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Soluções sem fio Limitless™ 

Imagine um mundo sem fios.
O que você faria com mais liberdade?
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A série Limitless™ de soluções para chaves da Honeywell está liderando a inovação. A Honeywell Sensing 
and Control desenvolveu esta tecnologia como uma solução moderna e econômica. Esta inovação 
começa se você estiver modernizando uma aplicação industrial ou de transporte existente ou se estiver 
começando um novo projeto. Agora você tem a liberdade de levar seus projetos e aplicações mais longe, 
além de expandir sua visão.

Por muito tempo a tecnologia esteve restrita ao mesmo jeito ultrapassado de transmissão e conexão. 
Mas há um preço a pagar pela insistência na tecnologia com fios. Há um custo intangível de horas de 
trabalho e de produção perdidas. E há também custos tangíveis — o desgaste normal na fiação dos 
equipamentos e conexões que podem causar a interrupção total das operações.

Imagine o quanto você pode economizar quando suas ideias tiverem liberdade de ação... 

Está na hora de aposentar os fios. Dar liberdade de ação 
às suas ideias. A série Limitless™ de chaves de fim de 
curso e receptores sem fio da Honeywell permite que você 
vá mais longe, trabalhe com mais inteligência e explore 
possibilidades como nunca antes.
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Mais opções 
padrão - Os produtos 

Limitless™ usam um 
módulo de frequência de 

rádio 802.15.4 RF sem licença e 
global, bem como baterias disponíveis 

comercialmente para substituição simples 
em qualquer lugar do mundo

Mais 
segurança -  

Os produtos Limitless™ 
estão em conformidade com os 

padrões internacionais IEEE 802.15.4 
e possuem endereço de 16-bit e chaves 
de segurança AES de 128-bit

Maior flexibilidade  
Sem estar preso 

aos fios, você pode 
reconfigurar e colocar 

em rede múltiplas 
chaves, permitindo adições, 

reduções e realocações mais 
simples das chaves Limitless™

Mais 
economia -  

As chaves 
Limitless™ podem 

reduzir substancialmente 
os custos com fiação, instalação 
e manutenção para todos os 
dispositivos e equipamentos

Maior durabilidade - As ofertas da 
série Limitless™ incluirão versões 
feitas com placas únicas de metal 
e com unidade de tração, 
função de baixa temperatura 
e/ou invólucro revestido 
com epóxi anticorrosão

Maior alcance - Os dispositivos 
Limitless™ tem um alcance de 
até 305 m [1000 ft.] sem 
usar retransmissores, 
dependendo do tipo 
da antena

Melhores diagnósticos -  
O software de fácil utilização 
da Limitless™ fornece 
informações sobre a 
integridade da bateria e a 
intensidade do sinal para cada 

entrada específica

Está na hora de descobrir novas 
possibilidades. Escolha as chaves 
sem fio Limitless™ para dar 
liberdade de ação às suas ideias.

*Alguns países exigem certificados específicos de comunicação. Entre em 
contato com a Honeywell para obter informações sobre certificados existentes.  
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A linha de produtos Limitless™ da Honeywell combina o melhor das chaves de fim de curso global com a tecnologia 
sem fio mais avançada do mercado. Chaves de fim de curso ativadas de modo sem fio podem ser usadas para 
sensoriamento de posição e detecção de presença/ausência para um número ilimitado de aplicações.

A série Limitless™ é, sobretudo, benéfica para aplicações de monitoramento remoto, onde a manutenção do 
cabeamento ou dos fios não é fisicamente possível ou economicamente viável. A combinação dessa maior 
flexibilidade com o corpo de comprovada resistência pode resultar em aumento da eficiência para máquinas, 
equipamentos, OEMs e operadores.

Chaves de fim de curso da série Limitless™

Chaves de fim de curso global da série WGLA
Chaves de fim de curso para tarefas pesadas da série WLS

CARACTERÍSTICAS
Design sem fio
• Rádio (global e sem licença*): 

WPAN 802.15.4, 2,4 GHz, ponto 
a ponto

• FCC 15, IC, ACMA, COFETEL, IDA, 
ETSI, WPC, SRRC, KCC, e ANATEL 
(veja a série específica do produto 
para saber as aprovações válidas)

• De acordo com o RoHS
• A resistência contra EMI protege da 

interferência externa
• Mais de 305m [1000 ft.] de 

comunicação de linha de visão
• Transmissão sem fio confiável, 

flexível e segura
• Bateria substituível padrão, com 

consumo de energia ultra baixo
• Opções de montagem remota ou 

direta da antena
Funções da série WGLA
• EN50041 invólucro de metal 
• IP67; NEMA 1,4,12,13 
• Múltiplas opções de alavancas e 

cabeçotes operacionais
• Componentes e construções 

modulares
Funções da série WLS
• EN 50041 invólucro de metal
• IP67/IP68; NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13
• Unidade de tração com placa única 

de metal
• Vedações de eixo duplo (giratórias)
• Cabeçote e corpo de zinco são 

tratados com fosfato e finalizados 
com epóxi, tornando-os menos 
suscetíveis a efeitos devido à 
exposição ambiental

• Complemento total dos cabeçotes e 
alavancas operacionais

• Vedações de fluorocarbono 
resistente à corrosão química 
(opcional)

BENEFÍCIOS
• Possibilita a detecção da 

presença/ausência da rede 
sem fio em aplicações/
maquinário, onde o 
cabeamento é difícil ou inviável

• Integração da tecnologia 
sem fio existente com a 
confiabilidade superior da 
série de chaves de fim de 
curso MICRO SWITCH™ da 
Honeywell

• Capacidade de reconfigurar 
e colocar em rede múltiplas 
chaves, permitindo adição, 
redução e redistribuição 
simples das chaves Limitless™ 
na aplicação

• Reduz os custos de instalação/
manutenção por não ter fios, 
conduítes, alívio de tensão, 
clipes, conectores ou caixas de 
conexão

• Opções de saída
- Monitor de montagem 

em painel: visual, audível 
(campainha), uma saída NPN

- Receptor de montagem DIN: 
visual, 14 tipos de saída 
NPN/PNP

• Consumo ultra baixo de energia 
para prolongar a vida da 
bateria (substituível)

• Placa de FR operando em 
banda de frequência global 
e sem licença em 2.4 GHz; 
WPAN 802.15.4

• Dados de confiabilidade SIL 
disponíveis mediante pedido

APLICAÇÕES
• Construção de máquinas acima 

do solo
• Esteiras rolantes
• Posição do braço/inclinação da grua
• Posição da porta
• Desviadores ou flaps de grão
• Verificação da ligação da 

mangueira
• Elevadores
• Manuseio de material
• Maquinário móvel
• Prensas
• Equipamento remoto ou temporário
• Máquinas especializadas
• Posição da válvula

*Alguns países exigem certificados específicos de comunicação. Entre em 
contato com a Honeywell para obter informações sobre certificados existentes.  
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*Alguns países exigem certificados específicos de comunicação. Entre em 
contato com a Honeywell para obter informações sobre certificados existentes.  

Série WGLA Série WLS

Chaves de fim de curso global Limitless™ Tipo do produto Chaves de fim de curso para tarefas pesadas 
Limitless™

Bandas de RF globais e sem licença* Disponibilidade Bandas de RF globais e sem licença*

Desenho de referência para instalação  
da série WGLA

Características 
operacionais

Desenho de referência para instalação  
da série WLS

Giratória lateral, êmbolo superior, roldana 
superior, alavanca superior com roldana Atuador

Giratória lateral, êmbolo superior, êmbolo lateral, 
êmbolo superior com roldana, êmbolo superior 
ajustável, alavanca de comando oscilante

Alavanca giratória incluída com giratória lateral; 
outras opções de alavanca disponíveis Tipo da alavanca Muitas opções de alavanca giratória 

disponíveis

Cabeçote e corpo de zinco são tratados com 
fosfato e finalizados com epóxi Material do corpo Cabeçote e corpo de zinco são tratados com 

fosfato e finalizados com epóxi

EN 50041 Tipo de 
encapsulamento WLS (EN 50041)

WPAN 802.15.4; ponto a ponto 2.4 GHz; a 
aprovação da agência de comunicações do 

país específico é necessária
Rádio

WPAN 802.15.4; ponto a ponto 2.4 GHz; a 
aprovação da agência de comunicações do 
país específico é necessária

Opções de antena de montagem direta ou 
remota; omnidirecional Tipo de antena Opções de antena de montagem direta ou 

remota; omnidirecional 

Mais de 305 m [1000 ft.] de comunicação de linha 
de visão entre chaves Limitless™ e monitores/

receptores ao usar a antena integral de 2.2 dBi
Alcance do sinal

Mais de 305 m [1000 ft.] de comunicação de linha 
de visão entre chaves Limitless™ e monitores/
receptores ao usar a antena integral de 2.2 dBi

Cloreto de tionilo lítico 3.6 Vdc; tamanho AA 2/3 
fabricada pela Green Energy p/n ER14335M Bateria Cloreto de tionilo lítico 3.6 Vdc; tamanho AA 2/3 

fabricada pela Green Energy p/n ER14335M

IP67; NEMA 1, 4, 12, 13  Vedação IP67, IP68; NEMA 1, 3, 4, 6, 6P, 12, 13  

Últimos padrões válidos: EN 300 328, V1.7.1; 
EN 61326-1 (2006); EN 301 489-1, V1.8.1; EN 

301 489-17, V2.1.1
EMC

Últimos padrões válidos: EN 300 328, V1.7.1; 
EN 61326-1 (2006); EN 301 489-1, V1.8.1; EN 
301 489-17, V2.1.1

IEC 60068-2-27; meia senoide, 10 g,  
6 mS, 3 eixos Choque IEC 60068-2-27; meia senoide, 50 g,  

6 mS, 3 eixos

IEC 60068-2-6; pico a pico 10 Hz a 500 Hz c/ 
0,35 mm, 58 Hz a 500 Hz, 5 g Vibração IEC 60068-2-6; pico a pico 10 Hz a 58 Hz  

c/ 0,35 mm, 58 Hz a 500 Hz, 5 g

-40 °C a 85 °C [-40 °F a 185 °F] 
 (giratória lateral e êmbolo lateral) 

-25 °C a 85 °C [-13 °F a 185 °F]  
(todos os outros atuadores)

Faixa térmica 
operacional

-40 °C a 85 °C [-40 °F a 185 °F]
-30 °C a 85 °C [-22 °F a 185 °F]  
(alavanca de comando oscilante) 

FCC 15.247 
Industry Canada RSS 210

ETSI, marcação CE
ACMA, marcação C-Tick

COFETEL
IDA; ANATEL; SRRC; KCC; WPC

Aprovações e 
padrões da agência

FCC 15.247 
Industry Canada RSS 210
ETSI, marcação CE
ACMA, marcação C-Tick
COFETEL
IDA; ANATEL; SRRC; KCC; WPC
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Chaves de fim de curso da série Limitless™

Séries WGLA e WLS
Opções de tamanho e pedido

70,00 mm máx. 
[2,76 pol. máx.]

75,9 mm máx. 
[2,99 pol. máx.]

5,3 mm
[0,21 pol.]

7,3 mm
[0,29 pol.]

25 mm
[0,98 pol.]

125 mm
[4,92 pol.]

42 mm [1,65 pol.]

60 mm [2,36 pol.]

20 mm [0,79 pol.]

30,0 mm [1,18 pol.]

28,0 mm [1,10 pol.]

10 mm [0,39 pol.]

Ø 5,3 mm 
[Ø 0,21 pol.]

Ø X
Y

Z

42,00 mm [1,65 pol.]

31,5 mm [1,24 pol.]

16 mm [0,63 pol.]

82 mm
[3,23 pol.]

102,85 mm
[4,05 pol.]

62,1 mm
[2,44 pol.]

Material de roldana 
Náilon 
Aço 
Aço Inoxidável 
Borracha

Alavanca
GLZ51A
GLZ51B
GLZ51T
GLZ51Y

 

Dim. X
19,1 mm [0,75 pol.]
19,1 mm [0,75 pol.]
19,1 mm [0,75 pol.]
50,0 mm [1,97 pol.]

Dim. Y
55,9 mm [2,2 pol.]
55,9 mm [2,2 pol.]
56,8 mm [2,24 pol.]
66,1 mm [2,60 pol.]

Dim. Z
6,4 mm [0,25 pol.]
6,4 mm [0,25 pol.]
8,8 mm [0,35 pol.]
10,0 mm [0,39 pol.]

1,620

1,56

0,578

0,750

4,204

2,344
2,769

0,800

1,535

1,745

1,00
1,435

2,465 ± 0,30 

SUP. MONT.

1,156

2X   10-32 UNF 2B
ROSQUEADO PELA TRASEIRA 
APENAS .500 PROFUNDIDADE MÍN.

2X      0,203
ORIFÍCIOS PARA 
MONTAGEM

OBSERVAÇÃO: Nem todas as combinações 
estão disponíveis. 
Para obter mais informações sobre como 
estabelecer os itens acima, entre em contato 
com a Honeywell Sensing and Control e com 
o escritório de vendas local. 

