Sistema de Proximidade
via Radar PreView
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O que é PreView Sentry
O PreView Sentry é um sistema de detecção de objetos via radar
(FMCW) projetado para os operadores de equipamentos de alerta
(veículos, caminhões, máquinas) para a presença de obstáculos. O sensor
detecta objetos em movimento e fixos em uma área de cobertura
pré-definida relatando a distância do objeto mais próximo através de
indicadores de alcance visual (monitor) e um sinal sonoro (exibindo
visualmente ou por um bip) para o operador do equipamento.

O mais flexível, preciso e poderoso
monitoramento sonoro para indústria.
Benefícios
• Radar 24GHz (range de 30m)
• Testado para operar em ambientes extremos (frio/calor,
vibração/choque, sujeira, lama, neve, gelo, pedra).
• Extremamente selado, certificação IP69K • FMCW +
Doppler (Pulse-Doppler)
• Campo de visão programável (até 16 obstáculos de
rastreamento)

• Built-In-Self-Test (BIST) = recursos de detecção
de auto-teste e bloqueio são importantes para
uma operação à prova de falhas.
• Processador inteligente – suporta FOV adaptável,
filtragem de algoritmos e formatos de mensagem para
comunicação
• Tamanho menor permite opções mais flexíveis de
montagem, incluindo montagem embutida
• Ideal para integração com sistemas de visão
• Integração porta CAN J1939
• Saida de Alarme
• Conexão: Deutsch ou Conxall

Aplicação
Veículos pesados nos segmentos de
mineração, construção, resíduos, cimenteiras.

Corrente

Transmissor
Classificação de proteção
Material da carcaça

FMCW Radar 24 GHz
IP69Kº
Radome de policarbonato

Dimensões

4,90 ”(w) x 4,06” (h) x 1,28 ”(d)
(12,4 cm x 10,3 cm x 3,25 cm)
1,0 lb (0,45 kg)
Quatro orifícios de montagem
com diâmetro de 0,22 "(5,6 mm).

Montagem
Temperatura de operação
Temp. de armazenamento
Choque
Vibração

Frequência
Fonte de alimentação

Especificação técnica:

Peso

Especificações Eletricas

-40 ° F a + 185F (-40 ° C a + 85 ° C)
-55 ° C a + 105 ° C (-67 ° F a + 221 ° F)
50G

24.00 - 24.25 GHz
9 - 33 VDC, proteção contra
polaridade reversa e sobretensão
<0,5 A

Interface de comunicação
Barramento CAN J19
Saída de alarme39

250 Kbits / s, não finalizado
Alternado para o terra, afunda
até 1 A, protegido contra corrente

Certificação Anatel 06377-20-13021
Resolução Anatel 680/2017 - "Este equipamento não tem direito à proteção contra
interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados".

25G, aleatória, todos os três eixos

Características operacionais:
Faixa
Precisão do alcance
Campo de visão do azimute
Campo de visão da elevação
Precisão do ângulo
Faixa
deda
velocidade
Precisão
velocidade
Resolução do alvo

0 - 30 m (alvo de 10 dBsm),
dependendo do número do modelo.
0,3
± 75 ° (alvo de 10 dBsm)
± 10 ° (alvo de 10 dBsm)
± 2 ° a ± 10 ° FOV, ± 5 ° a ± 30 °
FOV, ± 10 ° a ± 75 ° FOV
1,0 lb (0,45 kg)

0,2 m / seg (0,5 mph)
1,4 m para alvos estáticos, chegando
a 0,3 m para alvos dinâmicos.
100 ms (uma mensagem de destino do

Display 1

Sensor modelo Sentry

Display 2: alertas sonoro e luminoso que mudam de intensidade
(beep rate em hertz) e cores (azul, amarelo e vermelho), de acordo
com a proximidade do obstáculo.

O sistema de numeração do sensor Sentry segue a seguintedefinição:Modelo ST8XYYZ, em
que X define o tipo de conector - 7 épara Deutsch e 2 é paraConxall, YY define o
alcance dedetecção do sensor em metros, Z define a largura dedetecção em metros.
Exemplo: o modelo ST87063 descreve um sensor com umconector Deutsch, alcance de
detecção de 20 pés (6 m) elargura de detecção de 10 pés (3 m).

barramento CAN é fornecida em cada ciclo).

Tempo de
Padrão
deciclo
detecção
Tempo de detecção de alvo

corrigido com base no modelo

Ligado (tempo ativo)

300 ms

300 ms
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