
Allen-Bradley GuardShield 450L-B 
Cortina de luz de proteção
Tecnologia patenteada de transceptor oferece uma solução 
de segurança flexível, expansível e econômica

A Rockwell Automation tem o orgulho de apresentar o sistema de cortina de 
luz de proteção Allen-Bradley® GuardShield™ 450L-B. Ao contrário das cortinas 
de luz de segurança tradicionais que são baseadas em unidades separadas de 
transmissor e receptor, este sistema de cortina de luz de última geração possui 
uma tecnologia patenteada que permite que cada transceptor seja usado 
como transmissor ou como receptor através de um módulo plug-in inovador. 
A funcionalidade de um par de cortinas de luz de segurança 450L-B pode ser 
selecionada adicionando-se um módulo plug-in na parte inferior de cada 
transceptor. Quando é ligado, o transceptor aprende sua funcionalidade com 
módulo plug-in e começa a operar como um transmissor ou receptor. Essa 
tecnologia reduz muito os estoques e oferece solução de segurança flexível e 
econômica. Essa solução liga/desliga simples e compacta é ideal para detecção 
de dedos e mãos e é oferecida em uma ampla variedade de níveis de proteção, 
de 150–1950 mm (5,9–76,7 pol.) em incrementos de 150 mm (0,5 pés).

O avançado sistema de cortina de luz 450L-B está equipado com um campo 
de proteção ativo que fornece detecção em toda a extensão do transceptor. 
Esse recurso pode reduzir as áreas de detecção inativa que geralmente são 
ocorrem na parte superior e inferior de outras cortinas de luz. Para obter mais 
conveniência, funcionalidades como modo de partida (manual ou automática), 
monitoração de equipamento externo (EDM) ou alcance de leitura podem ser 
ativadas com chaves DIP localizadas no módulo plug-in.  

Para simplificar o posicionamento do sistema 450L-B, ele tem dois LEDs que 
indicam o alinhamento ideal com as partes superior e inferior do transceptor, 
bem como dois kits de montagem. Para monitorar e localizar falhas nesse 
sistema, nosso Software Connected Components Workbench™ está disponível 
em ab.rockwellautomation.com.

Recursos e benefícios
• Tecnologia patenteada permite que 

cada transceptor seja usado como 
transmissor ou como receptor através 
de um módulo plug-in inovador 

• Campo de proteção ativo fornece 
detecção em toda a extensão do 
transceptor

• Amplo intervalo de alturas de proteção 
de 150 a 1950 mm (5,9 a 76,7 pol.) em 
incrementos de 150 mm (0,5 pés)

• Resoluções:
 –  Resolução dedos (14 mm):  
0,5–4 m (1,64–13,12 pés)

 –  Resolução mão (30 mm):  
0,9–6,5 m (2,95–21,33 pés)

• Projeto compacto 30 mm x 30 mm  
(1,18 pol. x 1,18 pol.)

• Modo de partida, monitoração de 
equipamento externo (EDM) e alcance 
de leitura são configurados facilmente 
por chaves DIP nos módulos plug-in

• Dois LEDs no transceptor indicam a 
melhor posição de alinhamento 

• Opções de montagem flexível 
permitem instalação rápida e fácil

• Monitore e localize falhas com o 
Software Connected Components 
Workbench™

• Grau de proteção do gabinete IP65

• Ple com certificação TÜV, Tipo 4 
IEC 61496-1/-2, SILcl3 de acordo com 
EN ISO 13849-1, IEC 62061
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Informações gerais de pedido
Sistema de cortina de luz:  Solicite dois transceptores/números de catálogo idênticos.

Módulos plug-in: Peça um plug-in transmissor e um plug-in receptor com a funcionalidade desejada para um sistema – ou – 
Solicite dois plug-ins universais para um sistema. Cada plug-in universal pode ser usado como um transmissor ou um receptor.

Código de catálogo 1 Descrição

450L-B4FNxxxxYD Transceptor com resolução dedo. 14 mm (0,55 pol.) de resolução. Kit de montagem superior e inferior incluído 2

450L-B4HNxxxxYD Transceptor com resolução mão. 30 mm (1,18 pol.) de resolução. Kit de montagem superior e inferior incluído 2

Código de catálogo Descrição

450L-APT-PW-5 Plug-in transmissor, M12 5 pinos

450L-APR-ON-5 Plug-in receptor, M12 5 pinos (liga/desliga)

450L-APT-PW-8 Plug-in transmissor, conector M12 8 pinos 1

450L-APR-ED-8 Plug-in receptor, M12 8 pinos, modo reset, EDM, alcance de leitura.

450L-APU-UN-8 Plug-in universal, M12 8 pinos, modo reset, EDM, Intervalo de varredura2

1  xxxx = 0150 a 1950 mm (0,5 a 6,4 pés) em incrementos de 150 mm (0,5 pés).  
Por exemplo: "450L-B4FN0900YD" indica um pedido de sistema de cortina de luz de detecção de dedos 900 mm. 

2 Kit de suporte de montagem lateral está disponível abaixo.

1 A opção de plug-in transmissor de 8 pinos permite que dois conjuntos de cabos de 8 pinos sejam usados em um sistema. 
2 Solicite dois plug-ins universais para um sistema. Cada plug-in universal pode ser usado como um transmissor ou um receptor.

Acessórios necessários

Código de catálogo Descrição

889D-F5BC-x Cabo M12 de 5 pinos1 

889D-F8AB-x Cabo M12 de 8 pinos1

1 Substitua x por 2 (6,6 pés), 5 (16,4 pés), 10 (32,8 pés), 15 (49,2 pés), 20 (65,6 pés) ou 30 (98,4 pés) para comprimentos disponíveis em metros 

Acessórios opcionais

Código de catálogo Descrição

450L-AD-OID Ferramenta de interface óptica (necessário se estiver usando o Software 
Connected Components Workbench para informação de diagnóstico)

450L-AW-xxxx Kit de blindagem contra solda1

450L-ALAT-C   Suporte de montagem para ferramenta de alinhamento a laser 440L-ALAT 

 450L-AM-SM Kit de suporte de montagem lateral 
1 xxxx = 0150–1950 mm (0,5–6,4 pés) em incrementos de 150 mm (0,5 pés).

Inovadores módulos plug-in definem o 
transceptor como emissor ou receptor e 
fornecem outras funções avançadas.

O campo de 
proteção ativo 
fornece detecção 
por toda a extensão 
do transceptor e 
permite a instalação 
fácil na carcaça da 
máquina.