NOMENCLATURA DA SÉRIE WGLA

Série WGLA Série WLS

A Giratório lateral, 
momentâneo

B
Êmbolo 
superior 
com pino

C Roldana 
ajustável

D
Êmbolo 
superior com 
roldana

Não aplicável

A 19 x 6,35 [0,75 
x 0,25] náilon

B 19 x 6,35 [0,75 
x 0,25] aço

D 38,1 x 6,35 [1,5 
x 0,25] náilon

J
Haste ajustável 
de alumínio de 
200 mm

K
Haste ajustável 
de alumínio de 
140 mm

N
Haste ajustável 
de aço 
inoxidável de 
318 mm

W 40,0 x 12,7 [1,5 
x 0,5] borracha

Y 50,9 x 12,7 [2,0 
x 0,5] borracha

T
19 x 8,76 [0.75 
x 0.345] aço 
inoxidável

Não aplicável

3
Cabeçote 
montado com 
atuador para o 
lado direito

4
Cabeçote 
montado com 
atuador para o 
lado esquerdo

5

Cabeçote 
montado com 
atuador voltado 
para superfície 
de montagem

6
Alavanca 
perpendicular 
à superfície de 
montagem:

Não aplicável

1 Comprimento 
fixo padrão

2 Roldana 
ajustável

3 Roldana em “Y”

4 Haste ajustável

5 Deslocamento

4Alavancas adicionais 
na página 8.

00 Sem antena; conector 
RP-SMA

01
2.2 dBi omni com 
montagem de chave; 
design reto

02
2.2 dBi omni com 
montagem de chave; 
inclinado/giratório

03
3.0 dBi omni com 
montagem adesiva 
remota e cabo de 9.8 ft.

04
5.5 dBi omni com 
montagem mag. remota, 
inclinado/giratório, cabo 
de 5 ft.

05
5.5 dBi omni com 
montagem mag. remota, 
inclinado/giratório, cabo 
de 10 ft.

06
9.0 dBi omni com 
montagem mag. remota, 
inclinado/giratório, cabo 
de 5 ft.

07
9.0 dBi omni com 
montagem mag. remota, 
inclinado/giratório, cabo 
de 10ft.

08
8.0 dBi omni com 
montagem de suporte 
remota, design reforçado, 
cabo de 3 ft.

09
8.0 dBi omni com 
montagem de suporte 
remota, design reforçado, 
cabo de 11 ft.

10
2.2 dBi omni com 
montagem mag. remota, 
inclinado/giratório, cabo 
de 10 ft.

11
0 dBi omni com 
montagem de chave; 
design reto

A EUA, Canadá, 
México

B
Todos os 
outros países 
aprovados1, 2, 3

1Use apenas em 
códigos de antena do 
tipo 00 - 03, 05, 10, 
11; utilização também 
permitida no país de 
código A. 

2Alguns países exigem 
certificados específicos 
de comunicação. Entre 
em contato com a 
Honeywell para obter 
informações sobre 
certificados existentes. 

3 Se os dispositivos 
Limitless forem usados 
em maquinário que 
possa ser enviado 
mundialmente, use o 
código de país B. 

A 2.4 GHz; 
IEEE 802.15.41 Versão 1

WGLA

Tipo de chave

Série sem fio 
WGLA

Código geral

1

Código RF

A

Código do tipo de 
antena

00

Código de uso 
do país

A

Código do cabeçote 
operacional

A

Código da 
alavanca4

1

Código da 
roldana mm[pol.]

A

Código de 
modificação

3
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Código Modelos de 
catálogo

Material Diâm. da 
roldana (pol.)

Largura da 
roldana (pol.)

Montagem da 
roldana

Raio fixo de 1,5 polegadas
1 Sem roldanas n/d n/d n/d

1A LSZ51A Náilon 0,75 0,25 Frente
1B LSZ51B Aço 0,75 0,25 Frente
1C LSZ51C Náilon 0,75 0,25 Posterior
1D LSZ51D Aço 0,75 0,25 Posterior
1F LSZ51F Náilon 1,0 0,520 Frente
1G LSZ51G Náilon 1,5 0,25 Frente
1J LSZ51J Náilon 1,0 0,520 Posterior
1L LSZ51L Rolamento de 

esfera
0,75 0,25 Posterior

1M LSZ51M Náilon 0,75 1,25 Posterior
1N LSZ51N Aço 0,75 1,25 Frente
1P LSZ51P Náilon 0,75 0,50 Frente
Raio ajustável de 1,5 pol. a 3,5 pol.
2 Sem roldanas n/d n/d n/d
2A LSZ52A Náilon 0,75 0,25 Posterior
2B LSZ52B Aço 0,75 0,25 Posterior
2C LSZ52C Náilon 0,75 0,25 Frente
2D LSZ52D Aço 0,75 0,25 Frente
2E LSZ52E Náilon 0,75 1,30 Frente
2J LSZ52J Náilon 1,0 0,50 Frente
2K LSZ52K Náilon 1,5 0,25 Frente
2L LSZ52L Rolamento de 

esfera
0,75 0,25 Frente

2M LSZ52M Náilon 2,0 0,25 Frente
2N LSZ52N Náilon 0,75 0,50 Frente
Em “Y” – raio de 1,5 pol. 

3A LSZ53A Náilon 0,75 0,25 Frente/Posterior
3B LSZ53B Aço 0,75 0,25 Frente/Posterior
3D LSZ53D Aço 0,75 0,25 Frente/Frente

TABELA DE CÓDIGOS DO ATUADOR DA SÉRIE WLS (veja a página 9 para obter mais detalhes)

Código Modelos de 
catálogo

Material Diâm. da 
roldana (pol.)

Largura da 
roldana (pol.)

Montagem da 
roldana

Em “Y” – raio de 1,5 pol., continuado

3E LSZ53E Náilon 0,75 0,25 Posterior/Frente
3M LSZ53M Náilon 0,75 1,25 Posterior/Frente
3P LSZ53P Aço 0,75 0,25 Posterior/Posterior
3S LSZ53S Náilon 0,75 0,25 Posterior/Posterior
Haste

4 Apenas cubo n/d n/d n/d

4M LSZ54M Alumínio 5,5 pol. n/d n/d n/d
4N LSZ54N Inoxidável, 13 pol. n/d n/d n/d
4R LSZ54R Arame de mola, 

12 pol.
n/d n/d n/d

4V LSZ54V Cabo flexível, 
4,8 pol.

n/d n/d n/d

Deslocamento – raio de 1,5 pol.

5 Sem roldanas n/d n/d n/d
5A LSZ55A Náilon 0,75 0,25 Posterior
5B LSZ55B Aço 0,75 0,25 Posterior
5C LSZ55C Náilon 0,75 0,25 Frente
5D LSZ55D Aço 0,75 0,25 Frente
5E LSZ55E Náilon 0,75 0,50 Frente
5K LSZ55K Náilon 1,5 0,25 Frente
Alavanca de comando oscilante

7A LSZ1JGA Haste Delrin™, 
5,5

n/d n/d n/d

7M LSZ1JGM Arame de mola, 
13,0

n/d n/d n/d

7N LSZ1JGN Cabo, 5,5 pol. n/d n/d n/d
Curto fixo - raio de 1,3 pol.

9A LSZ59A Náilon 0,75 0,25 Frente
9B LSZ59B Aço 0,75 0,25 Frente
9C LSZ59C Náilon 0,75 0,25 Posterior
9D LSZ59D Aço 0,75 0,25 Posterior

OBSERVAÇÃO: Nem todas as combinações estão disponíveis. Para obter 
mais informações sobre como estabelecer os itens acima, entre em contato 
com a Honeywell Sensing and Control e com o escritório de vendas local. 

EXEMPLO: WLS1A01AA1A (pedido com alavanca incluída)
Chave de fim de curso para tarefas pesadas Limitless™, antena reta 
de 2.2 dBi , momentânea, alavanca padrão com roldana de náilon

EXEMPLO: WLS1A01AA (pedir alavanca separadamente)
Chave de fim de curso para tarefas pesadas Limitless™, antena 
reta 2.2 dBi , momentânea. LSZ51A (alavanca padrão com roldana 
de náilon) pedida separadamente.

A Giratório lateral, 
momentâneo

C Êmbolo superior, 
simples

D Êmbolo superior, 
roldana

E Êmbolo lateral, 
momentâneo

J Alavanca de 
comando oscilante4

N Giratório lateral, 
mantido

V Êmbolo superior, 
ajustável

4Veja a página 14 apara 
obter mais detalhes.

Veja a tabela de códigos 
do atuador da série WLS 
para obter mais detalhes.

Atuadores apenas para o 
código “A” do cabeçote 
operacional. Insira o 
código do atuador 
conforme a tabela abaixo. 

OU 

Peça o catálogo de 
atuadores separadamente 
para obter uma entrega 
mais rápida.

Não aplicável

3
Cabeçote montado 
com atuador para 
o lado direito

4
Cabeçote montado 
com atuador para 
o lado esquerdo

5

Cabeçote montado 
com atuador 
voltado para 
superfície de 
montagem

6
Alavanca 
perpendicular 
à superfície de 
montagem:

00 Sem antena; conector 
RP-SMA

01
2.2 dBi omni com 
montagem de chave; 
design reto

02
2.2 dBi omni com 
montagem de chave; 
inclinado/giratório

03
3.0 dBi omni com 
montagem adesiva remota 
e cabo de 9.8 ft.

04
5.5 dBi omni com 
montagem mag. remota, 
inclinado/giratório, cabo 
de 5 ft.

05
5.5 dBi omni com 
montagem mag. remota, 
inclinado/giratório, cabo 
de 10 ft.

06
9.0 dBi omni com 
montagem mag. remota, 
inclinado/giratório, cabo 
de 5 ft.

07
9.0 dBi omni com 
montagem mag. remota, 
inclinado/giratório, cabo 
de 10ft.

08
8.0 dBi omni com 
montagem de suporte 
remota, design reforçado, 
cabo de 3 ft.

09
8.0 dBi omni com 
montagem de suporte 
remota, design reforçado, 
cabo de 11 ft.

10
2.2 dBi omni com 
montagem mag. remota, 
inclinado/giratório, cabo 
de 10 ft.

11
0 dBi omni com 
montagem de chave; 
design reto

A EUA, Canadá, 
México

B
Todos os outros 
países aprovados1, 

2, 3

1Use apenas em códigos 
de antena do tipo 00 - 03, 
05, 10, 11; utilização 
também permitida no país 
de código A. 

2Alguns países exigem 
certificados específicos 
de comunicação. Entre em 
contato com a Honeywell 
para obter informações 
sobre certificados 
existentes. 

3 Se os dispositivos 
Limitless forem usados em 
maquinário que possa ser 
enviado mundialmente, use 
o código de país B. 

A 2.4 GHz; 
IEEE 802.15.41 Versão 1

Série sem fio 
WLS

WLS

Tipo de chave Código geral

1

Código RF

A

Código do tipo de 
antena

00

Código de uso 
do país

A

Código do cabeçote 
operacional

A

Código do 
atuador

1

Código de 
modificação

3

NOMENCLATURA DA SÉRIE WLS
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Chaves de fim de curso da série Limitless™

Série WGLA
Alavancas

GLZ51A
alavanca giratória 

fixa, roldana de 
náilon, frente

GLZ51B
alavanca giratória 

fixa, roldana de aço, 
frente

GLZ52A
alavanca ajust., 

roldana de náilon, 
posterior

GLZ52B
alavanca ajust., 
roldana de aço, 

posterior

GLZ54N
haste ajustável, aço 
inoxidável 318 mm

GLZ55A
alavanca de 

deslocamento 
giratória fixa, roldana 

de náilon, frente

GLZ55B
alavanca de 

deslocamento 
giratória fixa, roldana 

de aço, frente

GLZ53A
alavanca em “Y”, roldanas de náilon,  

posicionamento frontal

GLZ53B
alavanca em “Y”, roldanas de aço,  

posicionamento frontal

GLZ54K
haste ajustável, 

alumínio 140 mm

GLZ54J
haste ajustável, 

alumínio 200 mm

GLZ52C/D
alavanca ajust., 
roldana de aço e 

náilon, frente
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Chaves de fim de curso da série Limitless™

Série WLS
Alavancas

LSZ51A
alavanca giratória 
fixa, roldana de 
náilon, frente

LSZ51B
alavanca giratória 

fixa, roldana de aço, 
frente

LSZ51C
alavanca giratória 
fixa, roldana de 
náilon, posterior

LSZ51D
alavanca giratória 

fixa, roldana de aço, 
posterior

LSZ53A até D
alavanca em “Y”, roldanas de náilon e aço, 

posicionamento frente e posterior

LSZ60
Alavanca com 

roldana 
de uma só direção

LSZ55A 
até D

alavanca de 
deslocamento, frente 

e posterior

LSZ52A 
até D

alavanca ajust., aço 
e náilon, frente/

posterior

LSZ52J
alavanca ajustável, 

roldana de náilon de 
1 polegada

LSZ52K
alavanca ajustável, 

roldana de náilon de 
1,5 polegada

LSZ54M
haste de alumínio de 

5,5 polegadas

LSZ61
ciclo de 

6 polegadas 

LSZ68
haste com mola de 

12 polegadas

LSZ54N
haste de aço 
inoxidável de  
13 polegadas

LSZ54R
Arame de mola de 

12 polegadas
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As chaves de fim de curso sem fio Limitless™ para tarefas pesadas com cabeçote operacional de ilhós para tração da série WLS 

podem ser usadas para prender uma corda, cabo ou corrente. Também podem ser usadas em gruas como uma chave antibloqueio 

dupla (A2B). A série Limitless™ beneficia aplicações de monitoramento remoto onde a manutenção do cabeamento ou dos fios não 

é fisicamente possível ou economicamente viável. A combinação dessa maior flexibilidade com o corpo de comprovada resistência 

pode resultar no aumento da eficiência e maior segurança para máquinas, equipamentos, OEMs e operadores

Chaves de fim de curso da série Limitless™

Chave de fim de curso para tarefas pesadas com ilhós 
para tração da série WLS

CARACTERÍSTICAS
Design sem fio
• Rádio (global e sem licença): 

