Veiligheidsschakelaars
Verbetering van de veiligheid en productiviteit

R

EEN UITGEBREIDE SERIE VEILIGHEIDSSCHAKELAARS
Allen-Bradley® Guardmaster®-veiligheidsschakelaars van Rockwell Automation® helpen om
personeel en apparatuur te beschermen door middel van fysieke vergrendelingen van
afschermingsdeuren en apparatuur. Ze bieden pas toegang tot een potentieel gevaarlijke
omgeving als die omgeving echt veilig is.
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Opmerking: de toepassingen zijn uitsluitend als voorbeeld bedoeld. Werkelijke oplossingen kunnen afwijken.
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Veiligheidsvergrendelingsschakelaars
Veiligheidsvergrendelingsschakelaars zijn
optimaal geschikt voor de vergrendeling
van schuifdeuren, scharnierdeuren en
lift off-veiligheidsdeuren en zorgen voor
de elektrische vergrendeling van het
besturingsstroomcircuit van de machine
naar de veiligheidsdeur. Ze bestaan uit:
1A Tongvergrendelingsschakelaars
1B Scharniervergrendelingsschakelaars
1C Deurvergrendelingsschakelaars
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Contactloze vergrendelingsschakelaars
Contactloze vergrendelingsschakelaars
zijn optimaal geschikt voor schuifdeuren,
scharnierdeuren of Iift off-veiligheidsdeuren en zijn eenvoudig te installeren en
af te stellen. Ze zijn minder aan slijtage
onderhevig en bezitten volledig afgesloten
IP67- en IP69K-behuizingen. Ze bestaan uit:
• RFID-gecodeerde schakelaars
(standaard- en unieke codering)
• Magnetisch aangestuurde schakelaars
(gecodeerd of niet gecodeerd)
• Kunststof of metalen behuizingen

De veiligheidsschakelaars van Allen-Bradley Guardmaster voldoen aan de hoogste
internationale normen ten aanzien van betrouwbaarheid, stabiliteit en kwaliteit en zijn
zodoende ideaal voor toepassingen waar de veiligheid van personeel hoge prioriteit heeft.
Onze innovatieve producten beschermen uw werknemers, machines en het milieu en
maximaliseren gelijktijdig de bedrijfstijd van uw apparatuur.
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Veiligheidseindschakelaars
Veiligheidseindschakelaars zijn
bedoeld voor de aanslagbesturing in
toepassingen zoals veiligheidsschuifdeuren en beweegbare machinebedden. Ze zijn optimaal geschikt
voor toepassingen die een detectie
aan beide zijden van een veiligheidsschuifdeur vereisen. Beschikbaar in:
• Diverse actuator- en
contactconfiguraties
• NEMA- of IEC-versies
• Kunststof of metalen behuizingen

Prosafe-sleutelvergrendelingen
P
Prosafe-sleutelvergrendelingen
zijn
optimaal geschikt voor geforceerde
o
doorlopende vergrendelingen en
d
zijn bedoeld voor veiligheidstoezi
passingen die een voorgedefinieerp
de schakelvolgorde vereisen.
d
• Scheidingsschakelaars
• Sleuteluitwisseleenheden
• Vergrendelingen
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PRODUCTHIGHLIGHTS
Contactloze SensaGuard™-vergrendelingen met RFID-codering
Uitgerust met de RFID-technologie voor codering en inductieve technologie voor een groot detectiebereik in combinatie
met een optimale werking en grote tolerantie tegenover verkeerde uitlijning, bieden de schakelaars van SensaGuard een
kosteneffectieve oplossing die zeer geschikt is voor een groot aantal veiligheidstoepassingen die bedoeld zijn voor alle
soorten veiligheidsdeuren.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RFID-actuators met unieke (hoge) of standaardcodering (laag)
Geen speciale besturing vereist
PLe, Cat 4, SIL 3-normering die bij serieschakeling gehandhaafd blijft
Schakelaars kunnen in serie met andere apparaten worden aangesloten
Platte constructie en M18 Cylindrisch (kunststof en roestvast stalen
Geïntegreerde versie met vergrendeling
behuizing)
Roestvast stalen versies geschikt voor gebruik in veeleisende
Instelbare magnetische
vasthoudkracht
Actuator
omgevingen
Standaarduitvoeringen met magnetische houder en geïntegreerde
vergrendeling beschikbaar
Bestand tegen waterstralen conform IP69K
10 tot 25 mm beveiligd inschakelen (afhankelijk van versie)

Uitvoering met rechthoekige
platte constructie

Sensor

RFID-gecodeerde
beveiliging biedt
manipulatieveilige
werking
LED biedt diagnosefunctie voor
schakelstatus, randuitlijning en
foutzoeken
Beveiliging tegen kortsluiting en
overspanning maakt reset van
schakelaar mogelijk

