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Botões biométricos

Baseados no reconhecimento de impressões digitais, os Botões 
Biométricos Harmony permitem que somente pessoas autorizadas 
acessem determinadas zonas e funções das máquinas (partida, 
ajuste, manutenção...). 
Destinam-se principalmente às linhas de produção, automotivos, 
máquinas complexas e especiais, controle e monitoramento, data 
centers, empacotamento, etc. 

Confi abilidade e Segurança
• Proteção efi ciente contra roubo, cópia, perda, 

empréstimo e esquecimento, ao contrário da utilização 
de chaves, crachás, cartões eletrônicos e senhas

• Redução drástica da possibilidade de fraudes 
devido à legitimidade da impressão digital

• Baixíssimas taxas de rejeição e erro garantem 
um alto nível de segurança

Desempenho
• Capacidade de memória: 200 impressões digitais 
• LEDs de alta intensidade para orientação e 

melhor visualização do estado da máquina ou processo
• Reconhecimento do usuário e liberação de acesso 

em menos de 1 segundo

Simplicidade de uso
• Todas as operações são realizadas diretamente 

na face frontal do produto através de diálogo por LEDs, 
sem necessidade de interfaces adicionais

• Fácil aprendizado, disponível guia de confi guração
• Dimensões mínimas permitindo montagem em furação 

padrão Ø 22 mm
• Porca simples de fi xação dispensa a utilização de

ferramentas para instalação 

Botões Biométricos
Grau de proteção IP65

Capacidade de memória 200 impressões digitais

Limite de temperatura em funcionamento °C -5...+50

em estoque °C -25...+70

Limite de tensão V c 20...30

Capacidade de comutação mA ≤200 com proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
Consumo de corrente sem carga mA ≤50
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Botões biométricos 
plásticos
Ø 22 mm

Harmony
XB5S

Botões biométricos

Alimentação 24 Vcc

Saída PNP

Tipo de botão biométrico Monoestável (pulso) Biestável (2 posições fi xas)

Referências Cabo de 2 metros XB5S2B2L2 XB5S1B2L2

Conector M12 XB5S2B2M12 XB5S1B2M12

Conectores pré-cabeados

Tipo de conector Fêmea M12, plug-in, reto Fêmea M12, plug-in, cotovelo

Referências 2 metros XZCP1141L2 XZCP1241L2

5 metros XZCP1141L5 XZCP1241L5

10 metros XZCP1141L10 XZCP1241L10

Acessórios

Referências Capa de proteção translúcida e 

autoadesiva

ZB5SZ70

Porca de fi xação Ø 22 mm, para reposição ZB5SZ71

Etiqueta 28 x 7 mm, autoadesiva, virgem, 

com fundo preto, para gravação

ZBY0101T


