
LADO SEGURO

Conformidade com as normas MLC 300 MLC 500

Tipo conforme IEC/EN 61496 Tipo 2 Tipo 4

Categoria e nível de capacidade (PL) 
conforme EN ISO 13849

Cat. 2, PL c Cat. 4, PL e

SIL conforme IEC 61508 ou SILCL conforme EN IEC 62061 SIL 1 SIL 3

Resoluções [mm]* 20, 30, 40, 90 14, 20, 30, 40, 90

*) Para alturas da área de proteção de 150 até 3.000 mm; resolução de 90 mm para alturas de área de proteção de 450 até 3.000 mm



UMA BOA BASE 
PARA TODOS 
OS CASOS
Com as cortinas de luz de segurança da variante Basic 
MLC 310 e MLC 510 você está perfeitamente preparado.

MLC 310 / 510 – A CLASSE DE ENTRADA

As variantes Basic MLC 310 e MLC 510 já oferecem uma diversidade de características inteligentes, que otimizam o 
 manuseamento, garantem um desempenho mais alto e facilitam a integração.

    Excelente manuseamento 
através de parametrização sem PC

  Inicialização/rearme automático 

   LED indicador 
para fácil visualização do status

   É evitada a interferência mútua 
dos sensores graças aos canais de transmissão selecioná-
veis e à redução do alcance

   Diversas possibilidades de montagem 
devido aos acessórios abrangentes

   Tempos de entrega curtos graças à 
disponibilidade global

   Variante de conector com pinagem conforme AIDA 
e 4 polos para a utilização na indústria automotiva 
(MLC 311 e MLC 511) 

   Variantes com interfaces AS-i 
permitem a integração direta e econômica 
em uma rede AS-Interface

Com o código QR é possível 
acessar informações adicionais 
diretamente com o seu telefone 
celular, por exemplo, para o 
diagnóstico das mensagens do 
sensor. Assim, folhas de dados 
e dados de contato também 
ficam rapidamente disponíveis, 
para obter suporte de nossos 
especialistas. 

MLC 510 (variante Basic) em combinação com dispositivo de 
comando de segurança (interruptor de parada de emergência 
acionado por tração de cabo) na indústria da madeira



As variantes Standard MLC 320 e MLC 520 impressionam com 
expansões de função adequadas.

NOSSA VERSÃO 
STANDARD JÁ 
É ESPECIAL

   Intertravamento de inicialização/rearme (RES)
Adicionalmente à inicialização/rearme automáticos, as 
variantes Standard são equipadas com um intertravamen-
to de inicialização/rearme integrado, que pode ser ativado 
em caso de necessidade 

  Controle  integrado do contator (EDM) 

   Display prático de 7 segmentos 
para indicações claras de estado e com auxílio de 
alinhamento integrado de 3 zonas

   Variantes Host-Guest com possibilidade de ligação 
em cascata permitem a proteção por fusíveis econômica 
das partes dianteira e traseira de uma máquina através de 
apenas um cabo de conexão, bem como a instalação de 
uma cortina de luz mesmo no ângulo certo para propor-
cionar uma proteção de acesso por trás

MLC 320 / 520 – O FAZ-TUDO

Com o intertravamento de inicialização/rearme (RES) e o controle do contator, as variantes Standard oferecem outras funções 
básicas para a integração simples ao circuito de segurança. Variantes para a ligação em cascata das cortinas de luz (Host/
Guest), bem como áreas de aplicação especiais (graus de proteção IP 67 / 69K, certificação EX) expandem adicionalmente o 
espectro de utilização.

Variantes Host-Guest possibilitam a proteção por fusíveis 
em vários lados com pouca necessidade de trabalho com a 
fiação

Proteção de acesso em correias transportadoras através 
de cortina de luz de segurança com intertravamento de 
inicialização/rearme integrado



NA MAIORIA DAS 
VEZES, O QUE IMPORTA 
É O COMPLEMENTO
Estas variantes Extended e SPG* convencem pelas inteligentes  funções 
adicionais.

