CİHAZ SEVİYESİNDE GÜVENLİ BAĞLANTI TEKNOLOJİSİ

GUARDLINK - CİHAZ SEVİYES
Güvenlik cihazına

GuardLink™, güvenlik
cihazlarının diyagnostik
verilerine erişim sağlar.
• M12 konektörlerine sahip standart
kablolarla kablo çekilerek hiçbir
yapılandırmaya gerek kalmaz

LED Girişi
Cihaz Göstergesi

• 1000 metre (taplar arasında 30 metre)
32’ye kadar güvenlik giriş cihazı
bağlanabilir
• GuardLink, elektromekanik veya solid
state güvenlik çıkışlarıyla güvenlik
Bir sonraki
GuardLink tabına cihazlarının bağlantısını destekler

LED Bağlantı Göstergesi

• Güvenlik giriş cihazları için uzaktan
kilitleme, durum göstergesi, sıfırlama
ve hata sıfırlama yapılabilir
• PLe Cat 4 (ISO 13849-1) ve SIL cl3
(IEC 62061) uygulamaları için
sertifikalıdır

Emniyet rölesinden veya
önceki GuardLink tabından

NEDEN GUARDLINK SEÇİLMELİ?
Güvenlik giriş cihazlarının seri bağlantısı, güvenlikle ilgili
kontrol sistemlerinde sık karşılaşılan bir uygulamadır.
Bununla birlikte, sistem kesintiye uğradığında, diyagnostik
bilgileri olmaması nedeniyle hata bulma zorlaşabilir.
Diyagnostik sağlanması için genellikle ek kablolar, daha
karmaşık işlemler ve daha fazla montaj süresi gerekir.

GuardLink, güvenlik ve diyagnostik bilgilerini aynı kablo
üzerinden sağlayarak bunu basitleştirir.
Emniyet rölesiyle bağlantı kurularak ve EtherNet/IP Ağ
Arayüzü kullanılarak, bu bilgiler daha fazla diyagnostik
için kolayca kontrol sistemine aktarılır.

GuardLink Sistem Örneği
EtherNet/IP™ Network Interface
GSR DG - Safety relay
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SIİNDE GÜVENLİ BAĞLANTI TEKNO
450L Işık Bariyerleri
450L Işık bariyerleri, GuardLink özellikli tap ile
kolayca GuardLink’e bağlanabilir.
Işık bariyerlerine erişim durumu ve konum
iletilebilir.

GSR DG - Dual GuardLink
Emniyet Rölesi
GSR DG - Dual GuardLink Emniyet
Rölesi, EtherNet/IP Ağ Arayüzü ile
iki GuardLink kanalını izleyebilir ve
her güvenlik giriş cihazı için durum
bilgilerini iletebilir.

Lifeline 5
Çalıştırıldığında can sıkıcı kesintilerin
oluşmasını önlemek için Lifeline™ 5 İpli
Sivici bağlayarak cihazın konumunu ve
kablo gerginlik durumunu öğrenin.

Not: Rockwell Automation veya 3. parti cihazlar, GuardLink cihaz seviyesinde güvenli bağlantı teknolojisine bağlanabilir.
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OLOJİSİ

440G-LZ Kilitlemeli Güvenlik Sivici
Kilitlemeli Güvenlik Siviçleri kilitleme/kilit açma
sinyalleri sağlanarak cihazların mevcut durumu ve
sistemdeki belirli konum hakkında bilgi verilebilir.
Korumanın açık, korumanın kapalı, korumanın kilitli
veya koruma kilidinin açık olması gibi her bir koruma
kapısının durumuyla ilgili indikasyon da sağlanabilir.

800F Acil Stop Butonu
M12 konektörü ile Acil Stop Butonlarını hızla
ve kolayca GuardLink özellikli taba bağlayın.
Cihaz çalıştığında konumu hakkında bilgi alın.

SensaGuard Temassız Kilitlemeli Güvenlik Siviçleri
Temassız Güvenlik Siviçlerini GuardLink özellikli taba bağlayın ve
koruma kapısı açıldığında veya kapatıldığında GuardLink aracılığıyla
sivicin konumu ve hata durumlarıyla ilgili bilgi alın.

GuardLink Özellikli Tap İndikasyonu
LED Giriş İndikasyonu

LED Bağlantı İndikasyonu
yonu
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Yeşil = Bağlı giriş cihazı iyi durumda

Yeşil = Çalışıyor

Yanıp Sönen Yeşil = Bağlı giriş cihazı iyi durumda ancak sistemde hata var

Kırmızı = Kesildi

Kırmızı = Bağlı giriş cihazında kesinti var

Yanıp Sönen Kırmızı =
Arızalı kılavuz

Yanıp Sönen Kırmızı = Bağlı giriş cihazı doğru şekilde çalışmadı
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> Up to 32 devices
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SİPARİŞ AYRINTILARI
ÜRÜN

AÇIKLAMA
Emniyet Rölesi, EtherNet/IP Ağ Arayüzü ve ilk GuardLink özellikli kılavuz için kablo