WPAN 802.15.4, 2,4 GHz, ponto 
a ponto

• FCC 15, IC, ACMA, ETSI, 
COFETEL, WPC, IDA, ANATEL, 
SRRC, e KCC

Faixa de comunicação de linha de 
visão de até 305 m [1000 ft.] 
quando usado com monitor 
sem fio Limitless™ da série 
WPMM ou módulo receptor 
da série WDRR (vendidos 
separadamente)

• Transmissão sem fio confiável, 
flexível e segura

• Bateria padrão e substituível de 
longa duração  

• Opções de montagem remota 
ou direta da antena

Design mecânico
• IP67/IP68; NEMA 1, 4, 6, 6P,  

12, 13
• Unidade de tração com placa 

única de metal
• Cabeçote e corpo de zinco 

são tratados com fosfato e 
finalizados com epóxi

• Testado a 750 lb de força de 
tração

• Parafusos cativos do cabeçote 
e do corpo

BENEFÍCIOS
• Possibilita a detecção de 

presença/ausência em 
partes remotas da aplicação/
maquinário, onde o 
cabeamento é difícil ou inviável

• Capacidade de reconfigurar 
múltiplas chaves, permitindo 
adição, redução e 
redistribuição fácil das chaves 
Limitless™ da série WLS 

• Reduz os custos de instalação/
manutenção por não ter fios, 
conduítes, alívio de tensão, 
clipes, conectores ou caixas de 
conexão

• Elimina problemas com a 
integridade da conexão por 
cabo na movimentação do 
equipamento

 • Consumo ultra baixo de energia 
para prolongar a vida da 
bateria

APLICAÇÕES
• Gruas: Chave A2B 

(antibloqueio duplo)
• Dispositivo acionado a cabo: 

chave de ativação da porta
• Tração de cabo para aplicações de 

interrupção da produção (p. ex., 
qualidade, ferramenta estragada, 
manutenção, ausência de peças); 
não válido para aplicações de 
interrupção para segurança de 
seres humanos

*Alguns países exigem certificados específicos de comunicação. Entre em 
contato com a Honeywell para obter informações sobre certificados existentes.  
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*Alguns países exigem certificados específicos de comunicação. Entre em 
contato com a Honeywell para obter informações sobre certificados existentes.  

Série WLS com ilhós para tração
Tipo do produto Chaves de fim de curso sem fio Limitless™ para tarefas pesadas

Disponibilidade Bandas globais e sem licença

Características 
operacionais Força operacional: 7 lb aprox. ou 18 lb aprox.

Tipo do atuador Cabeçote operacional do ilhós de tração (ilhós de tração alinhado com o eixo para prevenir danos)

Material do corpo Cabeçote e corpo de zinco são tratados com fosfato e finalizados com epóxi

Rádio WPAN 802.15.4; 2.4 GHz

Tipo de antena RP-SMA para opções de montagem direta ou remota de antenas; omnidirecional

Alcance do sinal
Mais de 305 m [1000 ft.] de comunicação de linha de visão entre chaves Limitless™ e o monitor/
receptor ao usar a antena integral de 2.2 dBi

Bateria
3.6 Vdc Cloreto de tionilo lítico; tamanho AA 2/3 (Est. de vida >1 ano)
Fabricada pela Green Energy, número de item ER14335M

Vedação IP67/IP68; NEMA 1, 4, 6, 6P, 12, 13

EMC
Últimos padrões válidos: EN 300 328, V1.7.1; EN 61326-1 (2006); 
EN 301 489-1, V1.8.1; EN 301 489-17, V2.1.1

Choque IEC 60068-2-27; meia senoide, 10 g, 6 mS, 3 eixos

Vibração IEC 60068-2-6; pico a pico 10-500Hz c/ 0,35 mm, 58-500 Hz- 5g

Faixa térmica 
operacional -40 °C a 85 °C [-40 °F a 185 °F] 

Aprovações e 
padrões da agência

- FCC 15.247:  Estados Unidos
- IC RSS 210: Canadá
- ETSI, marcação CE: Países europeus
- ACMA, C-TICK: Austrália, Nova Zelândia
- IDA: Singapura
- COFETEL: México
- WPC: Índia
- ANATEL: Brasil
- SRRC: China
- KCC: Coreia do Sul
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Chave de fim de curso sem fio para tarefas 
pesadas com ilhós para tração Limitless™  
Opções de pedido e tamanho

NOMENCLATURA DA SÉRIE WLS COM ILHÓS DE TRAÇÃO

OBSERVAÇÃO: Nem todas as combinações estão 
disponíveis. 
Para obter mais informações sobre como 
estabelecer os itens acima, entre em contato com 
a Honeywell Sensing and Control e com o escritório 
de vendas local. 

Q Veja as ofertas 
especiais

Cabeçote montado 
com atuador 
voltado para a 
superfície da placa 
de identificação

3
Cabeçote montado 
com atuador para 
o lado direito

4
Cabeçote montado 
com atuador para 
o lado esquerdo

5

Cabeçote montado 
com atuador 
voltado para 
superfície de 
montagem

PO1

Cabeçote 
operacional com 
ilhós de tração 
(força reduzida ,  
7 lb ref.)

PO2

Cabeçote 
operacional com 
ilhós de tração 
(força elevada ,  
18 lb ref.)

00 Sem antena; conector 
RP-SMA

01
2.2 dBi omni com 
montagem de chave; 
design reto

02
2.2 dBi omni com 
montagem de chave; 
inclinado/giratório

03
3.0 dBi omni com 
montagem adesiva remota 
e cabo de 9.8 ft.

04
5.5 dBi omni com 
montagem mag. remota, 
inclinado/giratório, cabo 
de 5 ft.

05
5.5 dBi omni com 
montagem mag. remota, 
inclinado/giratório, cabo 
de 10 ft.

06
9.0 dBi omni com 
montagem mag. remota, 
inclinado/giratório, cabo 
de 5 ft.

07
9.0 dBi omni com 
montagem mag. remota, 
inclinado/giratório, cabo 
de 10ft.

08
8.0 dBi omni com 
montagem de suporte 
remota, design reforçado, 
cabo de 3 ft.

09
8.0 dBi omni com 
montagem de suporte 
remota, design reforçado, 
cabo de 11 ft.

10
2.2 dBi omni com 
montagem mag. remota, 
inclinado/giratório, cabo 
de 10 ft.

11 0 dBi omni com montagem 
de chave; design reto

A EUA, Canadá, 
México

B
Todos os  
outros países 
aprovados1, 2, 3

1Use apenas em códigos 
de antena do tipo 00 - 03, 
05, 10, 11; utilização 
também permitida no país 
de código A. 

2Alguns países exigem 
certificados específicos 
de comunicação. Entre em 
contato com a Honeywell 
para obter informações 
sobre certificados 
existentes. 

3 Se os dispositivos 
Limitless forem usados em 
maquinário que possa ser 
enviado mundialmente, use 
o código de país B. 

A 2.4 GHz; 
IEEE 802.15.41 Versão 1

WLS

Tipo de chave

Série sem fio 
WLS

Código geral

1

Código RF

A

Código do tipo  
de antena

00

Código de uso 
do país

A

Código do cabeçote 
operacional

A

Código de 
modificação

3

Ofertas especiais

PO1—

29,21 mm
[1.15 in]

29,21 mm
[1,15 pol.]

19,05 mm
[0,75 pol.]

Suportes 
de montagem

21,59 mm
[0,85 pol.]

75,69 mm
[2,98 pol.]

PO1 
COM ILHÓS PARA TRAÇÃO DO CABEÇOTE OPERACIONAL 

MONTADO POR CÓDIGO DE MODIFICAÇÃO 4

29,21 mm
[1,15 pol.]

19,05 mm
[0,75 pol.]

Suportes 
de montagem

21,59 mm
[0,85 pol.]

76,17 mm [2,92 pol.] 
posição livre

PO1 
COM ILHÓS PARA TRAÇÃO DO CABEÇOTE OPERACIONAL 

MONTADO POR CÓDIGO DE MODIFICAÇÃO 5

83,82 mm [3,30 pol.] 
curso completo

76,17 mm [2,92 pol.] 
posição livre

21,59 mm
[0,85 pol.]

20,32 mm
[0,80 pol.]

39,12 mm
[1,54 pol.]

Suportes 
de montagem

31,5 mm
[1,24 pol.]

59,44 mm
[2,34 pol.]

19,05 mm
[0,75 pol.]

10,93 mm [0,43 pol.] 

PO1 
COM ILHÓS PARA TRAÇÃO DO CABEÇOTE OPERACIONAL 

MONTADO POR CÓDIGO DE MODIFICAÇÃO 3

5,84 mm
[0,23 pol.]

41,15 mm
[1,62 pol.]

29,46 mm
[1,16 pol.]
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Chave de fim de curso sem fio para tarefas 
pesadas com ilhós para tração Limitless™  
Itens padrão

Série WLS Limitless™ com ilhós de tração para uso nos EUA/Canadá

WLS 1A11 A Q-4P01
Chave de fim de curso Limitless™ para tarefas pesadas da série WLS com cabeçote operacional de força reduzida de 7 lb com 
ilhós de tração, cabeçote montado com atuador à esquerda, antena de 0 dBi omni.

WLS 1A11 A Q-P01
Chave de fim de curso Limitless™ para tarefas pesadas da série WLS com cabeçote operacional de força reduzida 7 lb com ilhós 
de tração, cabeçote montado com atuador para o lado da etiqueta, antena 0 dBi omni.

WLS 1A11 A Q-P02
Chave de fim de curso Limitless™ para tarefas pesadas da série WLS com cabeçote operacional de força elevada 18 lb com ilhós 
de tração, cabeçote montado com atuador para o lado da etiqueta, antena 0 dBi omni.

Série WLS Limitless™ com ilhós de tração para uso em todos os outros países aprovados

WLS 1A11 B Q-4P01
Chave de fim de curso Limitless™ para tarefas pesadas da série WLS com cabeçote operacional de força reduzida de 7 lb com 
ilhós de tração, cabeçote montado com atuador à esquerda, antena de 0 dBi omni.

WLS 1A11 B Q-P01
Chave de fim de curso Limitless™ para tarefas pesadas da série WLS com cabeçote operacional de força reduzida 7 lb com ilhós 
de tração, cabeçote montado com atuador para o lado da etiqueta, antena 0 dBi omni.

WLS 1A11 B Q-P02
Chave de fim de curso Limitless™ para tarefas pesadas da série WLS com cabeçote operacional de força elevada 18 lb com ilhós 
de tração, cabeçote montado com atuador para o lado da etiqueta, antena 0 dBi omni.
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Além de usar a tecnologia sem fio comercial mais recente e disponível, a linha de produtos Limitless™ da Honeywell expandiu 
a série WLS para converter quase qualquer chave eletromecânica com contatos de baixa energia (p. ex., ouro) em chaves sem 
fio.  Uma chave eletromecânica fornecida pelo usuário é facilmente conectada ao adaptador de chave única da série WLS por 
meio de conexões internas e externas. Com isso, a chave é ativada de modo sem fio para utilização conjunta com os monitores/
receptores Limitless™ das séries WDRR e WPMM.  O adaptador de chave única Limitless™ pode ser usado em uma variedade 
de aplicações industriais de chaves de fim de curso sem fio, tais como chave reed, chave de contato, chave de pressão, atuador 
de porta, entre outros.

A série Limitless™ é, sobretudo, benéfica para aplicações de monitoramento remoto, onde a manutenção do cabeamento ou dos 
fios não é fisicamente possível ou economicamente viável.  A combinação dessa maior flexibilidade com o corpo de comprovada 
resistência pode resultar no aumento da eficiência e maior segurança para máquinas, equipamentos, OEMs e operadores

Chaves de fim de curso da série Limitless™

Chave de fim de curso para tarefas pesadas com 
adaptador de chave única da série WLS

CARACTERÍSTICAS
Design sem fio
• Rádio (global e sem licença): 

WPAN 802.15.4, 2,4 GHz, ponto 
a ponto

• FCC 15, IC, ACMA, ETSI, 
COFETEL, WPC e IDA

• Faixa de comunicação de linha 
de visão de até 305 m [1000 ft.] 
quando usado com monitor 
sem fio Limitless™ da série 
WPMM ou módulo receptor 
da série WDRR (vendidos 
separadamente)

• Transmissão sem fio confiável, 
flexível e segura

• Bateria substituível padrão, com 
consumo de energia ultra baixo

• Opções de montagem remota 
ou direta da antena

Design mecânico
• IP67; NEMA 1, 4, 12, 13  
• Receptáculo de microalteração 

M12 de 4 pinos, punho com 
opções de fiação do conector 
interno 

• Potência da bateria interna
• Corpo tratado com fosfato e 

finalizado com epóxi com um 
cabeçote de plástico PBT 30% 
preenchido com vidro.

BENEFÍCIOS
• Permite que quase todos os 

tipos de chave eletromecânica 
com contatos de baixa energia 
(p. ex. ouro) tornem-se “sem fio”

• Possibilita a detecção de 
presença/ausência em 
partes remotas da aplicação/
maquinário, onde o 
cabeamento é difícil ou inviável

• Capacidade de reconfigurar 
múltiplas chaves, permitindo 
adição, redução e 
redistribuição simples dos 
adaptadores de chave única 
Limitless™ da série WLS 

• Custos de instalação/
manutenção reduzidos por 
não ter cabos, conduítes, alívio 
de tensão, clipes, conectores, 
caixas de conexão, entre outros.

