Dispositivos de
segurança de detecção
de presença
Soluções de segurança inteligente que aprimoram a produtividade

A Rockwell Automation leva a sério a segurança
Os dispositivos de segurança de detecção de presença Allen-Bradley® GuardShield™ da Rockwell Automation ajudam a proteger
o pessoal e os equipamentos detectando a presença de pessoas e objetos em áreas protegidas ao redor de máquinas. Os
dispositivos de segurança de detecção de presença são ideais para aplicações nas quais o pessoal precisa de acesso fácil,
frequente e seguro a áreas perigosas, como próximo a soldas robóticas, centros de usinagem, estamparia metálica, prensas
hidráulicas, filtros-prensas, equipamentos de embalagem etc. Nossa linha de dispositivos de segurança de detecção de presença
abrange desde a funcionalidade ligado/desligado básica, até recursos mais avançados, incluindo zona cega e muting, tudo
disponível com segurança CIP na conectividade EtherNet/IP™. Independentemente de ser necessário detectar um dedo, uma mão
ou o corpo inteiro, nossa equipe de especialistas capacitados sabe como aplicar uma solução de segurança completa para suas
instalações industriais.
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Bordas de segurança
Safedge

•

•

•
•

Tapetes de segurança
MatGuard
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Detecção do corpo inteiro

Scanners de segurança
SafeZone
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Feixe simples de controle da área de acesso
(AAC)
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PAC 445L Safe4
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PAC GuardShield
440L Tipo 4
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Micro 400
com controlador MSR42
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Micro 400
com controlador MSR41

POC GuardShield
440L Tipo 4

Detecção de mãos

GuardShield
450L-E

Detecção de dedos

GuardShield
450L-B

DISPOSITIVOS DE
SEGURANÇA DE
DETECÇÃO DE PRESENÇA

Sensor de segurança de
detecção de mãos SC300

Construídas de acordo com padrões mundiais de alta confiabilidade, estabilidade e qualidade, as soluções da Rockwell Automation
são adaptadas de forma ideal para aplicações em que a segurança do pessoal é uma prioridade. Nossos produtos e serviços
inovadores ajudam a proteger seu pessoal, suas máquinas e o ambiente ao mesmo tempo em que maximizam a disponibilidade.
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FUNCIONALIDADE
Controle de ponto de operação (POC)
Controle de acesso ao perímetro
(PAC)
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Controle da área de acesso (AAC)
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RECURSOS AVANÇADOS
Arquitetura do transceptor

Uma haste pode ser transmissora ou receptora

•

Zona cega fixa
Zona cega flutuante/Resolução
reduzida
Alinhamento de laser integrado
Codificação de feixe
Monitoração de equipamento externo
(EDM)
Seleção de reinício automático/
manual
Saída auxiliar
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Em cascata

Conexão em série de várias cortinas de luz

Muting integrado

Desabilitação temporária automática da função de
segurança

Segurança CIP em EtherNet/IP
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Inversores de
velocidade variável e
servo-drives
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Contatores de
segurança

GuardLogix® e Compact
GuardLogix

Relés de segurança
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APLICAÇÕES DE SEGURANÇA
DE DETECÇÃO DE PRESENÇA

1

A cortina de luz de proteção GuardShield™ com dois sensores
de muting retrorrefletivos permite o acesso à célula de trabalho
sem interromper todos os processos. Esse design permite
que operadores entrem na célula de trabalho para remover e
substituir materiais.

2

A cortina de luz de proteção com espelho de canto fornece proteção do perímetro para a célula de trabalho. Esta configuração
permite a eliminação das linhas de proteção ou de proteções
fixas e oferece a detecção do pessoal se o campo de detecção
for interrompido.

Observação: somente aplicações representativas. As soluções
reais podem variar.

5

Os tapetes de segurança sensíveis à pressão MatGuard™
ao redor da área de entrada de uma máquina ajudam
a detectar a presença de pessoal dentro da célula de
trabalho.

6

As chaves de segurança de intertravamento da porta
ajudam a parar o movimento perigoso dentro da célula de
trabalho se o pessoal tentar entrar pela área da porta.

