KOPPELINGSTECHNOLOGIE VOOR MACHINEVEILIGHEID

GUARDLINK – KOPPELINGST
Naar veiligheidsapparaat

GuardLink™ biedt toegang tot
diagnosegegevens van de
veiligheidsapparaten.
• Geen configuratie vereist, bedrading
door middel van standaardbekabeling
met M12-connectors

LED-indicatie
invoerapparaat

• Tot 32 veiligheidsapparaten kunnen
serieel worden aangesloten over
1000 m (30 m tussen taps)
Naar volgende
GuardLink-tap

LED-indicatie koppeling

• GuardLink ondersteunt aansluiting
van veiligheidsapparaten met
elektromechanische of halfgeleiderveiligheidsuitgangen
• Ontgrendeling op afstand,
statusindicatie, resetten van
veiligheidsinvoermodules en resetten
van storingen mogelijk
• Gecertificeerd voor toepassingen tot
en met PLe Cat 4 (ISO 13849-1) en
SIL cl3 (IEC 62061)

Vanaf veiligheidsrelais of
vorige GuardLink-tap

WAAROM KIEZEN VOOR GUARDLINK?
Seriële aansluiting van veiligheidsapparaten is een
gangbare praktijk in veiligheidskringen. Bij systeemuitval
kan het echter moeilijk zijn om de storing te lokaliseren
door gebrek aan diagnostische gegevens.
Voor diagnostiek is meestal extra bedrading vereist,
waardoor de complexiteit en installatietijd van
systemen toenemen. GuardLink vereenvoudigt dit door

veiligheids- en diagnostische gegevens te leveren via
dezelfde kabel.
Bij aansluiting op een veiligheidsrelais en met behulp
van een ethernet/IP-netwerkinterface wordt deze
informatie eenvoudig naar het besturingssysteem
gezonden voor verbeterde diagnostiek.

Voorbeeld van GuardLink-systeem
EtherNet/IP™ Network Interface
GSR DG - Safety relay
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ECHNOLOGIE VOOR MACHINEVE
450L-lichtschermen
450L-lichtschermen kunnen eenvoudig op GuardLink
worden aangesloten via een GuardLink-compatibele tap.
Zowel de status als de locatie van de lichtschermen
kunnen worden doorgegeven.

GSR DG - Dual GuardLinkveiligheidsrelais
Het GSR DG - Dual GuardLinkveiligheidsrelais kan twee GuardLinkkanalen bewaken en statusinformatie
van elk veiigheidsapparaat doorgeven
via de ethernet/IP-netwerkinterface.

Lifeline 5
Sluit een trekkoordschakelaar
Lifeline™ 5 aan om de locatie van het
apparaat en de koordspanningsstatus
te verkrijgen en ongewenste
onderbrekingen bij bediening te
voorkomen.

Opmerking: De GuardLink-koppelingstechnologie voor machineveiligheid kan worden gebruikt met zowel apparatuur van Rockwell Automation als van andere fabrikanten.
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ILIGHEID

440G-LZ-deurvergrendelingsschakelaar
Deurvergendelingsschakelaars apart aangesloten op een
tap kunnen hun locatie en afzondelijke indicaties van de
deur zoals open, gesloten, vergrendeld en ontgrendeld
weergeven.

800F-noodstopknop
Sluit snel en eenvoudig noodstopknoppen aan
op een GuardLink-compatibele tap met behulp
van een M12-connector. Ontvang locatieinformatie bij de bediening van het apparaat.

SensaGuard contactloze tussenschakelaar
Sluit contactloze schakelaars aan op een GuardLink-compatibele tap
en ontvang informatie over de locatie van de schakelaar en eventuele
storingscondities via GuardLink wanneer de veiligheidsdeur wordt
geopend of gesloten.