• Elimina problemas com a 
integridade da conexão por 
cabo na movimentação do 
equipamento

• Consumo ultra baixo de energia 
para prolongar a vida da bateria

APLICAÇÕES
• Equipamento agrícola 
• Equipamentos de construção
• Chave de atuação (cima/baixo) 

de porta
• Máquinas industriais
• Elevadores
• Máquinas-ferramenta
• Maquinário para embalagem
• Operação sem fio de materiais 

em depósito
• Aplicações de chave eletrome-

cânica sem fio (p. ex., chave de 
pressão, chave reed, chave básica 
e/ou chave de fim de curso)

*Alguns países exigem certificados específicos de comunicação. Entre em 
contato com a Honeywell para obter informações sobre certificados existentes.  
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*Alguns países exigem certificados específicos de comunicação. Entre em 
contato com a Honeywell para obter informações sobre certificados existentes.  

Adaptador de chave única da série WLS
Tipo do produto Adaptador de chave única Limitless™

Disponibilidade Bandas globais e sem licença

Material do corpo
O corpo de zinco é tratado com fosfato e preenchido com epóxi; e o cabeçote de plástico PBT 30% 
é preenchido com vidro

Rádio WPAN 802.15.4; 2.4 GHz

Tipo de antena Conexão RP-SMA para opções de montagem direta ou remota de antenas; padrão omnidirecional

Alcance do sinal
Clara linha de visão nominal de 305 m [1000 ft.] entre a chave Limitless™ e o monitor/receptor ao usar 
antenas integrais de 2.2 dBi

Bateria
3.6 Vdc Cloreto de tionilo lítico; tamanho AA 2/3 (Est. de vida >1 ano) 
Fabricada pela Green Energy, número de item ER14335M

Vedação IP67, NEMA 1, 4, 12, 13

EMC
Últimos padrões válidos: EN 300 328, V1.7.1; EN 61326-1 (2006); 
EN 301 489-1, V1.8.1; EN 301 489-17, V2.1.1

Choque IEC 60068-2-27; meia senoide, 50 g, 6 mS, 3 eixos

Vibração IEC 60068-2-6; pico a pico 10-500Hz c/ 0,35 mm, 58-500 Hz- 10g

Faixa térmica 
operacional -40 °C a 85 °C [-40 °F a 185 °F] 

Chave 
eletromecânica

Chave SPDT (Forma C) com contatos de baixa energia (p. ex., ouro) capaz de controlar uma carga 
elétrica de 3.6 Vdc @ 30 mA para assegurar o funcionamento adequado

Conexões elétricas
• Microconector M12 de 4 pinos com três polos, receptáculo fêmea com ranhura da chaveta única
• Conector de punho com parafuso interno
Observação: Comprimento máximo do cabo 3 m [9,84 ft.]

Aprovações/
Certificados 

das agências de 
comunicação*

- FCC 15.247:  Estados Unidos
- IC RSS 210: Canadá
- COFETEL: México
- ETSI, marcação CE: Países europeus
- ACMA, C-TICK: Austrália
- IDA: Singapura
- WPC: Índia

* A Honeywell continua a adicionar aprovações de agências de comunicação para novos países conforme as oportunidades e as exigências 
são definidas.
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Limitless™ 
Adaptador de chave única 
Opções de tamanho e pedido

NOMENCLATURA DO ADAPTADOR DE CHAVE ÚNICA DA SÉRIE WLS

OBSERVAÇÃO: Nem todas as combinações estão disponíveis. 
Para obter mais informações sobre como estabelecer os itens 
acima, entre em contato com a Honeywell Sensing and Control 
e com o escritório de vendas local. 

Q Veja as ofertas 
especiais

Cabeçote montado 
com punho/
conector para lado 
da etiqueta

3
Cabeçote montado 
com punho/
conector à direita

4
Cabeçote 
montado com 
punho/conector à 
esquerda

5

Cabeçote montado 
com punho/
conector voltado 
para a superfície 
de montagem

BT1
Bateria interna com 
microconector na 
parte superior do 
cabeçote

BT2
Bateria interna com 
microconector à 
direita do cabeçote

BT3
Bateria interna 
com punho na 
parte superior do 
cabeçote

BT4
Bateria interna com 
punho ao lado do 
cabeçote

00 Sem antena; conector 
RP-SMA

02
2.2 dBi omni com 
montagem de chave; 
inclinado/giratório

11
0 dBi omni com 
montagem de chave; 
design reto

A EUA, Canadá, 
México

B
Todos os  
outros países 
aprovados1, 2, 3

1Use apenas em códigos 
de antena do tipo 00 - 03, 
05, 10, 11; utilização 
também permitida no país 
de código A. 

2Alguns países exigem 
certificados específicos 
de comunicação. Entre em 
contato com a Honeywell 
para obter informações 
sobre certificados 
existentes. 

3 Se os dispositivos 
Limitless forem usados em 
maquinário que possa ser 
enviado mundialmente, use 
o código de país B. 

A 2.4 GHz; 
IEEE 802.15.41 Versão 1

WLS

Tipo de chave

Série sem fio 
WLS

Código geral

1

Código RF

A

Código do tipo de 
antena

00

Código de uso 
do país

A

Código do cabeçote 
operacional

Q

Código de modificação 
(apenas BT2 e BT4) Ofertas especiais

BT1

BT2

2X Ø 13/64
ORIFÍCIOS DE 

MONTAGEM

2X 10-32 UNF 2B 
      .500 MÍN. 
ROSQUEADO PELA 
TRASEIRA APENAS

SUPORTES DE MONTAGEM

PUNHO

NÃO USADO

NÃO USADO

MICRO CONECTOR DE POSIÇÃO
(BT1 E BT2)

NORMALMENTE 
FECHADO (N.F.) COMUM 

(COM)

RANHURA DA 
CHAVETA 
INTERNA

NORMALMENTE 
ABERTO (N.A.)

 (VISÃO MOSTRADA COM CABEÇOTE REMOVIDO)

PUNHO DE POSIÇÃO 
(BT1 E BT2)

PUNHO

BT1

BT3

BT4
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Limitless™ 
Adaptador de chave única
Itens padrão

Adaptador de chave única Limitless™ para utilização nos EUA/Canadá

Conector M12

WLS 1A00 A QBT1 Adaptador de chave única Limitless™ da série WLS, sem antena, bateria interna com microconector M12 no topo do cabeçote

WLS 1A02 A QBT1
Adaptador de chave única Limitless™ da série WLS, antena inclinada/giratória de 2.2 dBi , bateria interna com microconector M12 no 
topo do cabeçote

WLS 1A11 A QBT1 Adaptador de chave única Limitless™ da série WLS, antena reta de 0 dBi , bateria interna com microconector M12 no topo do cabeçote

Punho

WLS 1A00 A QBT3 Adaptador de chave única Limitless™ da série WLS, sem antena, bateria interna com punho no topo do cabeçote

WLS 1A02 A QBT3
Adaptador de chave única Limitless™ da série WLS, antena inclinada/giratória de 2.2 dBi, bateria interna com punho no topo do 
cabeçote

WLS 1A11 A QBT3 Adaptador de chave única Limitless™ da série WLS, antena reta de 0 dBi, bateria interna com punho no topo do cabeçote

Adaptador de chave única Limitless™ para utilização em todos os outros países aprovados

Conector M12

WLS 1A00 B QBT1 Adaptador de chave única Limitless™ da série WLS, sem antena, bateria interna com microconector M12 no topo do cabeçote

WLS 1A02 B QBT1
Adaptador de chave única Limitless™ da série WLS, antena inclinada/giratória de 2.2 dBi , bateria interna com microconector M12 no 
topo do cabeçote

WLS 1A11 B QBT1 Adaptador de chave única Limitless™ da série WLS, antena reta de 0 dBi , bateria interna com microconector M12 no topo do cabeçote

Punho

WLS 1A00 B QBT3 Adaptador de chave única Limitless™ da série WLS, sem antena, bateria interna com punho no topo do cabeçote

WLS 1A02 B QBT3 Adaptador de chave única Limitless™ da série WLS, antena inclinada/giratória de 2.2 dBi, bateria interna com punho no topo do cabeçote

WLS 1A11 B QBT3 Adaptador de chave única Limitless™ da série WLS, antena reta de 0 dBi, bateria interna com punho no topo do cabeçote



18

A linha de produtos Limitless™ da Honeywell usa a tecnologia sem fio comercial mais recente e disponível. A série WLS da 

Limitless™ é sobretudo benéfica para aplicações de monitoramento remoto onde a manutenção do cabeamento ou dos fios 

não é fisicamente possível ou economicamente viável.  Com a chave sem contato sem fio industrial, a Honeywell expandiu a 

linha de produtos Limitless™ fornecendo detecção sem contato da presença/ausência de uma variedade de diferentes estilos 

de magneto e atuadores magnéticos instalados no produto, máquina, equipamento, entre outros, do usuário final. O design da 

chave sem contato sem fio Limitless™ da série WLS possui uma chave reed de grau industrial. Os clientes podem selecionar 

como a chave reed é orientada internamente no cabeçote de plástico da chave, ou seja, sensoriamento na parte superior ou 

lateral A combinação dessa maior flexibilidade com o corpo de comprovada resistência pode resultar em aumento da eficiência 

e melhor segurança para máquinas industriais, equipamentos, OEMs e operadores

Chaves de fim de curso da série Limitless™

Série WLS 
Chave sem contato sem fio

CARACTERÍSTICAS
Design sem fio
• Rádio (global e sem licença): 

WPAN 802.15.4, 2,4 GHz, ponto 
a ponto

• FCC 15, IC, ACMA, ETSI, 
COFETEL, WPC e IDA

• Faixa de comunicação de 
linha de visão de até 305 m 
[1000 pés] quando usado com 
monitor sem fio Limitless™ 
ou módulo receptor (vendido 
separadamente)

• Transmissão sem fio confiável, 
flexível e segura

• Bateria substituível, com 
consumo de energia ultra baixo

• Opções de montagem remota 
ou direta da antena

Design mecânico
• IP67; NEMA 1, 4, 12, 13  
• Cabeçotes sensores na parte 

superior e lateral
• Cabeçote e corpo de zinco 

são tratados com fosfato e 
finalizados com epóxi

BENEFÍCIOS
• Permite atuação “sem contato”
• Possibilita a detecção de 

presença/ausência em 
partes remotas da aplicação/
maquinário, onde o 
cabeamento é difícil ou inviável

• Capaz de reconfigurar e 
instalar várias chaves em 
rede ou ponto a ponto com 
endereços personalizados, 
o que possibilita a adição, 
subtração ou redistribuição das 

chaves sem contato Limitless™ 
da série WLS 

• Custos de instalação/
manutenção reduzidos por 
não ter cabos, conduítes, alívio 
de tensão, clipes, conectores, 
caixas de conexão, entre 
outros.

• Elimina problemas com a 
integridade da conexão por 
cabo na movimentação do 
equipamento

• Consumo ultra baixo de energia 
para prolongar a vida da 
bateria

APLICAÇÕES
• Máquinas-ferramenta
• Maquinário para embalagem
• Elevadores
• Construções acima do solo
• Máquinas industriais

*Alguns países exigem certificados específicos de comunicação. Entre em 
contato com a Honeywell para obter informações sobre certificados existentes.  
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*Alguns países exigem certificados específicos de comunicação. Entre em 
contato com a Honeywell para obter informações sobre certificados existentes.  

Chave sem contato sem fio da série WLS
Tipo do produto Chave sem contato sem fio Limitless™ 

Disponibilidade Bandas globais e sem licença

Características 
operacionais

Ponto de operação: 3,81 mm [0.15 pol.] mín.; 
Ponto de desatuação: 15,24 mm [0.60 pol.] máx. 
com uso de magneto WMG1 (incluído com a chave sem contato sem fio da série WLS)

Alvo do 
sensoriamento Parte superior e lateral do cabeçote

Material do corpo
Corpo de zinco e cabeçote são tratados com fosfato e finalizados com epóxi; e o cabeçote de 
plástico PBT 30% é preenchido com vidro

Rádio WPAN 802.15.4; 2.4 GHz

Tipo de antena Conexão RP-SMA para opções de montagem direta ou remota de antenas; padrão omnidirecional

Alcance do sinal
Nominal 305 m [1000 ft.]
Linha de visão clara entre a chave Limitless™ e o monitor/receptor ao usar a antena integral de 2.2 dBi

Bateria
3.6 Vdc Cloreto de tionilo lítico; tamanho AA 2/3 (Est. de vida >1 ano)
Fabricada pela Green Energy, número de item ER14335M

Vedação IP67; NEMA 1, 4, 12, 13  

EMC
Últimos padrões válidos: EN 300 328, V1.7.1; EN 61326-1 (2006); 
EN 301 489-1, V1.8.1; EN 301 489-17, V2.1.1

Choque EC 60068-2-27; meia senoide, 10 g, 6 mS, 3 eixos

Vibração IEC 60068-2-6; pico a pico 10-58 Hz c/ 0,35 mm - 5g

Faixa térmica 
operacional -40 a 85 °C [-40 °F a 185 °F] 

Aprovações/
Certificados 

das agências de 
comunicação*

- FCC 15.247:  Estados Unidos
- IC RSS 210: Canadá
- COFETEL: México
- ETSI, marcação CE: Países europeus
- ACMA, C-TICK: Austrália
- IDA: Singapura
- WPC: Índia

* A Honeywell continua a adicionar aprovações de agências de comunicação para novos países conforme as oportunidades e as exigências 
são definidas.
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Limitless™ 
Chave sem contato sem fio
Opções de tamanho e pedido

NOMENCLATURA DA CHAVE SEM CONTATO SEM FIO DA SÉRIE WLS

ATUADOR CENTRALIZADO NA 
PARTE SUPERIOR DA FACE

2x Ø 13/64
ORIFÍCIOS DE 

MONTAGEM

2x 10-32 UNF-2B
      .500 MÍN. ROSQUEADO 
PELA TRASEIRA APENAS

SUPORTES DE 
MONTAGEM

ATUADOR CENTRALIZADO 
NA FACE LATERAL

SUPORTES DE 
MONTAGEM

OBSERVAÇÃO: Nem todas as combinações estão disponíveis. 
Para obter mais informações sobre como estabelecer os itens 
acima, entre em contato com a Honeywell Sensing and Control 
e com o escritório de vendas local. 