Dobra eficiente de chapas em uma prensa dobradeira com 
blanking de feixes móvel

A variante SPG* permite uma montagem muito compacta do 
sistema em eclusas de materiais, e também na gama de 
congelação até -30 °C

MLC 530 – COM CINCO MODOS DE 
 OPERAÇÃO DIFERENTES 

Casos de aplicação complexos com blanking, muting ou 
concatenação de aparelhos também podem ser 
 solucionados sem PC, simplesmente através da fiação. 

   Blanking de feixes opcionais fixos ou móveis e 
resolução reduzida em casos nos quais objetos, por 
motivos operacionais, devem estar dentro da área de 
proteção

   Funções de muting integradas
para o muting temporal, por exemplo, no transporte de 
material através da área de proteção

   Diversos modos de varredura
para a otimização da disponibilidade. Selecione entre 
SingleScan, DoubleScan ou MaxiScan para o comando 
da robustez, por exemplo, no caso de pedaços de aparas 
sendo lançados

MLC 530 SPG* – PROTEÇÃO DE ACESSO 
EFICIENTE SEM SENSORES DE MUTING

Este conceito inovador utiliza, além do sinal de comando dispo-
nibilizado pelo CLP, também a interrupção da área de proteção 
para a liberação do transporte de material. Enquanto isso, um 
feixe de referência permanece ativo para o monitoramento. 

   Permite uma montagem muito compacta da 
 instalação, economizando em espaço

   Grande segurança contra manipulações e 
 disponibilidade, já que não são necessários sensores 
adicionais

   Não é necessário nenhum ajuste de sensores 
no caso de alteração do bem transportado

*SPG = Smart Process Gating



NA MAIORIA DAS 
VEZES, O QUE IMPORTA 
É O COMPLEMENTO

Com os conjuntos MLC-UDC pré-montados, a montagem e a colocação em 
funcionamento de uma proteção por fusíveis são as mais simples possível.

ASSIM A 
SEGURANÇA SE 
 TORNA SIMPLES

Os conjuntos MLC-UDC 
pré-montados para uma 
colocação em funcionamento 
fácil e rápida

MLC-UDC – CORTINA DE LUZ DE 
SEGURANÇA E COLUNA DO APARELHO 
EM UM SÓ CONJUNTO

Cortinas de luz de segurança pré-montadas em colunas do 
aparelho UDC robustas de flexíveis – é isso o que você 
recebe ao se decidir pelo conjunto MLC-UDC. Assim, você 
não precisa montar módulos individuais sozinho e fica com 
um sistema completo robusto e com os elementos certos 
para interagirem.

INÚMEROS ACESSÓRIOS DE MUTING

Nosso leque abrangente de acessórios e conjuntos 
de sensores de muting pré-montados facilitam a 
instalação em aplicações de muting 

  Colunas do aparelho
   Conjuntos de sensores de muting 

pré-montados
  Indicadores luminosos de muting
  Unidades de comando e visualização
  Caixas de conexão
  Cabos 



SEMPRE SUFICIENTE, 
NUNCA EM EXCESSO
Para tarefas especiais de proteção por fusíveis, as cortinas de luz 
de segurança MLC também oferecem a solução ideal.

   Maior resistência à vibração
Através do design otimizado dos 
aparelhos, as cortinas de luz de 
segurança MLC são especialmente 
resistentes a choques e vibrações na 
versão V. Assim, elas são ideais para 
o uso em máquinas, nas quais 
ocorram fortes acelerações ou 
vibrações, por exemplo, prensas 
mecânicas

   Graus de proteção IP 67 / IP 69K
Nesta resolução as cortinas de luz de 
segurança MLC são pré-montadas 
em um tubo transparente e encapsu-
lado. Assim, estas soluções de 
cortinas de luz de segurança atingem 
os maiores graus de proteção IP 
67/ IP 69K, sendo assim adequadas, 
por exemplo, para a utilização na 
indústria alimentícia

