Sikkerhedsswitche
Øger sikkerheden og produktiviteten

R

ET BREDT SORTIMENT AF SIKKERHEDSSWITCHE
Allen-Bradley® Guardmaster® sikkerhedsswitche fra Rockwell Automation® beskytter
medarbejdere og udstyr via fysisk låsning af sikkerhedsdøre og udstyr, så adgang til
potentielt farlige områder kun er mulig, når området er sikkert.
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Bemærk! Applikationerne er repræsentative. De faktiske løsninger kan afvige.
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Sikkerhedslåseswitche
Sikkerhedslåseswitche er velegnet til
låsning af skydedøre, hængslede døre og
sikkerhedsdøre, der kan løftes af, og kan
foretage elektrisk låsning af maskinens
styrekreds til sikkerhedsdøren. De omfatter:
1A Låseswitche med låsepal
1B Hængselstyrede låseswitche
1C Sikkerhedslåseswitche til aflåsning
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Kontaktløse lågeswitche
Kontaktløse switche er velegnet til
skydedøre, hængslede døre eller
maskinsikkerhedsdøre, der kan løftes af,
og er enkle at installere og justere, slides
mindre og har fuldforseglet IP67- og
IP69K-hus. De omfatter:
• RFID-kodede switche
(standardkodning og unik kodning)
• Magnetaktiverede switche
(kodede og ikke-kodede)
• Plast- eller metalhus

Allen-Bradley Guardmaster sikkerhedsswitche er bygget til at opfylde globale standarder
for stor pålidelighed, stabilitet og kvalitet og er velegnede til alle anvendelsesområder, hvor
personalesikkerheden prioriteres højt. Vores innovative produkter bidrager til at beskytte
dine medarbejdere, maskiner samt miljøet, samtidig med at driftstiden maksimeres.
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Sikkerheds ende switche
Sikkerhedsbegrænserswitche er
designet til positionsgrænsestyring
til eksempelvis sikkerhedsskydedøre
og bevægelige maskinfundamenter.
De er velegnede til opgaver, hvor der
kræves aftastning på siden af en sikkerhedsskydedør. Udvalget består af:
• Et stort sortiment af aktuator- og
kontaktkonfigurationer
• NEMA- eller IEC-version
• Plast- eller metalhus

Prosafe-låse med nøgle
P
Prosafe
låseswitche med nøgle er
vvelegnede til tvungen sekventiel
låsning og er designet til sikkerlå
hedsopgaver, der kræver en forudh
defineret procedurerækkefølge.
d
• Elektriske isolatorer
• Nøgleudskiftningsenheder
• Låse
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SPOTLIGHT PÅ PRODUKTER
SensaGuard™ RFID-kodede kontaktløse låse
SensaGuard-switche har RFID-teknologi til kodning, induktiv teknologi til føling og kombinerer et stort føleområde
med optimal drift og en stor tolerance for fejljustering. Det er en rentabel løsning, som er velegnet til en lang række
sikkerhedsopgaver samt til brug med alle typer sikkerhedsdøre.
•
•
•
•
•
•
•

RFID-aktuatorer med unik (høj) kodning eller standardkodning (lav)
Kræver ikke dedikeret controller
PLe-, Cat 4-, SIL 3-klassificering en bevares ved sammen kobling i serie
Switche kan tilkobles i serie med andre enheder
Flad eller cylinderformet (hus i plast og rustfrit stål)
Versioner i rustfrit stål er egnet til brug i krævende miljøer
Magnetisk standardfastholdelse og versioner med indbygget
magnetisk holdefunktion
• IP69K-væskeklassificering
• 10 – 25 mm garanteret ON (afhængig af version)