Q Veja as ofertas 
especiais

Cabeçote montado 
com atuador para 
lado da etiqueta

3
Cabeçote montado 
com atuador para 
lado direito

4
Cabeçote montado 
com atuador para 
lado esquerdo

5
Cabeçote montado 
com atuador para 
superfície de 
montagem

RS1

Bateria interna 
com atuador de 
chave reed na 
parte superior do 
cabeçote

RS2
Bateria interna com 
atuador de chave 
reed na lateral do 
cabeçote

00 Sem antena; conector 
RP-SMA

02
2.2 dBi omni com 
montagem de chave; 
inclinado/giratório

11
0 dBi omni com 
montagem de chave; 
design reto

A EUA, Canadá, 
México

B
Todos os outros 
países aprovados1, 

2, 3

1Use apenas em códigos 
de antena do tipo 00 - 03, 
05, 10, 11; utilização 
também permitida no país 
de código A. 

2Alguns países exigem 
certificados específicos 
de comunicação. Entre em 
contato com a Honeywell 
para obter informações 
sobre certificados 
existentes. 

3 Se os dispositivos 
Limitless forem usados em 
maquinário que possa ser 
enviado mundialmente, use 
o código de país B. 

A 2.4 GHz; 
IEEE 802.15.41 Versão 1

WLS

Tipo de chave

Série sem fio 
WLS

Código geral

1

Código RF

A

Código do tipo de 
antena

00

Código de uso 
do país

A

Código do cabeçote 
operacional

Q

Código de modificação 
(apenas RS2) Ofertas especiais

RS2
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Limitless™ 
Chave sem contato sem fio
Itens padrão

Chave sem contato sem fio Limitless™ para utilização nos EUA/Canadá

Sensor superior

WLS 1A00 A QRS1 Chave sem contato sem fio Limitless™ da série WLS sem antena e um atuador de sensor superior

WLS 1A11 A QRS1 Chave sem contato sem fio Limitless™ da série WLS com antena de 0 dBi e um atuador de sensor superior

Sensor lateral

WLS 1A00 A QRS2 Chave sem contato sem fio Limitless™ da série WLS sem antena e um atuador de sensor lateral

WLS 1A11 A QRS2 Chave sem contato sem fio Limitless™ da série WLS com antena de 0 dBi e um atuador de sensor lateral

Chave em contato sem fio Limitless™ para utilização em todos os outros países aprovados

Sensor superior

WLS 1A00 B QRS1 Chave sem contato sem fio Limitless™ da série WLS sem antena e um atuador de sensor superior

WLS 1A11 B QRS1 Chave sem contato sem fio Limitless™ da série WLS com antena de 0 dBi e um atuador de sensor superior

Sensor lateral

WLS 1A00 B QRS2 Chave sem contato sem fio Limitless™ da série WLS sem antena e um atuador de sensor lateral

WLS 1A11 B QRS2 Chave sem contato sem fio Limitless™ da série WLS com antena de 0 dBi e um atuador de sensor lateral
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A linha de produtos Limitless™ é expandida para incluir a interface sem fio do operador. Com contatos momentâneos e 
mantidos, a interface sem fio do operador (WOI) pode ser usada por um operador para dar indicações por meio de um botão 
ou outro tipo de operador escolhido pelo usuário (p. ex., chave giratória de 22 mm, switch de 22 mm, entre outros.). A série WOI 
adiciona um dispositivo de interface humana às interfaces do produto das chaves e receptores Limitless™ - controle sem fio 
tanto da pessoa quanto da posição.  

A série WOI é sobretudo benéfica para aplicações de monitoramento remoto onde a manutenção do cabeamento ou dos fios 
não é fisicamente possível ou economicamente viável. A combinação dessa maior flexibilidade com o corpo de comprovada 
resistência pode resultar em aumento da eficiência e da facilidade no estabelecimento de um operador remoto para uso em uma 
variedade de aplicações, incluindo ligar e desligar equipamentos ou dispositivos, abrir e fechar portas/portões, interromper uma 
esteira de produção, indicar a necessidade de serviço e muito mais.

Interface sem fio do operador Limitless™

Série WOI

APLICAÇÕES
Industrial
• Ação CNC
• Esteiras rolantes
• Ação porta/portão
• Elevadores
• Manuseio de material
• Drives de motor
• Prensas
• Bombas
• Botões de controle de qualidade
• Máquinas especializadas
• Maquinário de parada/

inicialização
• Interrupção/inicialização da 

produção
• Ação de válvulas
Transportes
• Equipamento agrícola 
• Maquinário móvel

CARACTERÍSTICAS
Design sem fio
• Rádio (global e sem licença): 

WPAN 802.15.4, 2,4 GHz, ponto 
a ponto

• FCC 15, IC, ACMA e ETSI
• De acordo com o RoHS
• Imunidade EMI
• Faixa de comunicação de até 

305 m [1000 ft.] quando usado 
com monitor sem fio Limitless™ 
ou módulo receptor (vendido 
separadamente)

• Transmissão sem fio confiável, 
flexível e segura

• Bateria substituível padrão, 
com consumo de energia ultra 
baixo

• Opções de montagem remota 
ou direta da antena

Design mecânico
• Invólucro de alumínio 
• Vedação IP65
• Operadores de botões 

redondos de 22 mm 
embutidos, 29 mm cogumelo 
e 40 mm cogumelo (apertar-
puxar) disponíveis

•  Tipo de operador escolhido/
instalado pelo usuário é 
permitido

• Opções de contato 
momentâneas e mantidas

• Design para facilitação da 
instalação

BENEFÍCIOS
• Permite a indicação do 

operador (p. ex., botão) a partir 
de locais remotos onde a fiação 
custa caro demais ou não é 
possível

• Flexibilidade de escolha e de 
instalação do tipo desejado de 
operador para os usuários; p. 
ex., chave giratória de 22 mm, 
switch de 22 mm, entre outros.

• Capacidade de reconfigurar 
e colocar em rede entradas 
WOI, ou ponto a ponto com 
endereços personalizados, 
o que possibilita a adição, 
redução ou redistribuição das 
chaves WOI Limitless™ de 
maneira simples

• Oferece a capacidade de 
ser usado em conjunto 
com as chaves Limitless™ 
configuradas em um receptor 
Limitless™ único

• Custos de instalação/
manutenção reduzidos por 
não ter cabos, conduítes, alívio 
de tensão, clipes, conectores, 
caixas de conexão, entre 
outros.

• Elimina problemas com a 
integridade da conexão por 
cabo na movimentação do 
equipamento

• Consumo ultra baixo de energia 
para prolongar a vida da 
bateria

*Alguns países exigem certificados específicos de comunicação. Entre em 
contato com a Honeywell para obter informações sobre certificados existentes.
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Série WOI
Tipo do produto Chaves da interface do operador Limitless™

Disponibilidade Bandas globais e sem licença

Força operacional
Botão momentâneo: 6,2 N ±2 N [1,4 lb ±0,45 lb]
Botão mantido: 7,0 N ±2 N [1,6 lb ±0,45 lb]

Tipo do atuador

Operadores dos botões
• Redondo embutido momentâneo de 22 mm
• Cabeça de cogumelo momentâneo de 29 mm
• Cabeça de cogumelo mantido (apertar-puxar) de 40 mm ; 
Nenhuma opção de operador disponível para utilização com blocos de contato e operador de 22 mm 
fornecidos pelo usuário

Blocos de contato/
atuador

Design de chave de 22 mm (p. ex. chave giratória de 22 mm, switch de 22 mm, entre outros)/contato 
em ouro, blocos de contato normalmente abertos e normalmente fechados capazes de controlar uma 
carga elétrica de 30 mA @ 3.6 Vdc

Cores do atuador
Preto, verde, vermelho* e amarelo
*não disponível para os botões cogumelo de 29 mm e cogumelo de 40 mm (apertar-puxar)

Material do corpo Alumínio com revestimento em pó

Rádio WPAN 802.15.4; 2.4 GHz

Tipo de antena Opções de montagem remota ou direta da antena; omnidirecional 

Alcance do sinal
Linha de visão nominal de 305 m [1000 ft.] entre a chave Limitless™ da série WOI e o monitor/
receptor ao usar antenas integrais 2.2dBi

Bateria
3.6 Vdc Cloreto de tionilo lítico; tamanho AA 2/3 (Est. de vida >1,5 ano)
Fabricada pela Green Energy, nro. de item ER14335M

Vedação IP65

EMC
Últimos padrões válidos: EN 300 328, V1.7.1; EN 61326-1 (2006); 
EN 301 489-1, V1.8.1; EN 301 489-17, V2.1.1

Choque IEC 60068-2-27; meia senoide, 50 g, 6 mS, 3 eixos

Vibração IEC 60068-2-6; pico a pico 10-500Hz c/ 0,35 mm, 58-500 Hz- 10g

Faixa térmica 
operacional -25 °C a 50 °C [-13 °F a 122 °F] 

Aprovações e 
padrões da agência

FCC 15.247 
Industry Canada RSS 210 
ETSI, marcação CE
ACMA, marcação C-Tick
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Interface sem fio do operador Limitless™

Opções de tamanho e pedido

NOMENCLATURA DE SÉRIE WOI

3,20 mm
[0,13 pol.]

24,10 mm ±0,40 mm
[0.95 pol. ±0.016 pol.]

43,5 mm
[1,71 pol.]

R 0,80 mm
[0,30 pol.]

 Ø 22,3 mm ±0,40 mm
[Ø 0,88 pol.±0,016 pol.]

63,5 mm
[2,5 pol.]

Espaço permitido 
para chave de 22 mm

Operador/Blocos de Contato

72,1 mm [2,84 pol.]

50,1 mm [1,97 pol.]

OBSERVAÇÃO: Nem todas as combinações estão disponíveis. 
Para obter mais informações sobre como estabelecer os itens acima, 
entre em contato com a Honeywell Sensing and Control e com o escritório 
de vendas local. 

Nenhum; abrir orifício em 
invólucro

PA
Botão apenas 
Botão redondo embutido 
momentâneo de 22 mm

PB
Botão apenas3 
Cabeça de cogumelo de 29 
mm, momentâneo

PC
Botão apenas3 
Cabeça de cogumelo de 40 
mm, mantido/apertar-puxar;

3 NÃO DISPONÍVEL EM VERMELHO

Nenhum

B Preto

G Verde

R Vermelho

Y Amarelo

00 Sem antena; conector 
RP-SMA

02
2.2 dBi omni com 
montagem de chave; 
inclinado/giratório

11
0 dBi omni com 
montagem de chave; 
design reto

A EUA, Canadá, 
México

B
Todos os outros 
países aprovados1, 

2, 

1Alguns países exigem 
certificados específicos 
de comunicação. Entre em 
contato com a Honeywell 
para obter informações 
sobre certificados 
existentes. 

2 Se os dispositivos 
Limitless™ forem usados 
em maquinário que possa 
ser enviado mundialmente, 
use o código de país B. 

A 2.4 GHz; 
IEEE 802.15.41 Versão 1

WOI

Tipo do módulo

 Interface do 
operador da 

série WOI

Código geral

1

Código RF

A

Código do tipo de 
antena

00

Código de uso 
do país

A

Tipo do atuador

PA

Cor do atuador

G
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Interface sem fio do operador Limitless™

Itens padrão da série WOI  

Interface do operador Limitless™ da série WOI para uso nos EUA/Canadá

Botão embutido de 22 mm

WOI 1A00 A PAG WOI Limitless™, sem antena, botão redondo verde momentâneo embutido de 22 mm

WOI 1A00 A PAR WOI Limitless™, sem antena, botão redondo vermelho momentâneo embutido de 22 mm

WOI 1A11 A PAG WOI Limitless™, antena reta 0 dBi, botão redondo verde momentâneo embutido de 22 mm

WOI 1A11 A PAR WOI Limitless™, antena reta 0 dBi, botão redondo vermelho momentâneo embutido de 22 mm

Botão cogumelo de 29 mm

WOI 1A00 A PBY WOI Limitless™, sem antena, botão com cabeça de cogumelo amarelo momentâneo de 29 mm

WOI 1A11 A PBY WOI Limitless™, antena reta 0 dBi, botão com cabeça de cogumelo amarelo momentâneo de 29 mm

Botão mantido de 40 mm

WOI 1A00 A PCY WOI Limitless™, sem antena, botão amarelo mantido de 40 mm

WOI 1A11 A PCY WOI Limitless™, antena reta 0 dBi, botão amarelo mantido de 40 mm

Interface do operador Limitless™ da série WOI para uso em todos os outros países aprovados

Botão embutido de 22 mm

WOI 1A00 B PAG WOI Limitless™, sem antena, botão redondo verde momentâneo embutido de 22 mm

WOI 1A00 B PAR WOI Limitless™, sem antena, botão redondo vermelho momentâneo embutido de 22 mm

WOI 1A11 B PAG WOI Limitless™, antena reta 0 dBi, botão redondo verde momentâneo embutido de 22 mm

WOI 1A11 B PAR WOI Limitless™, antena reta 0 dBi, botão redondo vermelho momentâneo embutido de 22 mm

Botão cogumelo de 29 mm

WOI 1A00 B PBY WOI Limitless™, sem antena, botão com cabeça de cogumelo amarelo momentâneo de 29 mm

WOI 1A11 B PBY WOI Limitless™, antena reta 0 dBi, botão com cabeça de cogumelo amarelo momentâneo de 29 mm

Botão mantido de 40 mm

WOI 1A00 B PCY WOI Limitless™, sem antena, botão amarelo mantido de 40 mm

WOI 1A11 B PCY WOI Limitless™, antena reta 0 dBi, botão amarelo mantido de 40 mm



26

Os monitores sem fio Limitless™ de montagem em painel da série WPMM fornecem uma saída NPN para vídeo e 
áudio baseada no sinal recebido de uma entrada Limitless™. Os monitores Limitless™ da série WPMM oferecem 
indicação rápida de alteração da posição do atuador em uma chave de fim de curso sem fio Limitless™.