Optionele
magnetische
vasthoudfunctie
ondersteunt
deurstabiliteit en
reduceert ongewenst
uitschakelen

M12-snelkoppelconnector met
5 of 8 pennen vereenvoudigt de
installatie en het onderhoud

Overige veiligheidsproducten van Rockwell Automation…
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Veiligheidslichtschermen,
camera’s en scanners

Drukgevoelige apparaten

Activeringsschakelaars

Noodstopvoorzieningen

TÜV-certificering volgens de nieuwste strenge
normen EN/ISO 14119:2013 en EN/ISO 13849-1
voor het bereiken van prestatieniveau “e”, Cat 4 –
het hoogste veiligheidsniveau voor de bewaking
van de beveiligingsdeurpositie en vergrendeling.

QR-codelinks naa
naar de 440G-LZgebruikershandleiding
gebruikershandle

Heldere LED’s met 270-graden-hoek
geven de status aan en maken
slimme lokale diagnoses mogelijk

440G-LZ
De Allen-Bradley Guardmaster 440G-LZ van Rockwell Automation
is een vergrendelingsschakelaar voor beveiligingsdeuren met gedeeltelijke lichaamstoegang. Als de microprocessortechnologie
met een RFID-gecodeerde actuator wordt gecombineerd, biedt
de 440G-LZ een aandrijfmechanisme voor een vergrendelingsbout die alleen sluit als de correcte actuator wordt herkend. De
vergrendelingsbout wordt continu bewaakt of deze op de correcte manier in de actuator is ingestoken. Dankzij deze extra functie
kan de 440G-LZ voor PLe, Cat 4, SIL 3 worden gecertificeerd – het
hoogste veiligheidsniveau voor de bewaking van de veiligheidsdeur en de vergrendeling. Bovendien kan hij direct of in serie met
andere beveiligingscomponenten en -systemen met normering
PLe, Cat 4, of SIL 3 worden aangesloten.
De 440G-LZ werkt geweldig en heeft dankzij zijn bistabiele
magneetspoel en ingebouwde energieopslag een laag
opgenomen vermogen (2,5 W).
De 440G-LZ verbruikt tot 60% minder stroom in vergelijking
met andere vergrendelingsschakelaars, waardoor deze een
echte “ecologische” veiligheidsoplossing vormt. Deze energieefficiëntiegraad wordt gerealiseerd dankzij uitgebreide
algoritmen en een bistabiele magneetspoelconstructie die
weinig vermogen voor het schakelen nodig heeft, ongeacht
of hij vergrendeld of niet vergrendeld is.

GuardLogix en Compact GuardLogix

SmartGuard 600

TLS-Z veiligheidsvergrendelingsschakelaar
De TLS-Z is met een RFID-Tag uitgerust dat aan de meegeleverde flexibele actuator is gemonteerd. Dankzij geïntegreerde
microprocessortechnologie en twee halfgeleideruitgangen met
kanaal-uitgangsschakelelementen gebruiken deze schakelaars
in bedrijf een signaalingang op logicaniveau. De RFID-Tag is
uniek gecodeerd en voorziet de ingebouwde microprocessor
van aanvullende informatie over de deurpositie. Dit apparaat
kan worden gebruikt in een veiligheidsvergrendelingssysteem
om te kunnen voldoen aan PLe, Cat 4 en SIL 3.
• RFID-Tag met unieke codering (hoog)
• Uitvoeringen met ruststroomprincipe (bescherming
van mensen) en werkstroomprincipe (beveiliging van
machineproductie) beschikbaar
• Elektronische uitgangen (OSSD) maken de serieschakeling
van de schakelaar met andere apparaten mogelijk terwijl de
veiligheidsnormering gehandhaafd blijft
• Voldoet aan EN/ISO 14119:2013, EN/ISO 13849-1 en EN 62061
• PLe, Cat 4 en SIL 3 voor beveiligingsdeurpositie en
vergrendelingsbewaking

440G-LZ-kenmerken
• TÜV-gecertificeerd voor PLe, Cat 4 conform EN/ISO 138491, SIL 3 conform EN 62061 en EN/ISO 14119:2013
• Verbruikt tot 60% minder stroom dan de producten van
de concurrent
• RFID-actuators met unieke (hoge) of standaardcodering
(laag) bieden toepassingsflexibiliteit
• Hoge vasthoudkracht (Fzh) conform EN/ISO 14119:2013
• Uitvoeringen met ruststroomprincipe (bescherming
van mensen) en werkstroomprincipe (beveiliging van
machineproductie) beschikbaar
• Bestand tegen waterstralen conform IP69K
• Compacte 45-mm-behuizing met vier actuatorposities
voor een flexibele montage

Veiligheidsrelais en configureerbare
veiligheidsrelais

Frequentieomvormers en
servoaandrijvingen
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KEUZE AAN VEILIGHEIDSSCHAKELAARS
1

Scan voor meer informatie
over veiligheidsproducten op
ab.com.