7
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Os scanners de laser de segurança SafeZone™ instalados
horizontalmente fornecem detecção na área dentro da célula
de trabalho. Os scanners de laser de segurança podem ser
facilmente configurados para fazer uma varredura de áreas
irregulares dentro da célula de trabalho. Eles são uma alternativa
sem contato para os tapetes de segurança sensíveis à pressão.
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Cortinas de luz de
proteção e scanners

Dispositivos sensíveis
à pressão

Chaves com linguetas
e com dobradiça

O sensor de segurança SC300 é utilizado para detecção
de mãos em um ponto de acesso perigoso à máquina
dentro da célula de trabalho. O SC300 é um sensor de
segurança refletivo que cria um plano de detecção em
aberturas de diversos tamanhos e formatos.

Uma borda de segurança Safedge™ sensível à pressão é
instalada a uma peça móvel das máquinas, como o fundo
de uma porta de garagem energizada, para evitar que o
pessoal se machuque. Uma pressão leve em qualquer
direção até 90° no perfil disparará o sistema.

Chaves de acionamento
por cabo

Chave de habilitação

Funcionalidades e recursos avançados
CONTROLE DE PONTO DE OPERAÇÃO (POC)
As cortinas de luz de segurança POC geralmente são projetadas para detectar
a presença de um dedo ou de uma mão. Estes dispositivos são normalmente
posicionados na frente do perigo do ponto de operação, perto da abertura da
máquina. Contudo, eles também podem ser usados para aplicações de proteção
do perímetro. Eles podem ser instalados vertical ou horizontalmente.

CONTROLE DE ACESSO AO PERÍMETRO (PAC)
As cortinas de luz de segurança PAC são usadas como dispositivos de detecção
de corpo inteiro para detectar pessoal ou objetos grandes quando passam pelo
campo de detecção. Elas são tipicamente colocadas ao redor de uma área ou em
frente a uma área de entrada ou saída de processo. Geralmente, elas não precisam
de uma interação frequente entre o pessoal e o perigo durante a operação normal.
O controle de acesso por vários lados é obtido através do uso de espelhos de canto.

CONTROLE DA ÁREA DE ACESSO (AAC)
AAC usa uma unidade emissora e receptora de feixe simples para criar uma
barreira de proteção ao redor de máquinas perigosas, inclusive células robóticas,
estações de transferência, paletizadoras e máquinas de carga. O controle de
acesso de dois feixes ou multilados é alcançado pelo uso de espelhos de canto.

CORTINAS DE LUZ DE SEGURANÇA EM CASCATA
Com um único sistema de cortina de luz em cascata, o usuário pode proteger
dois pontos de entrada adjacentes. Usando uma configuração em cascata, até
três pares de segmentos de cortina de luz podem ser combinados para oferecer
proteção em planos diferentes. Frequentemente, cortinas de luz de segurança
em cascata são usadas para combinar a proteção vertical contra o alcance com
a proteção horizontal para detectar alguém em pé atrás da cortina de luz vertical.
Ram

ZONA CEGA FIXA E FLUTUANTE

Blanked
Beam

Floating
Blanking
Beams

Workpiece

Press
Brake Die

A função de zona cega é um meio de desabilitar uma ou
mais seções do campo de detecção de uma cortina de
luz POC. Há dois modos de zona cega: fixo para estática
e flutuante para mover seções desabilitadas.

MUTING
Esta função permite acesso para que peças ou objetos entrem em uma área
perigosa sem parar a máquina. Contudo, se uma pessoa entrar na área perigosa,
as máquinas pararão.

Isoladores de
alimentação

Chaves de intertravamento com segredo

Paradas de
emergência

Chaves sem contato

Dispositivos de segurança de detecção de presença
GuardShield 450L-B
• Funcionalidade LIGADO/DESLIGADO
• Transmissor ou receptor via módulos de plug-in inovadores
• Campo de proteção ativo em todo o comprimento de um
transceptor
• Faixa operacional: até 7,0 m (22,97 pés)
• Detecção de dedos: 14 mm (0,55 pol.) ou mãos: 30 mm (1,18 pol.)
• O modo de partida, a monitoração de equipamento externo
(EDM) e o intervalo de varredura são configurados facilmente
por chaves DIP
• Grau de proteção do gabinete IP65
• Conectividade EtherNet/IP com segurança CIP via módulo de
plug-in
• Compatibilidade com o Connected Components Workbench
(CCW) para diagnósticos avançados