O receptor com trilho DIN da série WDRR dispõe até 14 entradas digitais Limitless™ para aplicações que precisam 
de mais de uma configuração de uma-entrada/um-receptor.  Ele fornece um tipo de PNP ou NPN selecionável e 
visualmente separado para indicar se houve alteração na entrada Limitless™.

Monitor e receptor Limitless™

Monitor sem fio de montagem em painel da série WPMM
Receptor sem fio com trilho DIN da série WDRR

APLICAÇÕES
• Construção de máquinas acima 

do solo
• Esteiras rolantes
• Posição do braço/inclinação 

da grua
• Posição da porta
• Desviadores ou flaps de grão
• Verificação da ligação da 

mangueira
• Elevadores
• Manuseio de material
• Maquinário móvel
• Prensas
• Equipamento remoto ou 

temporário
• Máquinas especializadas
• Posição da válvula

FUNÇÕES DA 
SÉRIE WPMM
Design elétrico sem fio
• Rádio (global e sem licença*): WPAN 

802.15.4, 2,4 GHz, ponto a ponto
• FCC 15, IC, ACMA, ETSI, COFETEL, 

IDA, WPC, SRRC, KCC, e ANATEL
• De acordo com o RoHS
• A resistência contra EMI protege da 

interferência externa
• Mais de 305m [1000 ft.] de 

comunicação de linha de visão
• Transmissão sem fio confiável, flexível 

e segura
• 10 Vdc a 30 Vdc de fornecimento 

com uma saída NPN configurável em 
normalmente aberta ou normalmente 
fechada 

• Funções de diagnóstico incluem RF 
perdida e indicação de bateria baixa

• Desenvolvido primariamente 
para aplicações de chave única, 
mas também pode monitorar 
múltiplas chaves sem fio (vendido 
separadamente)

• A função de harmonização de campo 
permite configuração rápida 

Design mecânico
• Invólucro de montagem em painel 

(painel de encaixe ou montagem com 
parafuso)

• Policarbonato, resistência contra 
choque, corpo com tampa de 
cobertura

• Vedação para IP67
• Múltiplos indicadores LED de função/

status com campainha audível (possui 
função silencioso)

• Antena de montagem direta ou remota

FUNÇÕES DA 
SÉRIE WDRR
Design elétrico sem fio
• Saída do tipo NPN, PNP ou totem-pole 

selecionáveis 
• Quatorze saídas configuráveis em 

normalmente abertas ou normalmente 
fechadas para até 14 entradas 
Limitless™ (vendidas separadamente)

• Transmissão sem fio confiável, flexível 
e segura

• Rádio (global e sem licença*): WPAN 
802.15.4, 2,4 GHz, ponto a ponto

• Mais de 305 m [1000 ft.] de 
comunicação de linha de visão entre 
chaves Limitless™ e monitores/
receptores ao usar a antena integral 
de 2.2 dBi

• FCC 15, IC, ACMA, ETSI, COFETEL, 
IDA, WPC, SRRC, KCC, e ANATEL

• De acordo com o RoHS
• A harmonização de campos permite 

adição ou redução rápida de entradas 
para configuração rápida

• Fornecimento de 10 Vdc a 28 Vdc 
• Funções de diagnóstico incluem RF 

perdida e indicação de bateria baixa
Design mecânico 
• Trilho DIN ou montagem a parafuso
• Blocos de terminal a parafuso e 

tecnologia à mola para conexões de 
entrada/saída

• Vedação para IP20
• Múltiplas funções LED e indicadores 

de status
• Indicação da intensidade do sinal 

RF em LED para até 14 entradas 
Limitless™

• Montagem remota ou direta da antena

BENEFÍCIOS DA SÉRIE LIMITLESS™
• Capacidade de reconfigurar e colocar em rede múltiplas chaves, ou ponto a ponto com endereços personalizados que 

possibilitam a adição, redução ou redistribuição das chaves Limitless™ de maneira simples
• Custos de instalação/manutenção reduzidos por não tem fiação, conduítes, alívio de tensão, clipes, conectores, caixas de 

conexão, entre outros.
• Segurança de comunicação por padrão IEEE 802.15.4 [16-bit PAN (rede) ID,endereço de 16-bit e chave de segurança 

de 128-bit]
• Elimina problemas com a integridade do conector e da fiação na movimentação do equipamento

*Alguns países exigem certificados específicos de comunicação. Entre em 
contato com a Honeywell para obter informações sobre certificados existentes.
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Série WPMM Série WDRR
Monitor sem fio Limitless™ de montagem em 

painel Tipo do produto Receptor sem fio Limitless™ com trilho DIN 
(interface PLC)

Série WPMM Nome da série Série WDRR 

Bandas de RF globais e sem licença* Disponibilidade Bandas de RF globais e sem licença*

LCP, VECTRA E130i Material do corpo Retardador de chamas ABS

Painel de encaixe ou design de montagem com 
parafuso

Tipo de 
encapsulamento Trilho DIN ou design de montagem com parafuso

WPAN 802.15.4, 2.4 GHz ponto a ponto Tipo de rádio WPAN 802.15.4, 2.4 GHz ponto a ponto

Conector RP-SMA para opções de montagem direta 
ou remota de antenas; padrão omnidirecional Tipo de antena Conector RP-SMA para opções de montagem direta 

ou remota de antenas; padrão omnidirecional

Mais de 305 m [1000 ft.] de comunicação de linha 
de visão entre chaves Limitless™ e o monitor/
receptor ao usar a antena integral de 2.2 dBi

Alcance do sinal
Mais de 305 m [1000 ft.] de comunicação de linha 
de visão entre chaves Limitless™ e o monitor/
receptor ao usar a antena integral de 2.2 dBi

Três LEDs: verde, amarelo, vermelho
Indicação de energia: verde

Indicação de saída: vermelho
Configuração/diagnóstico: verde, amarelo, vermelho

Campainha (indic. de saída, config./diag.) com 
opção de silencioso

Indicação

LEDs de configuração: verde, amarelo, vermelho
14 LEDs de saída/diagnóstico: verde, amarelo, 
vermelho
Bateria baixa e LEDs de saída de RF perdida: 
vermelho, verde
LEDs de intensidade do sinal RD: azul

10 Vdc a 30 Vdc Tensão de 
alimentação 10 Vdc a 28 Vdc

750 mA máx. Corrente de 
alimentação 500 mA máx.

Corrente NPN (sinking) em coletor aberto; 
configurável em normalmente aberto ou 

normalmente fechado
Tipo de saída

Selecionável: Corrente tipo NPN (sinking) em coletor 
aberto ou tipo NPN em “totem pole”. Corrente tipo 
PNP (sourcing) em coletor aberto ou tipo PNP em 
“totem pole”

5 mA a 200 mA Corrente de carga 10 mA máx.

50 uA máx. Corrente de fuga 100 uA máx.

1.75 Vdc máx. @ carga máx. @ 25 °C [77 °F] Queda de Voltagem 2.0 Vdc máx. @ carga máx. @ 25 °C [77 °F]

3 Terminal(s) 18 usáveis

Conector de ligação rápida, lâmina macho de 
0,25 pol. Terminação Blocos de terminal a parafuso e tecnologia à mola

IP67  Vedação IP20 

Sim Proteção contra 
polaridade invertida Sim

Últimos padrões válidos: EN 300 328, V1.7.1;  
EN 61326-1 (2006); EN 301 489-1, V1.8.1;  

EN 301 489-17, V2.1.1
EMC

Últimos padrões válidos: EN 300 328, V1.7.1;  
EN 61326-1 (2006); EN 301 489-1, V1.8.1;  
EN 301 489-17, V2.1.1

IEC 60068-2-27; meia senoide, 10 g, 6 mS, 3 eixos Choque IEC 60068-2-27; meia senoide, 10 g, 6 mS, 3 eixos

IEC 60068-2-6; pico a pico10 Hz a 500 Hz c/ 0,35 
mm, 58 Hz a 500 Hz 5 g Vibração IEC 60068-2-6; pico a pico 10-500Hz c/ 0,35 mm, 

58-500 Hz- 5 g

-40 °C a 85 °C [-40 °F a 185 °F] Temp. operacional -20 °C a 70 °C [-4 °F a 158 °F]

FCC 15.247; IC RSS 210, ETSI, marcação CE; 
ACMA, C-TICK; COFETEL; IDA; ANATEL; WPC; 

SRRC; KCC

Aprovações e 
padrões da agência

FCC 15.247; IC RSS 210, ETSI, marcação CE; 
ACMA, C-TICK; COFETEL; IDA; ANATEL; WPC; 
SRRC; KCC

31,87 mm A x 44,40 mm L x 74,30 mm P [1,25 pol. 
A x 1,748 pol. L x 2,925 pol. P] ref. Tamanho 88,9 mm A x 152,4 mm L x 38,1 mm P [3,5 pol.  

A x 6 pol. L x 1.5 pol. P] ref.

*Alguns países exigem certificados específicos de comunicação. Entre em 
contato com a Honeywell para obter informações sobre certificados existentes.  
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Monitor Limitless™

Monitor sem fio de montagem em painel da série WPMM
Opções de tamanho e pedido

44,40
[1,748]

31,75
[1,250]

53,84
[2,120]

LOCAL DA CHAVE DE 
FUNÇÃO

2X Ø 3,75
        [0,148]

5,087
[0,231]

74,30
[2,925]

6,30
[0,248]

68,00
[2,677]

13,81
[0,544]

23,71
[0,934]

10,80
[0,425]

CONECTOR FASTON 1/4" AJUSTÁVEL PARA CORRESPONDER COM AMPERAGEM 
2-520184-2/4 DO TIPO RECEPTÁCULOS ISOLADOS ULTRA-RÁPIDOS

180,79
[7,118]

MONITOR SEM FIO COM OPÇÃO DE ANTENA INTERNA

10,80
[0,425]

6,35
[0,250]

4,12
[0,162]

36,41
[1,434]

CONECTOR RPSMA,
1/4 - 36 UNS - 2A

Todas as dimensões são apenas para referência.

NOMENCLATURA DA SÉRIE WPMM

WPMM

Tipo de chave

Monitor da 
série WPMM 00 Sem antena; conector 

RP-SMA

01
2.2 dBi omni com 
montagem de chave; 
design reto

02
2.2 dBi omni com 
montagem de chave; 
inclinado/giratório

03
3.0 dBi omni com 
montagem adesiva remota 
e cabo de 9.8 ft.

04
5.5 dBi omni com 
montagem mag. remota, 
inclinado/giratório, cabo 
de 5 ft.

05
5.5 dBi omni com 
montagem mag. remota, 
inclinado/giratório, cabo 
de 10 ft.

06
9.0 dBi omni com 
montagem mag. remota, 
inclinado/giratório, cabo 
de 5 ft.

07
9.0 dBi omni com 
montagem mag. remota, 
inclinado/giratório, cabo 
de 10ft.

08
8.0 dBi omni com 
montagem de suporte 
remota, design reforçado, 
cabo de 3 ft.

09
8.0 dBi omni com 
montagem de suporte 
remota, design reforçado, 
cabo de 11 ft.

10
2.2 dBi omni com 
montagem mag. remota, 
inclinado/giratório, cabo 
de 10 ft.

A EUA, Canadá, 
México

B
Todos os outros 
países aprovados1, 

2, 3

1Use apenas em códigos 
de antena do tipo 00 - 03, 
05, 10, 11; utilização 
também permitida no país 
de código A. 

2Alguns países exigem 
certificados específicos 
de comunicação. Entre em 
contato com a Honeywell 
para obter informações 
sobre certificados 
existentes. 

3 Se os dispositivos 
Limitless forem usados em 
maquinário que possa ser 
enviado mundialmente, use 
o código de país B. 

A 2.4 GHz; 
IEEE 802.15.41 Versão 1

Código geral

1

Código RF

A

Código do tipo de 
antena

00

Código de uso 
do país

A
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Receptor Limitless™

Receptor sem fio com trilho DIN da série WDRR
Opções de tamanho e pedido

NOMENCLATURA DA SÉRIE WDRR

152,4 mm [6.0 in]

97
,5

4 
m

m
 [3

.8
4 

in
]

89
,9

2 
m

m
 [3

.5
4 

in
]

101,6 mm [4.0 in]

4X Ø 3,66 mm
[4X Ø 0.144 in]

0 NPN/PNP 
selecionáveis A 14 canais00 Sem antena; conector 

RP-SMA

01
2.2 dBi omni com 
montagem de chave; 
design reto

02
2.2 dBi omni com 
montagem de chave; 
inclinado/giratório

03
3.0 dBi omni com 
montagem adesiva remota 
e cabo de 9.8 ft.