440R-ENETR

EtherNet/IP™ Ağ Arayüzü

440R-DG2R2T

Guardmaster™ Emniyet Rölesi Dual GuardLink

889D-F4NE-*

Sipariş numarasındaki * işaretini, metre olarak gerekli kablo uzunluğu için 2, 5, 10, 15, 20 veya 30 ile değiştirin

GuardLink özellikli kılavuzlar ve kılavuzlar arasında bağlantı için kablolar
400S-SF5D

5 pimli elektronik güvenlik giriş cihazlarıyla kullanılan 5 pimli GuardLink özellikli tap

440S-SF8D

8 pimli elektronik güvenlik giriş cihazlarıyla kullanılan 8 pimli GuardLink özellikli tap

440S-MF5D

5 pimli elektromekanik güvenlik cihazlarıyla kullanılan 5 pimli GuardLink özellikli tap

440S-MF8D

8 pimli elektromekanik güvenlik cihazlarıyla kullanılan 8 pimli GuardLink özellikli tap

889D-F4NEDM-**

Sipariş numarasındaki ** işaretini, metre olarak gerekli kablo uzunluğu için 0M3, 0M6, 1, 2, 5, 10, 15, 20
veya 30 ile değiştirin (0M3 =300 mm, 0M6=600 mm)

GuardLink özellikli taplardan giriş cihazlarına bağlantı kabloları
889D-F5NCDM-***

Sipariş numarasındaki *** işaretini, metre olarak gerekli kablo uzunluğu için 0M3, 0M6, 1, 2, 5 veya 10 ile
değiştirin (0M3 =300 mm, 0M6=600 mm)

889D-F8NBDM-***

Sipariş numarasındaki *** işaretini, metre olarak gerekli kablo uzunluğu için 0M3, 0M6, 1, 2, 5 veya 10 ile
değiştirin (0M3 =300 mm, 0M6=600 mm)

Aksesuarlar
898D-418U-DM2

Son GuardLink özellikli tap için sonlandırıcı

440S-GLTAPBRK1

GuardLink özellikli kılavuz montaj braketi - MKT 1

440S-GLTAPBRK5

GuardLink özellikli kılavuz montaj braketi - MKT 5

YENİ NESİL MAKİNE GÜVENLİK CİHAZLARI

440G-LZ Kilitlemeli Güvenlik Sivici
440G-LZ Kilitlemeli Güvenlik Sivici, kısmi gövde erişimli koruma
kapıları için tasarlanmıştır. Bu siviç, mikro işlemci teknolojisini RFID
kodlamalı aktüatörle bir araya getirir ve yalnızca doğru aktüatör
algılandığında korumaya geçen kilitleme cıvatası mekanizması içerir. Siviç,
PLe, Kat. 4 (ISO 13849-1) ile TÜV sertifikalıdır. Bu, koruma kapısı
konum ve kilit takibi için en yüksek güvenlik seviyesidir.

450L GuardShield POC Güvenlik Işık Bariyeri
Yeni nesil ışık bariyer sistemi, patentli alıcı-verici teknolojisi içerir. Bir
çift 450L GuardShield™ güvenlik ışık bariyerinin işlevleri, takılabilir
modüller monte edilerek seçilebilir. Güç verildiğinde, alıcı-verici işlevini
takılabilir modülden öğrenir ve verici veya alıcı olarak çalışmaya başlar.
Farklı işlevler sunan çeşitli takılabilir modüller mevcuttur. Bu, envanterin
önemli ölçüde azaltılmasını sağlar ve el ve parmak algılama için ideal olan
esnek ve ekonomik bir güvenlik çözümü sunar.

YENİ NESİL MAKİNE GÜVENLİK CİHAZLARI

Lifeline 5 İpli Siviçleri
440E Lifeline™ 5 İpli Siviçleri, güvenliğin iyileştirilmesine ve verimliliğin
artırılmasına yardımcı olacak gelişmiş özellikler ve tanılamalar sunan
mikro işlemciye dayalı çözümlerdir. Bu siviçler, kurulumu basitleştiren ve
daha verimli bakım ve sorun giderme sağlayan özellikler ve işlevler sunar.

SensaGuard Temassız Güvenlik Siviçleri
SensaGuard™ Temassız Güvenlik Siviçleri, kodlama için yeni nesil RFID
teknolojisi ve algılama için endüktif teknoloji içerir. Bu siviçler, geniş
algılama kapsamına ve yanlış hizalama toleransına sahiptir. Çok çeşitli
endüstriyel güvenlik uygulamaları için ekonomik çözümlerdir.

Endüstriyel otomasyon alanında dünyanın en büyük şirketi olan Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK)
müşterilerini daha üretken ve dünyayı daha sürdürülebilir bir hale getirir. Markalarımızdan olan Allen-Bradley®
ve Rockwell Software®, dünya çapında, yenilikçilik ve mükemmeliyetçilik özellikleri ile tanınır.
ROKAutomation'u Facebook ve Twitter üzerinden takip edin.

LinkedIn üzerinden bize ulaşın.

Çözümlerimiz hakkında daha fazla bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz:
http://www.rockwellautomation.com
Allen-Bradley, Guardmaster, GuardLink, Listen. Think. Solve. Rockwell Automation, Inc. şirketinin ticari markalarıdır. Rockwell Automation’a ait olmayan
ticari markalar ilgili firmalara aittir.
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