Systemen met
sleutelvergrendeling

Is het een besturingstoepassing
voor sequentiële
toegang?

Ja

Nee

2

Vergrendelingsschakelaars
akelaars

Heeft de machine
een lange uitlooptijd (machine met
hoge traagheid)?

Ja

Nee

3
Wordt in de
omgeving met
water gespoten?

Off

Ja

Vergrendelingsrs
schakelaars

Veiligheidseindschakelaars

Contactloze deurschakelaars

Of

Nee

Type beveiligingsdeur

Aanbevolen type
schakelaar

Zwenkdeur

Verwijderbaar

Tongschakelaar

3

3

3*

3

3*

Veiligheidsvergrendeling

3

3*

3*

3

3*

Contactloos

3

3

3

3

3

Scharnier

3

3*

3

* Afhankelijk van montage
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Schuifdeur

VEILIGHEIDSSCHAKELAARS EN VERGRENDELINGEN
Tongvergrendelingsschakelaars – 440K

Veiligheidseindschakelaars – 440P

Beschrijving

Beschrijving

• Maken de elektrische vergrendeling van het
machinebesturingsstroomcircuit naar de
beveiligingsdeur mogelijk
• Bieden flexibele sleutels voor grote tolerantie
tegenover verkeerde uitlijning om de eisen van
talrijke toepassingen te vervullen
• Beschikbaar met diverse behuizingen,
contactconfiguraties en vasthoudkrachten
• Gemakkelijk te installeren en kostenefficiënt

• Verkrijgbaar in vier verschillende behuizingsuitvoeringen
en met een grote keuze aan bedieningstypen, schakelcircuitopstellingen en verbindingsopties
• Behuizing van 30 mm metaal, 22 mm metaal en kunststof,
en 15 mm kunststof
• Groot aantal actuatoren en contactconfiguraties voor
installatieflexibiliteit
• Dankzij geforceerd openende contacten zijn ze ideaal
geschikt voor veiligheidsrelevante toepassingen

Vergrendelingsschakelaars – 440G

Prosafe-vergrendelingen – 440T

Beschrijving

Beschrijving

• Maken de elektrische vergrendeling van het
machinebesturingsstroomcircuit naar de
beveiligingsdeur mogelijk
• Ideaal voor toepassingen waarbij een veiligheidsdeur zo lang gesloten en vergrendeld
moet blijven totdat mogelijke gevaren niet
meer aanwezig zijn of een vooraf gedefinieerde
toestand is opgetreden
• Helpen het risico te verminderen dat een
veiligheidsdeur tijdens een gevaarlijke
beweging op de machine wordt geopend
• Kostenefficiënte oplossing voor de bescherming
van machines tegen productieonderbrekingen

• Ideaal voor veiligheidsdeuren, nokken en kleppen
• Door het gebruik van Prosafe-sleutels zorgt het
systeem ervoor dat de vergrendelingen niet kunnen
worden bediend of geopend terwijl de sleutel in een
ander deel van het systeem wordt gebruikt
• De ontgrendeling van de vergrendelingen kan alleen
worden uitgevoerd als de juiste gecodeerde sleutel
wordt ingestoken

Scharniervergrendelingsschakelaars – 440H

Prosafe-scheidingsschakelaars – 440T

Beschrijving

Beschrijving

• Directe aansluiting op een veiligheidsdeurscharnier en maken het mogelijk om de
veiligheidsdeur direct te openen
• Voldoende afstand dankzij een comfortabele
onopvallende montage
• Zeer geschikt voor machines waarbij het
product via een veiligheidsdeur met scharnier
wordt geladen
• Ideaal voor machines met verkeerd uitgelijnde
veiligheidsdeuren of toepassingen waarbij
vreemde deeltjes in de sleutelgaten kunnen
geraken

• Onderbreekt de stroomtoevoer naar de machine en
zorgt ervoor dat de stroomvoorziening onderbroken
blijft terwijl de sleutel in een ander deel van het
vergrendelingssysteem wordt gebruikt
• Standaard-draaischakelaars voor onmiddellijke
stroomtoevoeronderbreking
• Magneetspoeleenheden met sleutelontgrendeling
• Tijdvertraagde isolatoren maken een vooraf
vastgelegde vertraging mogelijk voordat de sleutel
kan worden verwijderd
• Stilstandbewakingsrelais dat het uittrekken van de
sleutel verhindert tot alle bewaakte bewegingen zijn
gestopt of een vooraf gedefinieerde veilige toestand is
bereikt