04
5.5 dBi omni com 
montagem mag. remota, 
inclinado/giratório, cabo 
de 5 ft.

05
5.5 dBi omni com 
montagem mag. remota, 
inclinado/giratório, cabo 
de 10 ft.

06
9.0 dBi omni com 
montagem mag. remota, 
inclinado/giratório, cabo 
de 5 ft.

07
9.0 dBi omni com 
montagem mag. remota, 
inclinado/giratório, cabo 
de 10ft.

08
8.0 dBi omni com 
montagem de suporte 
remota, design reforçado, 
cabo de 3 ft.

09
8.0 dBi omni com 
montagem de suporte 
remota, design reforçado, 
cabo de 11 ft.

10
2.2 dBi omni com 
montagem mag. remota, 
inclinado/giratório, cabo 
de 10 ft.

A EUA, Canadá, 
México

B
Todos os outros 
países aprovados1, 

2, 3

1Use apenas em códigos 
de antena do tipo 00 - 03, 
05, 10, 11; utilização 
também permitida no país 
de código A. 

2Alguns países exigem 
certificados específicos 
de comunicação. Entre em 
contato com a Honeywell 
para obter informações 
sobre certificados 
existentes. 

3 Se os dispositivos 
Limitless™ forem usados 
em maquinário que possa 
ser enviado mundialmente, 
use o código de país B. 

A 2.4 GHz; 
IEEE 802.15.41 Versão 1

WDRR

Tipo de chave

Receptor com 
trilho DIN da 
série WDRR

Código geral

1

Código RF

A

Código do tipo de 
antena

00

Código de uso 
do país

A

Código da saída

0

Código do canal

A
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Chaves de fim de curso da série Limitless™

Série WLS
Cabeçotes operacionais com alavanca de comando oscilante

LSZ1JGM
Arame de mola de comando oscilante de 

13,0 polegadas

LSZ1JGN
Cabo de comando oscilante de 5,5 polegadas

LSZ1JGA
Haste de comando oscilante Delrin® de 

5,5 polegadas

Os atuadores de chave Limitless™ podem ser projetados de maneira 
personalizada pela equipe de engenheiros da Honeywell S&C para que 
aplicações específicas tenham acionamento eficiente.
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Série Limitless™

Acessórios

WAN01RSP
design reto, 

ganho de 2.2 dBi,  
montagem direta 

conector

WAN02RSP
design inclinado e 

giratório 
ganho de 2.2 dBi, 
montagem direta 

conector

WAN05RSPe 
WAMM100RSP-005
T/S, ganho de 9 dBi,
montagem magnética

WAN03RSP
design plano, 

ganho de 3 dBi, 
montagem adesiva

WAN06RNJ
design reto,

ganho de 8 dBi, 
montagem em suporte

WAN07RSP
design reto, 

ganho de 0 dBi, 
montagem direta  

conector

WAN11RSP
antena cúpula de baixo perfil, 

ganho de 4.0 dBi, montagem a parafuso através 
do orifício

WAN09RSP
antena móvel de baixo perfil 

ganho de 3.0 dBi, montagem magnética

WAN10RSP 
antena móvel reta, 
ganho de 5.0 dBi 

montagem magnética

Série WCA200
Montagem de cabo coaxial da série 200 

disponível em diversos tamanhos

WAMM100RSP-005/010
Montagem de antena coaxial da série 100

disponível nos tamanhos 5 ft. e 10 ft.

WPB1
Montagem WPMM

suporte

WPR1
Retentor de 

montagem a painel 
WPMM

WAN04RSP
design inclinado e 

giratório 
ganho de 5.5 dBi, 
montagem direta 

conector

Código de 
antena do 
tipo “01”

Código de 
antena do 
tipo “02”

Código de ante-
na do tipo “03”

Código de 
antena do 
tipo “11”

Código de ante-
na do tipo “04”
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Chaves de fim de curso global Limitless™ para uso no EUA/Canadá/México
Giratória lateral
WGLA 1A01 A A1A Série WGLA Limitless™, antena reta de 2.2 dBi, momentânea, alavanca padrão com roldana de náilon
WGLA 1A01 A A1B Série WGLA Limitless™, antena reta de 2.2 dBi, momentânea, alavanca padrão com roldana de aço
WGLA 1A01 A A4J Série WGLA Limitless™, antena reta de 2.2 dBi, momentânea, atuador de haste de alumínio ajustável de 200 mm
WGLA 1A02 A A1A Série WGLA Limitless™, antena inclinável e giratória de 2.2 dBi, momentânea, alavanca padrão com roldana de náilon

WGLA 1A02 A A1B Série WGLA Limitless™, antena inclinável e giratória 2.2 dBi, momentânea, alavanca padrão com roldana de aço

WGLA 1A02 A A4J Série WGLA Limitless™, antena inclinável e giratória 2.2 dBi, momentânea, atuador de haste de alumínio ajustável de 200 mm

WGLA 1A04 A A1A Série WGLA Limitless™, antena inclinável e giratória de 5.5 dBi de montagem magnética remota com cabo de 5 ft, 
momentânea, alavanca padrão com roldana de náilon

WGLA 1A04 A A1B Série WGLA Limitless™, antena inclinável e giratória de 5.5 dBi de montagem magnética remota com cabo de 5 ft, 
momentânea, alavanca padrão com roldana de aço

WGLA 1A04 A A4J Série WGLA Limitless™, antena inclinável e giratória de 5.5 dBi de montagem magnética remota com cabo de 5 ft, 
momentânea, haste de alumínio ajustável de 200 mm

Atuadores superiores
WGLA 1A01 A B Série WGLA Limitless™, antena reta de 2.2 dBi, êmbolo superior com pino
WGLA 1A01 A C Série WGLA Limitless™, antena reta de 2.2 dBi, êmbolo superior com roldana
WGLA 1A01 A D Série WGLA Limitless™, antena reta de 2.2 dBi, alavanca superior com roldana
WGLA 1A02 A B Série WGLA Limitless™, antena inclinável e giratória de 2.2 dBi, êmbolo superior com pino
WGLA 1A02 A C Série WGLA Limitless™, antena inclinável e giratória de 2.2 dBi, êmbolo superior com roldana
WGLA 1A02 A D Série WGLA Limitless™, antena inclinável e giratória de 2.2 dBi, alavanca superior com roldana

WGLA 1A04 A B Série WGLA Limitless™, antena inclinável e giratória de 5.5 dBi de montagem magnética remota com cabo de 5 ft, êmbolo de 
pino superior

WGLA 1A04 A C Série WGLA Limitless™, antena inclinável e giratória de 5.5 dBi de montagem magnética remota com cabo de 5 ft, êmbolo 
superior com roldana

WGLA 1A04 A D Série WGLA Limitless™, antena inclinável e giratória de 5.5 dBi de montagem magnética remota com cabo de 5 ft, alavanca 
superior com roldana

Chaves de fim de curso global Limitless™ da série WGLA para utilização em todos os outros países aprovados
Giratória lateral
WGLA 1A01 B A1A Série WGLA Limitless™, antena reta de 2.2 dBi, momentânea, alavanca padrão com roldana de náilon
WGLA 1A01 B A1B Série WGLA Limitless™, antena reta de 2.2 dBi, momentânea, alavanca padrão com roldana de aço
WGLA 1A01 B A4J Série WGLA Limitless™, antena reta de 2.2 dBi, momentânea, atuador de haste de alumínio ajustável de 200 mm
WGLA 1A02 B A1A Série WGLA Limitless™, antena inclinável e giratória de 2.2 dBi, momentânea, alavanca padrão com roldana de náilon

WGLA 1A02 B A1B Série WGLA Limitless™, antena inclinável e giratória 2.2 dBi, momentânea, alavanca padrão com roldana de aço

WGLA 1A02 B A4J Série WGLA Limitless™, antena inclinável e giratória 2.2 dBi, momentânea, atuador de haste de alumínio ajustável de 200 mm

WGLA 1A04 B A1A Série WGLA Limitless™, antena inclinável e giratória de 5.5 dBi de montagem magnética remota com cabo de 5 ft, 
momentânea, alavanca padrão com roldana de náilon

WGLA 1A04 B A1B Série WGLA Limitless™, antena inclinável e giratória de 5.5 dBi de montagem magnética remota com cabo de 5 ft, 
momentânea, alavanca padrão com roldana de aço

WGLA 1A04 B A4J Série WGLA Limitless™, antena inclinável e giratória de 5.5 dBi de montagem magnética remota com cabo de 5 ft, 
momentânea, haste de alumínio ajustável de 200 mm 

Atuadores superiores
WGLA 1A01 B B Série WGLA Limitless™, antena reta de 2.2 dBi, êmbolo superior com pino
WGLA 1A01 B C Série WGLA Limitless™, antena reta de 2.2 dBi, êmbolo superior com roldana
WGLA 1A01 B D Série WGLA Limitless™, antena reta de 2.2 dBi, alavanca superior com roldana
WGLA 1A02 B B Série WGLA Limitless™, antena inclinável e giratória de 2.2 dBi, êmbolo superior com pino
WGLA 1A02 B C Série WGLA Limitless™, antena inclinável e giratória de 2.2 dBi, êmbolo superior com roldana
WGLA 1A02 B D Série WGLA Limitless™, antena inclinável e giratória de 2.2 dBi, alavanca superior com roldana

WGLA 1A04 B B Série WGLA Limitless™, antena inclinável e giratória de 5.5 dBi de montagem magnética remota com cabo de 5 ft, êmbolo de 
pino superior

WGLA 1A04 B C Série WGLA Limitless™, antena inclinável e giratória de 5.5 dBi de montagem magnética remota com cabo de 5 ft, êmbolo 
superior com roldana

WGLA 1A04 B D Série WGLA Limitless™, antena inclinável e giratória de 5.5 dBi de montagem magnética remota com cabo de 5 ft, alavanca 
superior com roldana

Série Limitless™

Itens padrão da série WGLA 
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Chaves de fim de curso para tarefas pesadas Limitless™ da série WLS para uso nos EUA/Canadá/México
Giratória lateral

WLS 1A00 A A Chave de fim de curso para tarefas pesadas Limitless™, momentânea, sem alavanca
WLS 1A01 A A1A Chave de fim de curso para tarefas pesadas Limitless™, antena reta de 2.2 dBi, momentânea, alavanca de 1,5 pol. com roldana de náilon
WLS 1A01 A A1B Chave de fim de curso para tarefas pesadas Limitless™, antena reta de 2.2 dBi, momentânea, alavanca de 1,5 pol. fixa com roldana de aço
WLS 1A01 A A2A Chave de fim de curso para tarefas pesadas Limitless™, antena reta de 2.2 dBi, momentânea, alavanca de 3,5 pol. ajustável com roldana de náilon

WLS 1A01 A A2B Chave de fim de curso para tarefas pesadas Limitless™, antena reta de 2.2 dBi, momentânea, alavanca de 3,5 pol. ajustável com roldana de aço

WLS 1A02 A A1A Chave de fim de curso para tarefas pesadas Limitless™, antena reta de 2.2 dBi, momentânea, alavanca de 1,5 pol. fixa com roldana 
de náilon

WLS 1A02 A A1B Chave de fim de curso para tarefas pesadas Limitless™, antena inclinável/giratória de 2.2 dBi, momentânea, alavanca de 1,5 pol. fixa com 
roldana de aço

WLS 1A02 A A2A Chave de fim de curso para tarefas pesadas Limitless™, antena inclinável/giratória de 2.2 dBi, momentânea, alavanca de 3,5 pol. ajustável 
com roldana de náilon

WLS 1A02 A A2B Chave de fim de curso para tarefas pesadas Limitless™, antena inclinável/giratória de 2.2 dBi, momentânea, alavanca de 3,5 pol. ajustável 
com roldana de aço

Giratório lateral, cabeçote mantido

WLS 1A00 A N Chave de fim de curso para tarefas pesadas Limitless™, sem antena, mantida, sem alavanca

WLS 1A01 A N Chave de fim de curso para tarefas pesadas Limitless™, antena reta 2.2 dBi, mantida, sem alavanca

WLS 1A02 A N Chave de fim de curso para tarefas pesadas Limitless™, antena inclinável/giratória de 2.2 dBi, mantida, sem alavanca

Atuadores superiores

WLS 1A00 A C Chave de fim de curso para tarefas pesadas Limitless™, sem antena, êmbolo superior

WLS 1A00 A D Chave de fim de curso para tarefas pesadas Limitless™, sem antena, êmbolo superior com roldana

WLS 1A01 A C Chave de fim de curso para tarefas pesadas Limitless™, antena reta de 2.2 dBi, êmbolo superior

WLS 1A01 A D Chave de fim de curso para tarefas pesadas Limitless™, antena reta de 2.2 dBi, êmbolo superior com roldana

WLS 1A02 A C Chave de fim de curso para tarefas pesadas Limitless™, antena inclinável/giratória de 2.2 dBi, êmbolo superior

WLS 1A02 A D Chave de fim de curso para tarefas pesadas Limitless™, antena inclinável/giratória de 2.2 dBi, êmbolo superior com roldana

Chaves de fim de curso para tarefas pesadas Limitless™ da série WLS para utilização em todos os outros países aprovados

Giratória lateral

WLS 1A00 B A Chave de fim de curso para tarefas pesadas Limitless™, momentânea, sem alavanca