Version med indbygget
magnetisk holde funktion
Aktuator

Justerbar magnetisk
fastholdelseskraft

Flad rektangulær version
RFID-kodet sikkerhed giver
en manipulationssikret drift

Sensor

LED giver diagnostik af switchstatus,
margenjustering og fejlfinding

Kortslutnings- og overspændingssikring gør det muligt at nulstille
switchen
Valgfri magnetisk
fastholdelse øger
dørens stabilitet og
reducerer udløsning
som følge af
forstyrrelser
M12-, 5- eller 8-bens tilslutning sikrer
nem montering og vedligeholdelse

Andre sikkerhedsprodukter fra Rockwell Automation…
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Sikkerhedslysgardiner,
kameraer og scannere

Trykfølsomme enheder

Aktiveringsswitche

Nødstopanordninger

TÜV-certificeret i henhold til de nye, krævende
EN/ISO 14119:2013- og EN/ISO 13849-1-standarder
for opnåelse af ydelsesniveau “e”, Cat 4 – det
højeste standardniveau for beskyttelsesposition
og overvågning af låse.

QR-kodelinks til
brugervejledningen
brugervejledninge
til 440G-LZ
Klare 270-graders wraparound-LED
angiver status og intelligent lokal
diagnostik

440G-LZ
Allen-Bradley Guardmaster 440G-LZ fra Rockwell Automation er
en beskyttelseslåsekontakt, som er designet til beskyttelse mod,
at kropsdele kan komme ind i maskinen. 440G-LZ kombinerer
mikroprocessorteknologi med en RFID-kodet aktuator og har en
drivmekanisme med låsebolt, som kun kan låses, når den korrekte
aktuator registreres. Låsebolten overvåges kontinuerligt for at
sikre, at den indføres korrekt i aktuatoren. Denne ekstrafunktion
gør, at 440G-LZ kan certificeres iht. PLe, Cat 4, SIL 3 – det højeste
sikkerhedsniveau for beskyttelsesposition og overvågning
af låse – og den kan tilsluttes direkte eller i serie med andre
enheder, som er klassificeret iht. PLe, Cat 4 eller SIL 3.
440G-LZ kører “koldt” og har et lavt strømforbrug (2,5 W) på grund
af den bistabile magnetspole og indbyggede energilagring.
440G-LZ forbruger op til 60 % mindre energi sammenlignet med
andre beskyttelseslåseswitche og er dermed en meget miljøvenlig sikkerhedsløsning. Den opnår denne energieffektivitet ved
hjælp af avancerede algoritmer og et bistabilt magnetspoledesign, der kun forbruger en lille mængde strøm til kobling, uanset
om den er i låst eller ulåst tilstand.

GuardLogix og Compact GuardLogix

SmartGuard 600

TLS-Z beskyttelseslåseswitch
TLS-Z har et RFID-dørtarget, som monteres med den
medfølgende fuldt fleksible aktuator. Disse switche anvender
indbygget mikroprocessorteknologi og OSSD-solidstateudgange med to kanaler og fungerer via signalinput på
logikniveau. RFID-dørtarget’et kan kodes unikt og leverer
yderligere informationer om dørens position til den
indbyggede mikroprocessor. Enheden kan anvendes i et
beskyttelseslåsesystem til opnåelse af PLe, Cat 4 og SIL 3.
• RFID-dørtarget med unik (høj) kodning
• Fås i versionerne Power-to-Release (personsikkerhed) og
Power-to-Lock (beskyttelse af maskinproduktionen)
• OSSD-solidstate-udgange gør det muligt at tilkoble switchen
i serie med andre enheder, uden at sikkerhedsklassificeringen
påvirkes
• Opfylder EN/ISO 14119:2013, EN/ISO 13849-1 og EN 62061
• PLe, Cat 4 og SIL 3 til beskyttelsesposition og overvågning af
låsen