Indicatie GuardLink-compatibele tap
LED-invoerindicator

LED-koppelingsindicator
or

Groen = Aangesloten apparaat in orde

Groen = Operationeel

Knipperend groen = Aangesloten apparaat in orde, maar storing in systeem

Rood = Fout opgetreden

Rood = Fout in aangesloten apparaat

Knipperend rood =
Tap defect

Knipperend rood = Aangesloten apparaat werkt niet goed
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> Up to 32 devices
> Up to 32 devices
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BESTELINFORMATIE
PRODUCT

BESCHRIJVING
Veiligheidsrelais, ethernet/IP-netwerkinterface en kabel naar de eerste GuardLinkcompatibele tap

440R-ENETR

Ethernet/IP™-netwerkinterface

440R-DG2R2T

Guardmaster™ Dual GuardLink-veiligheidsrelais

889D-F4NE-*

Vervang * in bestelnummer door 2, 5, 10, 15, 20 of 30 voor de vereiste kabellengte in meters

GuardLink-compatibele taps en verbindingskabels voor de taps
400S-SF5D

5-pins GuardLink-compatibele tap voor gebruik met 5-pins elektronische veiligheidsmodule

440S-SF8D

8-pins GuardLink-compatibele tap voor gebruik met 8-pins elektronische veiligheidsmodule

440S-MF5D

5-pins GuardLink-compatibele tap voor gebruik met 5-pins elektromechanische veiligheidsmodule

440S-MF8D

8-pins GuardLink-compatibele tap voor gebruik met 8-pins elektromechanische veiligheidsmodule

889D-F4NEDM-**

Vervang ** in bestelnummer door 0M3, 0M6, 1, 2, 5, 10, 15, 20 of 30 voor kabellengte in meters
(0M3 = 300 mm, 0M6 = 600 mm)

Verbindingskabels van de GuardLink-compatibele taps naar de invoermodules
889D-F5NCDM-***

Vervang *** in bestelnummer door 0M3, 0M6, 1, 2, 5 of 10 voor kabellengte in meters
(0M3 = 300 mm, 0M6 = 600 mm)

889D-F8NBDM-***

Vervang *** in bestelnummer door 0M3, 0M6, 1, 2, 5 of 10 voor kabellengte in meters
(0M3 = 300 mm, 0M6 = 600 mm)

Accessoires
898D-418U-DM2

Eindkap voor laatste GuardLink-compatibele tap

440S-GLTAPBRK1

Montagebeugel voor GuardLink-compatibele tap - Aantal 1

440S-GLTAPBRK5

Montagebeugel voor GuardLink-compatibele tap - Aantal 5

VOLGENDE GENERATIE VEILIGHEIDSAPPARATEN VOOR MACHINES

440G-LZ-deurvergrendelingsschakelaar
De 440G-LZ-deurvergrendelingschakelaar is ontworpen voor
beveiligingsdeuren met gedeeltelijke lichaamstoegang. Deze schakelaar
combineert microprocessortechnologie met een RFID-gecodeerde
actuator en heeft een aandrijfmechanisme met vergrendelingsbout dat
alleen sluit als de correcte actuator wordt herkend. De schakelaar is
TÜV-gecertificeerd volgens PLe, Cat. 4 (ISO 13849-1), het hoogste
veiligheidsniveau voor bewaking van de positie en vergrendeling van
veiligheidsdeuren.

450L GuardShield POC-veiligheidslichtscherm
Dit geavanceerde lichtschermsysteem is voorzien van gepatenteerde
transceivertechnologie. De functionaliteit van een paar 450L
GuardShield™-veiligheidslichtschermen kan worden geselecteerd
door middel van plug-inmodules. Na inschakeling leert de transceiver
zijn functionaliteit van de plug-inmodule en begint deze te werken
als een zender of ontvanger. Er is een scala aan plug-inmodules met
uiteenlopende functies beschikbaar. Dit zorgt voor aanzienlijk kleinere
voorraden en biedt een flexibele, kostenbesparende veiligheidsoplossing
die ideaal is voor hand- en vingerdetectie.

VOLGENDE GENERATIE VEILIGHEIDSAPPARATEN VOOR MACHINES

Lifeline 5-trekkoordschakelaars
De 440E Lifeline™ 5-trekkoordschakelaars zijn op microprocessor
gebaseerde oplossingen die geavanceerde functies en diagnostiek bieden
voor verbetering van de veiligheid en productiviteit. Deze schakelaars
bieden functies die de installatie vereenvoudigen en onderhoud en
probleemoplossing efficiënter maken.

SensaGuard contactloze tussenschakelaars
De SensaGuard™ contactloze tussenschakelaars zijn uitgerust met de
nieuwste RFID-technologie voor codering en inductieve technologie
voor detectie. Deze schakelaars hebben een groot detectiebereik en hoge
tolerantie voor verkeerde uitlijning. Ze vormen een kostenbesparende
oplossing voor een breed scala aan industriële veiligheidstoepassingen.
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