TECHNOLOGIA ŁĄCZENIOWA BEZPIECZEŃSTWA NA POZIOMIE URZĄDZEŃ

GUARDLINK – TECHNOLOGIA ŁĄCZ
Do urządzenia
bezpieczeństwa

GuardLink™ zapewnia dostęp
do danych diagnostycznych
urządzeń bezpieczeństwa.
• Nie jest wymagana konfiguracja,
a okablowanie jest standardowe ze
złączami M12

Wskaźnik LED
urządzenia
wejściowego

• Do 32 wejściowych urządzeń
bezpieczeństwa połączonych
szeregowo na długości 1000 m
(30 m między złączami)
Do następnego
złącza GuardLink

• GuardLink pozwala na podłączenie
urządzeń bezpieczeństwa z wyjściami
elektromechanicznymi jak
i półprzewodnikowymi.
• Zdalne ryglowanie, wskaźnik stanu,
reset i reset po błędzie wejściowego
urządzenia bezpieczeństwa

Wskaźnik LED łącza

• Certyfikacja do aplikacji PLe Kat. 4
(ISO 13849-1) i SIL CL3 (IEC 62061)

Z przekaźnika bezpieczeństwa lub
poprzedniego złącza GuardLink

DLACZEGO WYBIERAĆ GUARDLINK?
W układach sterowania związanych z bezpieczeństwem
powszechną praktyką jest szeregowe łączenie urządzeń
wejściowych. Po wyzwoleniu systemu, zlokalizowanie
defektu może być jednak trudne, ze względu na brak
informacji diagnostycznych.
Diagnostyka zwykle wymaga dodatkowego
okablowania, większej złożoności systemu i dłuższej

instalacji. GuardLink upraszcza to zapewniając
bezpieczeństwo i informacje diagnostyczne w tym
samym kablu.
Połączony do przekaźnika bezpieczeństwa oraz modułu
sieci EtherNet/IP,łatwo przesyła informacje do układu
sterowania, polepszając diagnostykę.

Przykład systemu GuardLink
EtherNet/IP™ Network Interface
GSR DG - Safety relay
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ZENIOWA BEZPIECZEŃSTWA NA POZIOM
Kurtyny świetlne 450L
Kurtyny świetlne 450L mogą być łatwo połączone
z siecią GuardLink przez złącze GuardLink.
Dostęp do informacji o stanie kurtyn świetlnych
wraz z ich lokalizacją poprzez sieć komunikacyjną.

GSR DG - Dwuwejściowy
przekaźnik bezpieczeństwa
GuardLink
GSR DG - Dwuwejściowy przekaźnik
bezpieczeństwa GuardLink monitoruje
dwa kanały GuardLink i przez interfejs
sieci EtherNet/IP przekazuje informacje
o stanie każdego wejściowego
urządzenia bezpieczeństwa.

Lifeline 5
Podłącz wyłącznik linkowy Lifeline™ 5,
aby pobierać lokalizację urządzenia
i stan naciągu linki, zapobiegając
uciążliwym niezamierzonym
wyłączeniom.

Uwaga: do GuardLink z technologią łączeniowa bezpieceństwa na poziomie urządzeń można przyłączyć urządzenia Rockwell Automation lub innych producentów.
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MIE URZĄDZEŃ

Wyłącznik ryglujący osłony 440G-LZ
Zapewnienie poleceń zaryglowania/odryglowania
urządzeń ryglujących z podaniem aktualnego stanu
urządzenia i lokalizacji w systemie. Indywidualne
wskazanie stanu osłony, m.in. osłona otwarta, zamknięta,
osłona zaryglowana lub odryglowana.

800F - Przycisk zatrzymania
awaryjnego
Łatwe i szybkie podłączenie przycisków
zatrzymania awaryjnego do GuardLink
dzięki złączom M12. Uzyskanie informacji o
lokalizacji urządzenia w razie jego zadziałania.

Bezdotykowy wyłącznik bezpieczeństwa SensaGuard
Podłącz bezdotykowy wyłącznik bezpieczeństwa SensaGuard do złącza
GuardLink, a przez GuardLink uzyskasz dane o lokalizacji wyłącznika
i warunkach błędu w razie otwarcia lub zamknięcia osłony.

Wskaźniki złącza GuardLink
Wskaźnik LED wejść

Wskaźnik LED łącza

Zielony = Dobry stan dołączonego urządzenia wejściowego

Zielony = Sprawne

Migający zielony = Dobry stan dołączonego urządzenia wejściowego ale błąd w systemie

Czerwony = Wyzwolenie

Czerwony = Wyzwolenie dołączonego urządzenia wejściowego

Migający czerwowy = Defekt złącza
cza

Migający czerwony = Dołączone urządzenie wejściowe nie działa prawidłowo
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> Up to 32 devices
> Up to 32 devices
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SZCZEGÓŁY ZAMAWIANIA
PRODUKTY

OPIS
Przekaźnik bezpieczeństwa, interfejs sieciowy EtherNet/IP i kabel do pierwszego złącza GuardLink