   Marcação em conformidade com 
a norma EN 60079
 Estas variantes MLC são concebidas 
para a utilização em áreas potencial-
mente explosivas e atendem à 
diretiva ATEX do grupo de aparelhos 
II, categoria 3, zonas 2 (gás) e zona 
22 (poeira) 

   Temperatura de operação até 
-30 °C
Estas variantes são adequadas, 
por exemplo, para a utilização em 
armazéns refrigerados na indústria 
alimentícia

SOLUÇÕES PERSONALIZADAS PARA 
CASOS ESPECIAIS DE APLICAÇÃO

MLC incorporado em graus 
de proteção IP 67 / IP 69K 
(esquerda) e MLC em 
versão à prova de  explosão 
(direita)



A série MLC oferece, além de sensores de segurança de alto 
 desempenho, também um amplo espectro de acessórios úteis.

QUANDO VOCÊ 
 PRECISA DE UM 
POUCO MAIS

   Ajuste simples também em grandes distâncias
O auxílio de alinhamento oferece suporte rápido e 
confiável para o alinhamento ideal do emissor. Utilizado do 
lado de recepção, ele exibe através de 5 LEDs a intensida-
de do nível de sinal ótico recebido. Com a exibição de 
nível máximo, o emissor está alinhado da maneira ideal. 

O suporte fornecido permite uma fixação simples à parte 
frontal do receptor MLC.

   Porcas para ranhura em T
As porcas para ranhura em T permitem a fixação direta 
das cortinas de luz de segurança MLC na máquina ou 
instalação a ser protegida através da ranhura lateral. As 
porcas para ranhura em T são fornecidas com todo MLC.

   Suportes giratórios
Suportes giratórios oferecem mais flexibilidade durante a 
montagem. Eles possibilitam o alinhamento simples da 
cortina de luz de segurança através do movimento de 
giro. 

   Suporte orientável para fixação lateral
Além de deslocar para ajustar a altura, os suportes 
orientáveis também permitem um alinhamento por 
rotação em aproximadamente +/- 5 graus. Além disso, 
eles oferecem estabilidade adicional, principalmente nas 
versões MLC com grandes comprimentos 
de área de proteção.

   Versões com amortecimento de vibrações
Elementos adicionais de amortecimento reduzem a 
transmissão de agitações ou vibrações para a cortina de 
luz de segurança. Tanto os suportes giratórios quanto os 
suportes orientáveis podem ser obtidos como variante 
com amortecimento de vibrações.

AUXÍLIO DE ALINHAMENTO EXTERNO

O auxílio de alinhamento externo MLC é uma ferramenta 
prática, com a qual a preparação de áreas de proteção 
maiores fica mais rápida

INÚMEROS ACESSÓRIOS DE MONTAGEM



RESUMO DE 
TODOS OS DADOS 
TÉCNICOS

Classe de função MLC 310
MLC 510
“Basic“

MLC 320
MLC 520
“Standard“

MLC 530
“Extended“

MLC 530
SPG

Redução do alcance no emissor X X X X

Canais de transmissão comutáveis X X X X

LED indicador X X X X

Display de 7 segmentos – X X X

Inicialização/rearme automático X X X –

Intertravamento de inicialização/rearme (RES) – X X X

Controle do contator (EDM) – X – –

Blanking de feixes, fixo ou móvel – – X X

Função de muting, integrada – – X X

Concatenação de aparelhos (chave de segurança ou 
OSSDs)

– – X –

Modos de varredura (DoubleScan, MaxiScan) – – X –

Versões para aplicações especiais

Versão AIDA X1, 2, 4 – – –

Interface AS-i Safety X1, 4 – – –

    -Marcação em conformidade com a norma 
EN 60079 (grupo II, Cat 3D e 3G)