Micro 400 com controlador MSR41 ou MSR42
• Perfil estreito (15 mm x 20 mm) (0,59 pol. x 0,78 pol.)
• Controlador de LIGAR/DESLIGAR (MSR41) ou funções
avançadas (MSR42)
• Possível colocar em cascata
• Faixa: 5 m (16,4 pés)
• Detecção de dedos: 14 mm (0,55 pol.) ou mãos: 30 mm (1,18 pol.)
• Conectores M12 QD em um cabo integrado de 20 polegadas
• Padrão IP54/opção IP69K

GuardShield 440L Type4 PAC
• Espaçamento de 2 feixes com 500 mm (19,68 pol.) e
de 3 feixes com 400 mm (15,74 pol.)
• Faixa: 16 m (52,49 pés)
• Opções de alinhamento a laser integrado e conectividade
segura com DeviceNet
• Codificação de feixe
• Monitoração de equipamento externo (EDM)
• Intertravamento de inicialização/reinicialização
• Saída auxiliar

Tapetes de segurança MatGuard™
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Construção em placa de aço especialmente reforçada
Detecção ativa em toda a superfície do tapete
Sistema de quatro cabos para detecção de falhas
Peso mínimo para detecção de 66 lb. (29,9 Kg)
Variedade de opções de cortes de alumínio
É possível haver dimensões e formatos especiais
IP67

Feixe simples de controle de acesso à área (AAC)
• Funcionalidade LIGADO/DESLIGADO
• Opções de curto alcance: 20 m (65,61 pés) ou distância longa:
70 m (229,65 pés)
• Detecção do corpo inteiro
• Lentes frontais aquecidas
• Conexão de bucha do cabo PG 13,5
• IP65/IP67

Sensor de segurança de detecção de mãos SC300
•
•
•
•

Funcionalidade LIGADO/DESLIGADO
EDM, funcionalidade de intertravamento de reinicialização
Encaixa-se a aberturas de até 1,5 m x 1,5 m (4,92 pés x 4,92 pés)
Kits de fitas de 24 mm ou 30 mm (0,94 pol. ou 1,18 pol.) de
resolução
• Montagem vertical ou horizontal
• IP54

GuardShield 450L-E
• Funcionalidades e recursos avançados
– Em cascata, muting e zona cega integrados, modo de partida,
monitoração de equipamento externo (EDM)
• Sistema de alinhamento a laser integrado (ILAS) aprimorado
• Transmissão ou recepção via módulo de plug-in inovador
• Campo de proteção ativo em todo o comprimento de um
transceptor
• Faixa operacional: até 16,2 m (53,15 pés)
• Detecção de dedos: 14 mm (0,55 pol.) ou mãos: 30 mm (1,18 pol.)
• Padrão IP65
• Conectividade EtherNet/IP com segurança CIP via módulo de
plug-in
• Compatibilidade com CCW para configuração fácil e
diagnósticos avançados

GuardShield 440L Tipo 4
• Funcionalidades e recursos avançados
– Zona cega fixa e flutuante, EDM (monitoração de equipamento
externo), codificação de feixe, intertravamento de
inicialização/reinicialização
• Faixa: 16 m (52,5 pés)
• Opções de alinhamento a laser integrado
• Saída auxiliar
• Detecção de dedos: 14 mm (0,55 pol.) ou mãos: 30 mm (1,18 pol.)
• Possível colocar em cascata
• Conectores M12 QD
• Kits padrão IP65/IP67 disponíveis

PAC 445L Safe4
•
•
•
•
•

Padrão de funcionalidade LIGADO/DESLIGADO
Opções de 2, 3 e 4 feixes
Faixa: 30 m (98,42 pés)
Sistema de alinhamento a laser integrado
Conectores M12 QD

Bordas de segurança Safedge™
• Perfis de borracha condutivos
• Fatores amortecedores de 5 mm, 19 mm ou 41 mm (0,19 pol.,
0,74 pol. ou 1,61 pol.) disponíveis
• Comprimentos máximos de 50 m (164,04 pés)
• Variedade de formatos de perfil
• IP65

