TECHNOLOGIE PRO BEZPEČNOST S PROPOJENÍM NA ÚROVNI ZAŘÍZENÍ

GUARDLINK – SPOJOVACÍ TECH
Technologie GuardLink™
poskytuje přístup
k diagnostickým údajům
bezpečnostních zařízení.

K bezpečnostnímu
zařízení

• Nevyžaduje se žádná konfigurace,
kabeláž je zajištěna pomocí
standardní kabeláže s konektory M12

Indikační LED
vstupního zařízení

• Do série je možné připojit až 32
bezpečnostních vstupních zařízení
a to na vzdálenost až 1 000 m (30 m
mezi odbočkami)
K následující
odbočce
GuardLink
Indikační LED spojení

Od bezpečnostního relé nebo
předchozí odbočky GuardLink

• Technologie GuardLink
podporuje bezpečnostní zařízení
s elektromechanickými nebo
polovodičovými bezpečnostními
výstupy
• Je možné zajistit dálkové ovládání
zámku, indikace stavu, resetování a
resetování poruchy bezpečnostních
vstupních zařízení
• Certifikováno pro aplikace do úrovně
PLe, kat. 4 (ISO 13849-1) a SIL cl3
(IEC 62061) včetně

PROČ VOLIT TECHNOLOGII GUARDLINK?
Zapojení bezpečnostních vstupních zařízení do
série je běžné v řídicích systémech spojených s
bezpečností. Pokud však dojde k selhání systému,
může být vyhledávání poruchy v důsledku chybějících
diagnostických informací obtížné.
Zajištění diagnostiky obvykle vyžaduje dodatečnou
kabeláž, která zvyšuje složitost a prodlužuje čas instalace.

Technologie GuardLink toto zjednodušuje poskytováním
bezpečnostních a diagnostických informací
prostřednictvím jednoho kabelu.
Po připojení k bezpečnostnímu relé a při použití
síťového rozhraní EtherNet/IP jsou pro zajištění
diagnostiky tyto informace snadno přenášeny do
řídicího systému.

Příklad systému GuardLink
EtherNet/IP™ Network Interface
GSR DG - Safety relay
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NOLOGIE PRO BEZPEČNOST NA ÚROV
Světelná závora 450L
Světelná závora 450L může být připojena jednoduše k systému
GuardLink prostřednictví odbočky s technologií GuardLink.
Je možné sdělovat informace o stavu světelných závor společně
s jejich umístěním.

Bezpečnostní relé GSR DG –
Dual GuardLink
Bezpečnostní relé GSR DG – Dual
GuardLink dokáže monitorovat dva
kanály GuardLink a sdělovat informace
o stavu pro každé bezpečnostní vstupní
zařízení prostřednictvím síťového
rozhraní EtherNet/IP.

Lifeline 5
Připojte lankový vypínač Lifeline™ 5
a získejte informace o stavu zařízení
a napnutí lanka, abyste se vyhnuli
falešným bezpečnostním zastavením
provozu.

Poznámka: K propojovací technologii GuardLink pro bezpečnost na úrovni zařízení můžou být připojeno prvk společnosti Rockwell Automation nebo jiného dodavatele.
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VNI ZAŘÍZENÍ

Ochranný bezpečnostní blokovací
spínač 440G-LZ
Mohou být poskytnuty signály pro odemčení/zamčení
bezpečnostních blokovacích zámků, s udáním informace
o aktuálním stavu zařízení a specifickém umístění v
systému. Také je možné poskytovat individuální indikace
stavu bezpečnostních dveří, včetně otevření, zavření,
zamčení nebo odemčení ochranných dveří.

Tlačítko nouzového zastavení 800F
Připojte tlačítka nouzového zastavení rychle a
jednoduše k odbočce s technologií GuardLink
prostřednictvím konektoru M12. Získejte
informace o tomto místě během činnosti zařízení.

Bezkontaktní blokovací spínač SensaGuard
Připojte bezkontaktní blokovací spínač k odbočce s technologií
GuardLink a přijímejte data v místě spínače a všechny informace o
poruchových stavech prostřednictvím technologie GuardLink, když jsou
ochranné dveře otevřeny nebo zavřeny.

Indikace odbočky s technologií GuardLink
LED indikátor vstupu

LED indikátor spojení

zelená = připojený vstup, zařízení je OK

zelená = v provozu

blikající zelená = připojený vstup, zařízení je OK, ale systém vykazuje poruchu

červená = vybaveno

červená = vybavení připojeného vstupního zařízení

blikající červená = vadná odbočka

blikající červená = připojené vstupní zařízení nepracuje správně
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PODROBNOSTI PRO OBJEDNÁVÁNÍ
VÝROBEK

POPIS
Bezpečnostní relé, síťové rozhraní EtherNet/IP a kabel pro první odbočku s technologií GuardLink

440R-ENETR

Síťové rozhraní EtherNet/IP™

440R-DG2R2T

Bezpečnostní relé Guardmaster™ Dual GuardLink

889D-F4NE-*

V objednacím čísle nahraďte * číslem 2, 5, 10, 15, 20 nebo 30 pro požadovanou délku kabelu v metrech