440R-ENETR

Interfejs sieciowy EtherNet/IP™

440R-DG2R2T

Przekaźniki bezpieczeństwa Guardmaster™ Dual GuardLink

889D-F4NE-*

W miejsce * wpisz 2, 5, 10, 15, 20 lub 30 dla żądanej długości kabla w metrach

Złącza GuardLink i kable do połączenia między złączami
400S-SF5D

Złącze 5-pin GuardLink do stosowania z 5-pinowymi elektronicznymi wejściowymi urządzeniami bezpieczeństwa

440S-SF8D

Złącze 8-pin GuardLink do stosowania z 8-pinowymi elektronicznymi wejściowymi urządzeniami bezpieczeństwa

440S-MF5D

Złącze 5-pin GuardLink do stosowania z 5-pinowymi elektromechanicznymi wejściowymi urządzeniami
bezpieczeństwa

440S-MF8D

Złącze 8-pin GuardLink do stosowania z 8-pinowymi elektromechanicznymi wejściowymi urządzeniami
bezpieczeństwa

889D-F4NEDM-**

W miejsce ** wpisz 0M3, 0M6, 1, 2, 5, 10, 15, 20 lub 30 dla żądanej długości kabla w metrach
(0M3 =300mm, 0M6=600mm)

Kable łączenia złączy GuardLink z urządzeniami wejściowymi
889D-F5NCDM-***

W miejsce *** wpisz 0M3, 0M6, 1, 2, 5 lub 10 dla żądanej długości kabla w metrach
(0M3 =300mm, 0M6=600mm)

889D-F8NBDM-***

W miejsce *** wpisz 0M3, 0M6, 1, 2, 5 lub 10 dla żądanej długości kabla w metrach
(0M3 =300mm, 0M6=600mm)

Akcesoria
898D-418U-DM2

Terminator do ostatniego złącza GuardLink

440S-GLTAPBRK1 Wspornik montażowy złącza GuardLink - szt. 1
440S-GLTAPBRK5 Wspornik montażowy złącza GuardLink - szt. 5

NASTĘPNA GENERACJA URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA MASZYN

Wyłącznik ryglujący osłony 440G-LZ
Wyłącznik ryglujący osłony 440G-LZ jest przeznaczony do
osłon z dostępem dla części ciała. Wyłącznik łączy technologię
mikroprocesorową z aktywatorem z kodowaniem RFID i trzpieniowym
mechanizmem ryglującym, ryglującym osłonę tylko po wykryciau
prawidłowego aktywatora. Wyłącznik ma certyfikat TÜV dla PLe, Kat. 4
(ISO 13849-1), który jest najwyższym poziomem bezpieczeństwa dla
nadzorowania osłony i rygla.

Kurtyny świetlne bezpieczeństwa 450L
GuardShield POC
T0 najnowszej generacji system kurtyn świetlnych ma opatentowaną
technologię nadajnika-odbiornika. Wybór funkcji pary kurtyny świetlnej
450L GuardShield™ wybierana jest przez moduły wtykowe. Po załączeniu
zasilania, nadajnik-odbiornik uczy się swojej funkcjonalności od modułu
wtykowego i zaczyna pracę jako nadajnik lub odbiornik. Dostępny szereg
modułów wtykowych, oferujących różne funkcje. To znacznie zmniejsza
zapasy magazynowe, dostarczając rozwiązań bezpieczeństwa idealnych do
wykrywania rąk i palców.

NASTĘPNA GENERACJA URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA MASZYN

Wyłączniki linkowe Lifeline 5
Wyłączniki linkowe 440E Lifeline™ 5 - rozwiązania oparte na
mikroprocesorach z zaawansowanymi funkcjami i diagnostyką, co
pomoga zwiększyć bezpieczeństwo i produktywność. Te wyłączniki są
wyposażone w funkcje i właściwości ułatwiające instalację, utrzymanie
i usuwanie usterek.

SensaGuard - bezkontaktowewyłączniki
bezpieczeństwa
Bezkonktaktowe wyłączniki bezpieczeństwa SensaGuard™ z najnowszą
generacją technologii kodowania RFID i indukcyjną techniką
wykrywania. Wyłączniki mają duży zasięg wykrywania oraz tolerancję
złe ustawienie. To efektywne kosztowo rozwiązanie dla szerokiej gamy
aplikacji bezpieczeństwa przemysłowego.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), największa firma na świecie zajmującą się automatyką przemysłową
umożliwia swoim klientom zwiększenie wydajności i wspiera zrównoważony rozwój świata. Nasze uznane
marki Allen-Bradley® i Rockwell Software® są cenione na całym świecie za doskonałość i innowacyjność.
Sprawdź ROKAutomation na Facebooku i Twitterze.

Dołacz do nas na LinkedIn.

Więcej informacji o naszych rozwiązaniach można znaleźć na:
http://www.rockwellautomation.com
Allen-Bradley, Guardmaster, GuardLink, Listen. Think. Solve. to znaki towarowe Rockwell Automation, Inc. Znaki towarowe nienależące do
Rockwell Automation stanowią własność odpowiednich przedsiębiorstw.
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