TECNOLOGIA DE CONEXÃO DE SEGURANÇA EM NÍVEL DE DISPOSITIVO

GUARDLINK – TECNOLOGIA DE
GuardLink™ fornece acesso
aos dados de diagnóstico dos
dispositivos de segurança.

Para dispositivo
de segurança

• Nenhuma configuração é necessária,
com fiação obtida por meio do
cabeamento padrão com conectores
M12

LED de indicação
do dispositivo de
entrada

• Até 32 dispositivos de entrada de
segurança podem ser conectados em
série acima de 1.000 m (30 m entre os
distribuidores)
Para o próximo
distribuidor
GuardLink
LED de indicação de conexão

• GuardLink suporta conexão de
dispositivos de segurança com saídas
de segurança eletromecânicas ou em
estado sólido
• É possível obter trava remota, indicação
de status, reset e reset com falha dos
dispositivos de entrada de segurança
• Certificado para programas aplicativos
até ou incluindo o nível de desempenho
e Cat 4 (ISO 13849-1) e o nível de
integridade de segurança cl3 (IEC 62061)

Do relé de segurança ou
distribuidor GuardLink anterior

POR QUE ESCOLHER O GUARDLINK?
A conexão em série de dispositivos de entrada de
segurança é uma prática comum em sistemas de
controle relacionados à segurança. No entanto, quando
o sistema desarma, pode ser difícil localizar a falha
devido à falta de informação de diagnóstico.
O fornecimento de diagnóstico, em geral, exigia fiação
adicional, aumentando a complexidade e o tempo

de instalação. O GuardLink simplifica isso fornecendo
segurança e informação de diagnóstico usando o
mesmo cabo.
Conectada a um relé de segurança e usando uma
Interface de rede EtherNet/IP, essa informação é
facilmente passada pelo sistema de controle para
aumentar o diagnóstico.

Exemplo do sistema GuardLink
EtherNet/IP™ Network Interface
GSR DG - Safety relay
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CONEXÃO DE SEGURANÇA EM NÍVEL
Cortinas de luz 450L
As cortinas de luz 450L podem ser conectadas
de forma simples ao GuardLink por meio de um
distribuidor habilitado para GuardLink.
É possível comunicar o acesso ao status das
cortinas de luz junto com o local.

GSR DG – Relé de segurança
GuardLink Dual
O GSR DG – Relé de segurança
GuardLink Dual pode monitorar
dois canais GuardLink e comunicar a
informação de status de cada dispositivo
de entrada de segurança por meio da
Interface de rede EtherNet/IP.

Lifeline 5
Conecte uma chave de cabo Lifeline™ 5
para obter o local do dispositivo e o
status da tensão da corda para evitar que
ocorram desarmes por ruído durante a
operação.

Observação: os dispositivos da Rockwell Automation ou de terceiros podem ser conectados à tecnologia de conexão de segurança em nível de dispositivo GuardLink.
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DE DISPOSITIVO

Chave de intertravamento com
travamento de proteção 440G-LZ
É possível fornecer sinais de travamento/destravamento
das chaves de travamento de proteção, fornecendo o estado
atual e o local específico dos dispositivos dentro do sistema.
Também é possível fornecer indicação individual do estado
das portas do protetor, incluindo protetor aberto, protetor
fechado, protetor travado ou protetor destravado.

Botão pulsador de parada de
emergência 800F
Conecte os botões pulsadores de parada de
emergência a um distribuidor habilitado para
GuardLink de forma rápida e simples por meio
do conector M12. Obtenha informações sobre
seu local quando o dispositivo está em operação.

Chave de proteção de intertravamento sem contato
SensaGuard
Conecte as chaves de intertravamento sem contato a um distribuidor
habilitado para GuardLink e receba dados sobre o local da chave e
quaisquer condições de falha por meio do GuardLink quando a porta do
protetor estiver aberta ou fechada.

Indicação do distribuidor habilitado para GuardLink
LED indicador de entrada

LED indicador de conexão
ão
o

Verde = Boa condição do dispositivo de entrada conectado

Verde = Operacional

Verde intermitente = Boa condição do dispositivo de entrada conectado,
mas falha no sistema

Vermelho = Desarmado

Vermelho = Desarme no dispositivo de entrada conectado

Vermelho intermitente =
Distribuidor com falha

Vermelho intermitente = O dispositivo de entrada conectado não executou corretamente
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DETALHES PARA PEDIDOS
PRODUTO

DESCRIÇÃO
Relé de segurança, Interface de rede EtherNet/IP e cabo para o primeiro distribuidor
habilitado para GuardLink