Egenskaber for 440G-LZ
• TÜV-certificeret iht. PLe, Cat 4 iht. EN/ISO 13849-1, SIL 3
iht. EN 62061 og EN/ISO 14119:2013
• Forbruger op til 60 % mindre strøm konkurrerende
produkter
• RFID-aktuatorer med unik (høj) kodning eller
standardkodning giver fleksibilitet
• Stor fastholdelseskraft (Fzh) iht. EN/ISO 14119:2013
• Fås i versionerne Power-to-Release (personsikkerhed) og
Power-to-Lock (beskyttelse af maskinproduktionen)
• IP69K-væskeklassificering
• Kompakt 45 mm-hus med fire aktuatorpositioner for
fleksibel montering

Sikkerhedsrelæer og konfigurerbare
sikkerhedsrelæer

Variabel hastighed og servodrev
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VALG AF SIKKERHEDSSWITCH
1

Scan koden for at få flere oplysninger om sikkerhedsswitche
og låse på ab.com

Systemer med fastlåst nøgle

Har applikationen
sekventiel
adgangsstyring?

Ja

Nej

2

Låsbare beskyttelses
switche

Har maskinen en
lang standsningstid
(maskine med stor
inerti)?

Ja

Nej

3

Eller
er

Ja

Kan miljøet
vaskes?

Låsbare beskyttelses
switche

Sikkerheds ende
switche

Kontaktløse lågeswitche

Eller

Nej

Beskyttelsestype

Anbefalet
switchtype

Svingbare Systemer

Aftagelig

Pal

3

3

3*

3

3*

Beskyttelsesaﬂåsning

3

3*

3*

3

3*

Kontaktløs

3

3

3

3

3

Hængsel

3

3*

3

* Afhænger af monteringen
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Skydelåge System

SIKKERHEDSSWITCHE OG LÅSE
Låseswitche med låsepal – 440K

Sikkerheds ende switche – 440P

Beskrivelse

Beskrivelse

• Elektrisk låsning af maskinens styrekreds til
beskyttelsesdøren
• Fleksible nøgler giver større tolerance for
fejljustering og er egnet til en lang række
opgaver
• Fås i flere løsninger, kontaktkonfigurationer og
holdekraftstyrker
• Rentabel og nem at montere

• Fås i fire forskellige design med et stort udvalg af
operatørtyper, kredse og tilslutningsmuligheder
• 30 mm metal, 22 mm metal og plast og 15 mm plast
• Stort sortiment af aktuator- og kontaktkonfigurationer til
fleksibel montering
• Kontakter med positiv åbning, velegnede til
sikkerhedsrelaterede opgaver

Låsbare beskyttelses switche – 440G

Prosafe-låse – 440T

Beskrivelse

Beskrivelse

• Elektrisk låsning af maskinens styrekreds til
beskyttelsesdøren
• Velegnet til opgaver, som kræver, at en
beskyttelsesdør holdes lukket og låst, til
en potentiel fare er fjernes eller bragt i en
forudbestemt sikker tilstand
• Bidrager til at reducere risikoen for, at en
beskyttelsesanordning åbnes under en farlig
maskinbevægelse
• Rentabel løsning til beskyttelse af maskiner
mod afbrydelser i produktionen

• Velegnet til låsning af beskyttelsesdøre, kamme og
ventiler
• Med kodede Prosafe-nøgler sikrer systemet, at låsene
ikke kan betjenes eller åbnes, mens nøglen anvendes i
en anden del af systemet
• Låsene kan kun låses op ved at isætte den korrekt
kodede nøgle

Hængselstyrede låseswitche
es
– 440H

Prosafe elektriske isolatorer – 440T

Beskrivelse

Beskrivelse

• Kobles direkte på hængslet på en beskyttelsesdør, så beskyttelsen kan åbnes straks
• Sikrer god åbning med praktisk og diskret
montering
• Velegnet til maskiner, hvor produktet indføres
gennem en hængslet afskærmning
• Velegnet til maskiner med forkert justerede
afskærmninger eller opgaver, hvor der
forekommer forurenende stoffer, der kan
sætte sig i et nøglehul