Scanners a laser de segurança SafeZone™
• Ângulos de varredura de 190° (SafeZone Singlezone e Multizone),
270° (SafeZone Mini) e 275° (SafeZone 3)
• Faixa do campo de segurança: Mini: 2 m (6,6 pés), 3 m (9,8
pés); Singlezone e Multizone: 4 m (13,12 pés), 5 m (16,4 pés); e
SafeZone 3: 5,5 m (18 pés)
• Resoluções configuráveis: 30 mm a 200 mm (1,18 pol. a 7,9 pol.)
• Amostragem múltipla (2 a 16 varreduras)
• Atraso de reinicialização configurável
• Montagem vertical ou horizontal
• Visor de sete segmentos para informações de diagnóstico
(Singlezone, Multizone, Mini)
• Tela de exibição gráfica (scanner de segurança CIP SafeZone 3)
com botões de ação para rolar pelo menu
• IP65

OBTENHA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE OS
produtos de segurança Allen-Bradley Guardmaster

Destaque do produto
Cortinas de luz de segurança GuardShield 450L-B e GuardShield 450L-E
PONTO DE CONTROLE DE OPERAÇÃO (POC) PARA PROTEÇÃO DOS DEDOS E DA MÃO
As cortinas de luz de POC Allen-Bradley® GuardShield são diferentes das cortinas de luz
tradicionais, que contam com unidades separadas de transmissor e receptor. A tecnologia
patenteada permite que cada transceptor seja usado como um transmissor ou receptor por meio
de um módulo de plug-in inovador. Essas cortinas de luz estão disponíveis com segurança CIP na
conectividade EtherNet/IP e PLe com certificação TÜV, IEC 61496-1/-2 Tipo 4, SIL CL3 de acordo
com EN ISO 13849-1 e IEC 62061.
• Funcionalidade ligado/desligado simples
• Módulos de plug-in inovadores (disponibilizados separadamente) para
flexibilidade das aplicações, funcionalidades avançadas e custos de inventário
reduzidos
• Alturas de proteção de até 1.950 mm (76,7 pol.) com campo de detecção ativo
ao longo de todo o comprimento
• Design compacto de 30 mm x 30 mm (1,18 pol. x 1,18 pol.)
• O sistema de alinhamento a laser integrado ajuda a proporcionar uma
instalação rápida e mais confiável (apenas para 450L-E)

Conexão de 8 pinos para
reinício manual/automático
e monitoração externa

Dispositivo de interface
óptica para configuração e
localização de falhas

Plug-in universal
para transmitir e
receber

Os plug-ins estabelecem o modo de
cortina de luz, recursos avançados e
conectividade EtherNet/IP

TECNOLOGIA DE SEGURANÇA INTELIGENTE
Os produtos de segurança inteligente da Rockwell Automation aprimoram a segurança enquanto oferecem
conectividade por meio da Connected Enterprise. Os dispositivos de segurança inteligente Allen-Bradley
Guardmaster com conectividade EtherNet/IP ou tecnologia para habilitação de GuardLink fornecem informações,
diagnósticos, funcionalidades avançadas e flexibilidade, além de aprimorarem a segurança e aumentarem a eficiência
em toda a máquina e fábrica.

GuardShield
450L-E

GuardShield
440L Tipo 4

Micro 400
com controlador MSR41

Micro 400
com controlador MSR42

PAC GuardShield
440L Tipo 4

PAC GuardShield
445L Safe 4

Feixe simples de controle
da área de acesso (AAC)

ESPELHOS DE CANTO
Oferecem proteção multilados

GuardShield
450L-B

Acessórios de segurança de detecção de presença
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GABINETES DE JATO DE LÍQUIDO
Gabinetes de proteção ambiental

BLINDAGENS POR SOLDA
Proteção para a janela frontal
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INTERFACE ÓPTICA
Oferece diagnóstico rápido com CCW
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MONTAGENS PARA CHOQUE
Protegem componentes internos
ópticos e eletrônicos
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BANCADA AUTOPORTANTE
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ESTAÇÃO DE MUTING
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BLOCO DE MUTING

LÂMPADA
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Connect with us.
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