Odbočky s technologií GuardLink a kabely pro propojení mezi odbočkami
400S-SF5D

5kolíková odbočka s technologií GuardLink pro použití s 5kolíkovými elektronickými bezpečnostními
vstupními zařízeními

440S-SF8D

8kolíková odbočka s technologií GuardLink pro použití s 8kolíkovými elektronickými bezpečnostními
vstupními zařízeními

440S-MF5D

5kolíková odbočka s technologií GuardLink pro použití s 5kolíkovými elektromechanickými bezpečnostními
zařízeními

440S-MF8D

8kolíková odbočka s technologií GuardLink pro použití s 8kolíkovými elektromechanickými bezpečnostními
zařízeními

889D-F4NEDM-**

V objednacím čísle nahraďte * řetězcem 0M3, 0M6, 1, 2, 5, 10, 15, 20 nebo 30 pro požadovanou délku kabelu
v metrech (0M3 = 300 mm, 0M6 = 600 mm)

Propojovací kabely od odbočky s technologií GuardLink ke vstupním zařízením
889D-F5NCDM-***

V objednacím čísle nahraďte *** řetězcem 0M3, 0M6, 1, 2, 5 nebo 10 pro požadovanou délku kabelu v metrech
(0M3 = 300 mm, 0M6 = 600 mm)

889D-F8NBDM-***

V objednacím čísle nahraďte *** řetězcem 0M3, 0M6, 1, 2, 5 nebo 10 pro požadovanou délku kabelu v metrech
(0M3 = 300 mm, 0M6 = 600 mm)

Příslušenství
898D-418U-DM2

Ukončovací prvek pro poslední odbočku GuardLink

440S-GLTAPBRK1

Upevňovací držák pro odbočku s technologií GuardLink – množství: 1

440S-GLTAPBRK5

Upevňovací držák pro odbočku s technologií GuardLink – množství: 5

NOVÁ GENERACE BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ STROJŮ

Ochranný bezpečnostní blokovací spínač 440G-LZ
Ochranný bezpečnostní blokovací spínač 440G-LZ je navržen pro
bezpečnostní dveře s přístupem části těla. Tento spínač kombinuje
mikroprocesorovou technologii s RFID kódovaným aktivním prvkem
- mechanismus zámku se tak uzamkne pouze v případě, že je detekován
odpovídající protikus zámku. Spínač má certifikaci TÜV podle normy
PLe, kategorie 4 (ISO 13849-1), což je nejvyšší úroveň bezpečnosti pro
monitorování polohy a zámku bezpečnostních dveří.

Bezpečnostní světelná závora 450L GuardShield
typu POC (řízení provozního místa)
Tato nová generace systému světelné závory je vybavena patentovanou
technologií transciever (vysílač a přijímač v jednom). Funkce dvojice
světelných závor 450L GuardShield™ může být navolena pomocí
zásuvného modulu. Po zapnutí napájení si transciever nastaví funkci
podle zásuvného modulu a začne pracovat jako vysílač nebo přijímač.
K dispozici je výběr zásuvných modulů s různými funkcemi. To výrazně
snižuje nutné skladové zásoby a poskytuje flexibilní a nákladově efektivní
bezpečné řešení, které je ideální pro detekování prstů a rukou.

NOVÁ GENERACE BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ STROJŮ

Lankové spínače Lifeline 5
Lankové spínače 440E Lifeline™ 5 představují řešení založená na
mikroprocesorech, která přinášejí pokročilé funkce a diagnostiku
umožňující zvýšení bezpečnosti a produktivity. Tyto spínače nabízejí
funkce, které zjednodušují nastavení a umožňují efektivnější údržbu
a odstraňování potíží.

Bezkontaktní blokovací spínače SensaGuard
Bezkontaktní blokovací spínače SensaGuard™ jsou vybaveny nejnovější
generací RFID technologie pro kódování a indukční technologií pro
detekci. Tyto spínače mají velký snímací rozsah a jsou odolné vůči
chybám vznikajícím ze špatného vzájemného ustavení prvků. Jsou to
cenově výhodná řešení pro širokou škálu průmyslových bezpečnostních
aplikací.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), světově největší společnost zaměřená na průmyslovou automatizaci
a informační technologie, zajišťuje vyšší produktivitu svých zákazníků a vyšší stupeň udržitelnosti světového
vývoje. Na celém světě jsou naše prémiové produkty značek Allen-Bradley® a Rockwell Software® uznávány
díky inovačnímu potenciálu, vynikající kvalitě a výsledkům.
Sledujte společnost ROKAutomation na sítích Facebook a Twitter.

Spojte se s námi v síti LinkedIn.

Další informace o našich řešeních naleznete na webu:
http://www.rockwellautomation.com
Allen-Bradley, Guardmaster, GuardLink, Listen. Think. Solve. jsou ochranné známky společnosti Rockwell Automation, Inc. Ochranné známky,
které nepatří společnosti Rockwell Automation, jsou vlastnictvím příslušných společností.
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