440R-ENETR

Interface de rede EtherNet/IP™

440R-DG2R2T

Relé de segurança GuardLink Dual Guardmaster™

889D-F4NE-*

No número do pedido, substitua * por 2, 5, 10, 15, 20 ou 30 para o comprimento do cabo necessário em metros

Distribuidores e cabos habilitados para GuardLink para conexão entre os distribuidores
400S-SF5D

Distribuidor de 5 pinos habilitado para GuardLink para ser usado com dispositivos de entrada de segurança
eletrônicos de 5 pinos

440S-SF8D

Distribuidor de 8 pinos habilitado para GuardLink para ser usado com dispositivos de entrada de segurança
eletrônicos de 8 pinos

440S-MF5D

Distribuidor de 5 pinos habilitado para GuardLink para ser usado com dispositivos de segurança
eletromecânicos de 5 pinos

440S-MF8D

Distribuidor de 8 pinos habilitado para GuardLink para ser usado com dispositivos de segurança
eletromecânicos de 8 pinos

889D-F4NEDM-**

No número do pedido, substitua ** por 0M3, 0M6, 1, 2, 5, 10, 15, 20 ou 30 para o comprimento do cabo em
metros (0M3 = 300 mm, 0M6 = 600 mm)

Cabos de conexão dos distribuidores habilitados para GuardLink para os dispositivos de entrada
889D-F5NCDM-***

No número do pedido, substitua *** por 0M3, 0M6, 1, 2, 5 ou 10 para o comprimento do cabo em metros
(0M3 = 300 mm, 0M6 = 600 mm)

889D-F8NBDM-***

No número do pedido, substitua *** por 0M3, 0M6, 1, 2, 5 ou 10 para o comprimento do cabo em metros
(0M3 = 300 mm, 0M6 = 600 mm)

Acessórios
898D-418U-DM2

Terminador para o último distribuidor habilitado para GuardLink

440S-GLTAPBRK1 Suporte de fixação do distribuidor habilitado para GuardLink - Qde 1
440S-GLTAPBRK5 Suporte de fixação do distribuidor habilitado para GuardLink - Qde 5

PRÓXIMA GERAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA DE MÁQUINA

Chave de intertravamento com travamento de
proteção 440G-LZ
A chave de intertravamento com travamento de proteção 440G-LZ foi
projetada para as portas do protetor de acesso do corpo parcial. Essa chave
combina a tecnologia de microprocessador com um atuador codificado
RFID e inclui um mecanismo de acionamento de parafuso de trava que
é travado somente quando o atuador correto é detectado. A chave tem
certificação TÜV para nível de desempenho e Cat. 4 (ISO 13849-1),
que é o mais alto nível de segurança para posição da porta do protetor e
monitoração da trava.

Cortina de luz de proteção POC GuardShield 450L
Essa cortina de luz de próxima geração inclui uma tecnologia de
transceptor patenteada. A funcionalidade de um par de cortinas de luz
de proteção GuardShield™ 450L pode ser selecionada adicionandose módulos plug-in. Quando ligado, o transceptor aprende sua
funcionalidade com o módulo plug-in e começa a operar como um
transmissor ou um receptor. Uma série de módulos plug-in estão
disponíveis para seleção, os quais oferecem diferentes funções. Isso reduz
muito o estoque e fornece uma solução de segurança econômica e flexível,
que é ideal para detecção de mãos e dedos.

PRÓXIMA GERAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA DE MÁQUINA

Chaves de cabo Lifeline 5
As chaves de cabo 440E Lifeline™ 5 são soluções com base em
microprocessador que oferecem recursos avançados e diagnóstico
que ajudam a aumentar a segurança e a produtividade. Essas chaves
oferecem recursos e funções que simplificam a configuração e permitem
manutenção e localização de falhas mais eficientes.

Chaves de intertravamento sem contato SensaGuard
As chaves de intertravamento sem contato SensaGuard™ incluem a
geração mais recente da tecnologia de identificação de frequência de
rádio para codificação e da tecnologia indutiva para detecção. Essas
chaves têm uma ampla faixa de detecção e tolerância a desalinhamento.
Elas são soluções econômicas para uma ampla faixa de programas
aplicativos de segurança industrial.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), a maior empresa do mundo dedicada à automação industrial, torna
seus clientes mais produtivos e o mundo mais sustentável. Em todo o mundo, as nossas principais marcas de
produtos Allen-Bradley® e Rockwell Software® são reconhecidas pela inovação e excelência.
Siga a ROKAutomation no Facebook & Twitter.

Conecte-se conosco no LinkedIn.

Para obter mais informações sobre nossas soluções, visite:
http://www.rockwellautomation.com
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