– X1, 3, 4 – –

Graus de proteção IP 67/ IP 69K (montado no tubo) X1,2,4 – – –

Operação em baixa temperatura até -30 °C (opcional) X1 X1 X X

Extra-resistente a choques/vibrações X1, 2, 4 X1, 2, 4 X2, 4 – 

Possibilidade de ligação em cascata 
(Host / Guest 1 / Guest 2)

– X1, 4 – –

Características gerais

Tipo conforme IEC / EN 61469 MLC 300: tipo 2, MLC 500: tipo 4

Resolução [mm] 141, 20, 30, 40, 904

Altura da área de proteção 150 – 3.000 mm

Tempo de resposta 3 – 64 ms

Alcance 6 – 20 m

Tipo de conexão M12

    -Marcação em conformidade com a norma     -Marcação em conformidade com a norma     -Marcação em conformidade com a norma     -Marcação em conformidade com a norma     -Marcação em conformidade com a norma 

1 Somente para a série MLC 500
2 Resoluções 14 mm e 30 mm
3 Resoluções 20 mm e 30 mm
4 Comprimentos de área de proteção 
selecionados



SMARTER PRODUCT USABILITY
No desenvolvimento de nossos produtos nos mantemos sempre focados no 
manuseio excelente de todos os dispositivos, a chamada «usability». Isso inclui a 
facilidade de montagem e alinhamento, bem como a integrabilidade descomplica-
da dos sensores em sistemas fieldbus já existentes e a parametrização fácil, por 
exemplo através de um navegador de web. 

SMARTER APPLICATION KNOW-HOW 
Quem tudo faz, nada faz direito. Por isso mesmo, nossa principal atenção está 
sobre setores e aplicações específicos e selecionados. Nesta área somos especia-
listas e conhecemos a matéria de cor e salteado. Para que continue sendo assim, 
otimizamos nossa soluções e oferecemos um portfólio de produtos muito vasto, 
com o qual nossos clientes facilmente conseguem sua solução perfeita de uma 
única proveniência.

SMARTER CUSTOMER SERVICE 
A proximidade profissional e pessoal com nossos clientes e a competência e 
simplicidade de atendimento de pedidos e problemas sempre foram e sempre 
serão nossos pontos fortes. Continuaremos sempre melhorando nossa oferta de 
prestação de serviços e certamente também tomaremos novos rumos para 
redefinirmos constantemente o que é o melhor atendimento ao cliente possível. 
Quer seja por telefone, via internet ou pessoalmente junto de nossos clientes, 
não importa quando e onde seja necessária a competência dos sensor people, lá 
estaremos.

Katrin Rieker, 
Sales Methods, Processes, Tools

NOSSA 
PROMESSA 
PARA VOCÊ

Informações em: www.leuze.com.br
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Sensores de chaveamento
Sensores óticos
Sensores de ultrassom 
Sensores de fibra ótica
Sensores indutivos
Sensores tipo forquilha
Cortinas de luz
Sensores especiais
 
Sensores de medição
Sensores de distâncias
Sensores de posicionamento
Sensores 3D
Cortinas de luz
Sensores tipo forquilha
 
Produtos para a segurança no trabalho
Sensores de segurança optoeletrônicos
Travas, chaves e sensores de proximidade de segurança
Componentes de controle de segurança
Engenharia de aplicação
 
Identificação
Identificação de códigos de barras
Identificação de códigos 2D
Sistemas de identificação RFID 
 
Transmissão de dados / 
componentes de controle
Unidades modulares de ligação MA
Transmissão de dados
Componentes de controle de segurança
Aparelhos de sinalização
Tecnologia de ligações e distribuidores passivos 
 
Processamento industrial de imagem
Sensores de seções de luz
Câmera Smart

Leuze electronic Ltda. 
Av. Leonardo da Vinci, 1190 
Vila Guarani 
04313-001 São Paulo – SP 
Tel. +55 11 5180 6130 
Tel. +55 11 5180 6141 
vendas@leuze.com.br 
www.leuze.com.br