WLS 1A01 B A1A Chave de fim de curso para tarefas pesadas Limitless™, antena reta de 2.2 dBi, momentânea, alavanca de 1,5 pol. com roldana de náilon

WLS 1A01 B A1B Chave de fim de curso para tarefas pesadas Limitless™, antena reta de 2.2 dBi, momentânea, alavanca de 1,5 pol. fixa com roldana de aço
WLS 1A01 B A2A Chave de fim de curso para tarefas pesadas Limitless™, antena reta de 2.2 dBi, momentânea, alavanca de 3,5 pol. ajustável com roldana de náilon
WLS 1A01 B A2B Chave de fim de curso para tarefas pesadas Limitless™, antena reta de 2.2 dBi, momentânea, alavanca de 3,5 pol. ajustável com roldana de aço

WLS 1A02 B A1A Chave de fim de curso para tarefas pesadas Limitless™, antena reta de 2.2 dBi, momentânea, alavanca de 1,5 pol. fixa com roldana de 
náilon

WLS 1A02 B A1B Chave de fim de curso para tarefas pesadas Limitless™, antena inclinável/giratória de 2.2 dBi, momentânea, alavanca de 1,5 pol. fixa com 
roldana de aço

WLS 1A02 B A2A Chave de fim de curso para tarefas pesadas Limitless™, antena inclinável/giratória de 2.2 dBi, momentânea, alavanca de 3,5 pol. ajustável 
com roldana de náilon

WLS 1A02 B A2B Chave de fim de curso para tarefas pesadas Limitless™, antena inclinável/giratória de 2.2 dBi, momentânea, alavanca de 3,5 pol. ajustável 
com roldana de aço

Giratório lateral, cabeçote mantido

WLS 1A00 B N Chave de fim de curso para tarefas pesadas Limitless™, sem antena, mantida, sem alavanca

WLS 1A01 B N Chave de fim de curso para tarefas pesadas Limitless™, antena reta 2.2 dBi, mantida, sem alavanca

WLS 1A02 B N Chave de fim de curso para tarefas pesadas Limitless™, antena inclinável/giratória de 2.2 dBi, mantida, sem alavanca

Atuadores superiores

WLS 1A00 B C Chave de fim de curso para tarefas pesadas Limitless™, sem antena, êmbolo superior
WLS 1A00 B D Chave de fim de curso para tarefas pesadas Limitless™, sem antena, êmbolo superior com roldana
WLS 1A01 B C Chave de fim de curso para tarefas pesadas Limitless™, antena reta de 2.2 dBi, êmbolo superior
WLS 1A01 B D Chave de fim de curso para tarefas pesadas Limitless™, antena reta de 2.2 dBi, êmbolo superior com roldana
WLS 1A02 B C Chave de fim de curso para tarefas pesadas Limitless™, antena inclinável/giratória de 2.2 dBi, êmbolo superior

WLS 1A02 B D Chave de fim de curso para tarefas pesadas Limitless™, antena inclinável/giratória de 2.2 dBi, êmbolo superior com roldana

Série Limitless™

Itens padrão da série WLS
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Itens padrão Limitless™ da série WPMM 
Número de item Descrição

WPMM 1A00 A Monitor Limitless™ da série WPMM, sem antena, EUA/Canadá/México

WPMM 1A02 A Monitor Limitless™ da série WPMM, antena 2.2 dBi omni (design inclinável e giratório), EUA/Canadá/México

WPMM 1A03 A Monitor Limitless™ da série WPMM, antena 3.0 dBi omni com montagem adesiva remota com cabo de 9,8 ft, EUA/Canadá/México

WPMM 1A04 A Monitor Limitless™ da série WPMM, antena 5.5 dBi omni (design inclinável e giratório) com montagem magnética remota com 
cabo de 5 ft, EUA/Canadá/México

WPMM 1A05 A Monitor Limitless™ da série WPMM, antena 5.5 dBi omni (design inclinável e giratório) com montagem magnética remota com 
cabo de 10 ft, EUA/Canadá/México

WPMM 1A00 B Monitor Limitless™ da série WPMM, sem antena, para utilização em todos os outros países aprovados

WPMM 1A02 B Monitor Limitless™ da série WPMM, antena 2.2 dBi omni (design inclinável e giratório), para utilização em todos os outros países 
aprovados

WPMM 1A03 B Monitor Limitless™ da série WPMM, antena 3.0 dBi omni com montagem adesiva remota com cabo de 9,8 ft., para utilização em 
todos os outros países aprovados

WPMM 1A04 B
Monitor Limitless™ da série WPMM, antena 5.5 dBi omni (design inclinável e giratório) com montagem magnética remota com 
cabo de 5 ft., para utilização em todos os outros países aprovados

WPMM 1A05 B Monitor Limitless™ da série WPMM, antena 5.5 dBi omni (design inclinável e giratório) com montagem magnética remota com 
cabo de 10 ft., para utilização em todos os outros países aprovados

Série Limitless™

Itens do receptor 

Itens padrão Limitless™ da série WDRR
Número de item Descrição

WDRR 1A00 A 0A Receptor com trilho DIN Limitless™, sem antena, EUA/Canadá/México

WDRR 1A03 A 0A Receptor com trilho DIN Limitless™, antena de 3.0 dBi omni com montagem adesiva remota com cabo de 9,8 ft., EUA/
Canadá/México

WDRR 1A05 A 0A Receptor com trilho DIN Limitless™, antena de 5.5 dBi omni (design inclinável/giratório) com montagem magnética remota/
cabo de 10 ft., EUA/Canadá/México

WDRR 1A00 B 0A Receptor com trilho DIN Limitless™, sem antena, para utilização em todos os outros países aprovados

WDRR 1A03 B 0A Receptor com trilho DIN Limitless™, antena de 3.0 dBi omni com montagem adesiva remota com cabo de 9,8 ft., para 
utilização em todos os outros países aprovados

WDRR 1A05 B 0A Receptor com trilho DIN Limitless™, antena de 5.5 dBi omni (design inclinável/giratório) com montagem magnética remota/
cabo de 10 ft., para utilização em todos os outros países aprovados

Itens padrão Limitless™ da série WCA para cabos da série 200 
Número de item Descrição

WCA200RNPRSP-002 Cabo montado sem fio da série Limitless™ com cabo da série 200, comprimento de 2 ft., conector N de polaridade invertida para 
tomada SMA de polaridade invertida, usar apenas com antena WAN06RNJ

WCA200RNPRSP-010 Cabo montado sem fio da série Limitless™ com cabo da série 200, comprimento de 10 ft., conector N de polaridade invertida 
para tomada SMA de polaridade invertida, usar apenas com antena WAN06RNJ

WCA200RNJRSP-002 Cabo montado sem fio da série Limitless™ com cabo da série 200, comprimento de 2 ft., conector de polaridade invertida para 
tomada SMA de polaridade invertida

WCA200RNJRSP-005 Cabo montado sem fio da série Limitless™ com cabo da série 200, comprimento de 5 ft., conector de polaridade invertida para 
tomada SMA de polaridade invertida

WCA200RNJRSP-010 Cabo montado sem fio da série Limitless™ com cabo da série 200, comprimento de 10 ft., conector de polaridade invertida para 
tomada SMA de polaridade invertida

WCA200RNJRSP-015 Cabo montado sem fio da série Limitless™ com cabo da série 200, comprimento de 15 ft., conector de polaridade invertida para 
tomada SMA de polaridade invertida

WCA200RNJRSP-020 Cabo montado sem fio da série Limitless™ com cabo da série 200, comprimento de 20 ft., conector de polaridade invertida para 
tomada SMA de polaridade invertida
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Itens padrão de antena sem fio Limitless™
Número de item Descrição
WAN01RSP Antena reta sem fio da série Limitless™ com ganho de 2.2 dBi, tomada SMA de polaridade invertida, montagem por conector (RP-SMA)

WAN02RSP Antena inclinável/giratória sem fio da série Limitless™ com ganho de 2.2 dBi, tomada SMA de polaridade invertida, montagem por 
conector (RP-SMA)

WAN03RSP Antena plana sem fio da série Limitless™ com ganho de 3 dBi, tomada SMA de polaridade invertida, montagem adesiva com cabo de 
3,05 m [10 ft.]

WAN04RSP* Antena inclinável/giratória sem fio da série Limitless™ com ganho de 5.5 dBi, tomada SMA de polaridade invertida, montagem por 
conector (RP-SMA)

WAN05RSP* Antena inclinável/giratória sem fio da série Limitless™ com ganho de 9 dBi, tomada SMA de polaridade invertida, montagem por 
conector (RP-SMA)

WAN06RNJ* Antena reta sem fio da série Limitless™ com ganho de 8 dBi, polaridade invertida, suporte de montagem com cabo de 0,31 m [1 ft.]

WAN07RSP Antena reta sem fio da série Limitless™ com ganho de 0 dBi, tomada SMA de polaridade invertida, montagem por conector de 0 dBi 
reto com conexão RP-SMA

WAN08RSP Antena de ângulo reto sem fio da série Limitless™ com ganho de 0 dBi, tomada SMA de polaridade invertida, montagem por conector 
de 0 dBi reto com conexão RP-SMA

WAN09RSP Antena reta de baixo perfil sem fio da série Limitless™ com ganho de 3.0 dBi, tomada SMA de polaridade invertida, montagem móvel 
magnética com cabo de 4,57 m [15 ft.]

WAN10RSP Antena reta sem fio da série Limitless™ com ganho de 5.0 dBi, tomada SMA de polaridade invertida, montagem móvel magnética com 
cabo de 4,57 m [15 ft.]

WAN11RSP* Antena cúpula de baixo perfil sem fio da série Limitless™ com ganho de 4.0 dBi, tomada SMA de polaridade invertida, montagem 
móvel por parafuso através do orifício com cabo de 3 m [9,8 ft.]

* não permitida para utilização com produtos Limitless™ de países de código “B”.

Série Limitless™

Itens padrão da antena 
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Saiba ainda mais
Para saber mais sobre as chaves de fim 
de curso sem fio Limitless™, contate um 
representante da Honeywell hoje mesmo 
pelo número 1-800-537-6945, ou visite 
nosso site honeywell.com/limitless

Sensing and Control

Honeywell

1985 Douglas Drive North

Golden Valley, MN 55422

www.honeywell.com

Há uma vantagem em ousar. Em perceber as 
possibilidades. E aproveitar as oportunidades.

Na Honeywell Sensing and Control, trabalhamos muito 
 
para estarmos sempre na vanguarda. Para desenvolver 
tecnologias de última geração. Para fornecer soluções que 
antecipem suas necessidades. E, às vezes, esses parâmetros 
permitem que você 
 
seja líder do mercado. É por isso que as chaves Limitless™ são 
a principal marca de chave sem fio no mercado.

Você pode ter certeza, as chaves Limitless™ são o produto 
 
certo, na hora certa, para ajudá-lo a maximizar a eficiência 
 
e a minimizar os custos. Porque é um produto da Honeywell, 
com apoio de serviço e suporte de nível internacional. 

Inovação de peça. Engenharia de peça. 
Soluções completas.

Soluções Limitless™  
•  Chaves sem fio de fim de curso global
• Chaves sem fio para tarefas pesadas
• Receptores e monitores sem fio
• Interface sem fio do operador

Possíveis aplicações
• Construção de máquinas acima do solo
• Esteiras rolantes
• Posição do braço/jib/inclinação da grua
• Posição da porta
• Desviadores ou flaps de grão
• Verificação da ligação da mangueira
• Elevadores
• Maquinário para manuseio do material
• Maquinário móvel
• Prensas
• Equipamento remoto ou temporário
• Posição da válvula

GARANTIA/SOLUÇÕES
A Honeywell garante seus produtos contra defeitos de material e de fabricação. 
A garantia padrão de produto da Honeywell se aplica a menos que haja um 
acordo diferente por escrito com a Honeywell; consulte a sua confirmação 
de encomenda ou consulte o escritório de vendas local para obter detalhes 
específicos da garantia. Quando produtos dentro do período de cobertura 
da garantia forem devolvidos à Honeywell, esta se compromete a reparar ou 
substituir, de acordo com a opção da empresa, por um novo aqueles produtos 
que considerar defeituosos. O acima estipulado é a única solução oferecida 
ao comprador e substitui quaisquer outras garantias, expressas ou 
implícitas, inclusive garantias de comerciabilidade e adequação a um fim 
específico. Em hipótese alguma a Honeywell deve ser responsabilizada por 
danos consequenciais, especiais ou indiretos.

Embora a Honeywell proporcione assistência pessoal, através de literatura e de 
seu site na web, cabe ao cliente determinar qual produto é mais adequado à sua 
aplicação.
Especificações podem ser alteradas sem aviso prévio. Acreditamos que as 
informações aqui contidas eram as mais precisas e confiáveis no momento 
da impressão desta publicação. No entanto, não assumimos qualquer 
responsabilidade pelo uso destas.

VENDAS E SERVIÇOS
A Honeywell atende seus clientes através de uma rede mundial de escritórios e 
representantes de vendas, bem como de distribuidores. Para obter assistência 
com sua aplicação, especificações atuais, preços ou nome do Revendedor 
Autorizado mais próximo, entre em contato com seu escritório de vendas local 
ou:

E-mail: info.sc@honeywell.com
Internet: sensing.honeywell.com
Telefone e fax:
Ásia Pacífico +65 6355-2828; +65 6445-3033 Fax
Europa +44 (0) 1698 481481; +44 (0) 1698 481676 Fax
América Latina +1-305-805-8188; +1-305-883-8257 Fax
EUA/Canadá +1-800-537-6945; +1-815-235-6847
 +1-815-235-6545 Fax