• Designet til at isolere strømmen til maskinen og sikre,
at strømme forbliver frakoblet, mens nøglen anvendes
i en anden del af låsesystemet
• Roterende basisisolatorer til hurtig isolering af
strømmen
• Solenoideenheder til udløsning af nøgle
• Isolatorer med timet forsinkelse giver en forudbestemt
forsinkelse, før nøglen kan fjernes
• Standser bevægelige enheder, og fjernelse af nøglen
tillades ikke, før alle overvågende farlige bevægelser
er standset eller bragt i en forudbestemt sikker tilstand

Kontaktløse lågeswitche – 440N

Prosafe nøgleudskiftningsenheder – 440T

Beskrivelse

Beskrivelse

• Kræver ikke fysisk kontakt med aktuatoren,
og beskyttelsesdøren kan åbnes straks
• Ingen kontakt mellem sensor og aktuator
reducerer risikoen for forurening
• Stort føleområde kompenserer for fejljustering
af døren
• Typer: RFID-kodede (standard & unik) og
magnetisk kodede
• Til nogle systemer kræves styreenheder
• Enkel opsætning og justering, lavere
installationsomkostninger

• Anvendes i en låsesekvens til at skabe forbindelse til
andre enheder
• Kan anvendes i komplekse driftssekvenser
• De primære nøgler fastlåses, til alle sekundære nøgler
er indsat, drejet og fastlåst i nøgleudskiftningsenheden
• Bruges til at fastlåse og udløse nøgle i en forudbestemt
sekvens
• Mulighed for isætning og fjernelse af flere nøgle
• Kan bruges som del af en aflåsningsproces
• Løsningerne kræver ikke strøm
• Op til sekvenser bestående af 25 nøgler

* Læs mere på www.ab.com/safety
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SIKKERHEDSKOBLINGSSYSTEMER
Allen-Bradley Guardmaster sikkerhedskoblingssystemer er komplette kablingsløsninger,
der er dedikeret til maskinsikkerhed. Disse systemer, som er baseret på hurtig frakobling,
består af følgende:
•
•
•
•

Sikkerhedskablede t-porte
Forgreningsbokse
Patchcords
Kortslutningsstik

Vores sikkerhedskoblingssystemer er designet til at reducere installationsomkostninger
og lette udvidelsen af systemer samt at opnå enkel fejlsøgning.

Rockwell Automation har et fuldt sortiment af elektroniske værktøjer tilskabelse
af sikkerhedssystemer, som omfatter:
– Safety Automation Builder
– Sikkerhedsfunktioner
– SISTEMA
– Safety Accelerator Toolkit mm
http://discover.rockwellautomation.com/SFTY_EN_tools.aspx
Online-produktguide
Vores omfattende portefølje er designet til at forbedre dine processer i alle faser i produktionscyklussen.
http://www.rockwellautomation.com/products/
Product Selection Toolbox
Du kan bruge vores store produktsortiment og systemkonfigurationsværktøjer til at vælge og anvende
vores produkter. http://www.rockwellautomation.com/en/e-tools/
Vores innovative sikkerhedsprodukter og -løsninger forbedrer den funktionelle drift af dine maskiner, samtidig med at
medarbejdernes sikkerhed, effektiviteten og produktiviteten forbedres. Vores sikkerhedsportefølje omfatter:
– Tilslutningsanordninger
– Drev og motorer
– Input-/outputmoduler (I/O)

– Bevægelsesstyring/motorstyring
– Programmerbare controllere og
sikkerheds-PLC’er

– Trykknapper og signalenheder
– Relæer og timere

Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), er verdens største virksomhed, der er dedikeret til industriel automation, der
øger kundernes produktivitet og gør verden mere bæredygtig. Vores flagskibsprodukter Allen-Bradley® og Rockwell
Software® er anerkendt over hele verden for deres innovation og fremragende kvalitet.
Følg ROKAutomation på Facebook & Twitter.

Få kontakt med os på LinkedIn.

Læs mere om sikkerhedsswitche på:
http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches/Safety-Interlock-Switches
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