Contactloze vergrendelingsschakelaars – 440N

Prosafe-sleuteluitwisseleenheden – 440T

Beschrijving

Beschrijving

• Vereisen geen fysiek contact met de actuator
zodat de veiligheidsdeur onmiddellijk kan
worden geopend
• Ontbrekend contact tussen sensor en actuator
helpt het risico van een verontreiniging door
vreemde deeltjes te voorkomen
• Groot detectieveld ondersteunt de compensatie bij een verkeerd uitgelijnde deur
• Typen: RFID-gecodeerd (standaard- en uniek)
en magnetisch gecodeerd
• Voor sommige eenheden zijn besturingseenheden nodig
• Eenvoudige configuratie en uitlijning zorgen
voor lagere installatiekosten

• Gebruik in een vergrendelingsketen om andere
apparaten te koppelen
• Voor complexe schakelketens bedoeld
• Primaire sleutels blijven geblokkeerd totdat alle
secundaire sleutels opnieuw zijn ingestoken, gedraaid
en eveneens in het sleuteluitwisselsysteem zijn
geblokkeerd
• Dient voor het blokkeren en ontgrendelen van sleutels
in een vooraf vastgelegde volgorde
• Opties voor het invoeren of uittrekken van meerdere
sleutels
• Kan als onderdeel van een uitschakelproces worden
gebruikt
• Oplossingen hebben geen stroom nodig voor de
vergrendeling
• Serie tot 25 sleutels

* Ga voor meer informatie naar www.ab.com/safety
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VEILIGHEIDSVERBINDINGSSYSTEMEN
De Allen-Bradley Guardmaster-veiligheidsverbindingsystemen zijn complete
bedradingsoplossingen die speciaal voor de machineveiligheid zijn ontworpen.
Deze op snelkoppelingen gebaseerde systemen bestaan uit:
•
•
•
•

T-poorten met veiligheidsbedrading
Verdeelkasten
Adapterkabels
Kortsluitstekkers

Onze veiligheidsverbindingsystemen zijn ontworpen om installatiekosten te
verminderen, vergemakkelijken een systeemuitbreiding en vereenvoudigen het
storingzoeken.

Rockwell Automation stelt talrijke elektronische tools ter beschikking die u bij de
opbouw van uw veiligheidssysteem kunnen ondersteunen:
– Safety Automation Builder
– Veiligheidsfuncties
– SISTEMA
– Safety Accelerator Toolkit en nog veel meer
http://discover.rockwellautomation.com/SFTY_EN_tools.aspx
Online productcatalogus
Dankzij onze uitgebreide productportfolio kunt u de processen in elke fase van uw productiecyclus
verbeteren. http://www.rockwellautomation.com/products/
Product Selection Toolbox
Ons grote aanbod van productselectie- en systeemconfiguratietools ondersteunt u bij het kiezen en
gebruiken van onze producten. http://www.rockwellautomation.com/en/e-tools/
Onze innovatieve veiligheidsproducten en oplossingen verbeteren de functionele werking van uw machines en helpen
tegelijkertijd om de persoonlijke veiligheid, efficiëntie en productiviteit te verbeteren. Onze veiligheidsportfolio bevat
de volgende componenten:
– Aansluitapparaten
– Asbesturing/motorbesturing
– Drukknoppen en detectieapparaten
– Frequentieomvormers en motoren
– Programmeerbare besturingen en
– Relais en timers
– Ingangs-/uitgangsmodules (I/O)
veiligheids-PLC’s

Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), ’s werelds grootste bedrijf voor de industriële automatisering maakt zijn klanten
productiever en de wereld duurzamer. Overal ter wereld zijn onze topmerken Allen-Bradley® en Rockwell Software®
beroemd om hun innovatie en uitmuntendheid.
Volg ROKAutomation op Facebook en Twitter.

Maak contact met ons op Linkedin.

Ga voor meer informatie over Veiligheidsschakelaars oplossingen naar:
http://ab.rockwellautomation.com/Sensors-Switches/Safety-Interlock-Switches
Allen-Bradley, Guardmaster, Integrated Architecture, Listen. Think. Solve., Product Selection Tools, Prosafe, ProposalWorks, Rockwell Automation, GuardLogix, SmartGuard 600
en SensaGuard zijn handelsmerken van Rockwell Automation, Inc. Merken die niet van Rockwell Automation zijn, vormen het eigendom van hun respectieve eigenaars.

www.rockwel lautomation.com
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