Wyłączniki bezpieczeństwa
Podwyższone bezpieczeństwo i wydajność
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PEŁNOZAKRESOWA RODZINA WYŁĄCZNIKÓW BEZPIECZEŃSTWA
Wyłączniki bezpieczeństwa Allen-Bradley® Guardmaster® firmy Rockwell Automation® zwiększają
skuteczność ochrony personelu i urządzeń dzięki fizycznemu zblokowaniu osłon ochronnych i
urządzeń zezwalających na dostęp do stref potencjalnego zagrożenia tylko w przypadku, gdy
zachowane jest bezpieczeństwo.
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Uwaga: Aplikacje przykładowe. Rzeczywiste rozwiązania mogą być inne.
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Blokujące łączniki bezpieczeństwa
Wyłączniki bezpieczeństwa nadające się idealnie
do przesuwnych, zawiasowych i podnoszonych
osłon blokujących, zapewniają elektryczne sprzężenie obwodu sterowania maszyny z osłoną. W
tej grupie znajdują się:
1A Łączniki blokujące z aktywatorem

językowym
1B Łączniki blokujące zawiasowe
1C Łączniki blokujące z ryglowaniem
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Bezkontaktowe łączniki blokujące
Wyłączniki bezkontaktowe, nadające się
idealnie do przesuwnych, zawiasowych i
podnoszonych osłon blokujących, zapewniają prostotę instalacji i wyrównania, mniejsze
zużycie mechaniczne i całkowicie szczelne
obudowy IP67 i IP69K. W tej grupie znajdują
się:
• Łączniki z kodowaniem RFID (kodowanie
standardowe i indywidualne)
• Łączniki z aktywatorem magnetycznym
(kodowane i niekodowane)
• Plastikowe lub metalowe obudowy

Wyłączniki bezpieczeństwa Allen-Bradley Guardmaster, tworzone zgodnie ze światowymi normami
niezawodności, stabilności i jakości, są idealnie dopasowane do aplikacji, w których bezpieczeństwo
personelu jest priorytetem. Nasze innowacyjne produkty i usługi wspomagają ochronę personelu,
maszyn i środowiska przy jednoczesnej maksymalizacji ciągłości produkcji.

1B

1C

3

Krańcowe wyłączniki bezpieczeństwa
Kraań
Krańcowe
wyłączniki bezpieczeństwa zostały
zaprojektowane
z myślą o nadzorowaniu
zap
za
p
pozycji
granicznych w takich zastosowaniach,
po
p
oz
przesuwne czy ruchome łoża
jjak
ak osłony
o
maszyn.
Sprawdzają się one doskonale w
m
aas
gdzie niezbędne jest wykrywanie
aaplikacjach,
pli
położenia
w obu krańcowych położeniach
po
oło
osłon
o
słłło przesuwnych. Są dostępne:
• W szerokim zakresie konfiguracji aktywatorów i zestyków
• W wersjach zgodnych z NEMA lub IEC
• Plastikowe lub metalowe obudowy
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Łączniki blokujące Prosafe z blokadą klucza
Łączniki blokujące Prosafe z uwalniaŁą
nym kluczem sprawdzają się idealnie
n
w zastosowaniach z wymuszoną
blokowaniem sekwencyjnym, a ich
b
konstrukcja pozwala na zastosowako
nie w aplikacjach wymagających
n
wstępnie zdefiniowanej kolejności
w
operacji.
o
• Odłączniki izolacyjne
• Moduły wymiany kluczy
• Blokady
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NAJWAŻNIEJSZE CECHY PRODUKTÓW
Bezkontaktowe wyłączniki blokujące SensaGuard™ z kodowaniem RFID
Wyposażone w technologię RFID do kodowania i indukcyjną metodę wykrywania oraz szeroki zakres wykrywania zapewniający optymalne działanie i wysoką tolerancję na brak wyrównania, wyłączniki SensaGuard są ekonomicznym rozwiązaniem, idealnie nadającym
się do szerokiego zakresu zastosowań bezpieczeństwa i przeznaczonym do użytku ze wszystkimi typami osłon.
•
•
•
•
•
•

Aktywatory z unikalnym (wysokim) lub standardowym (niskim) kodowaniem RFID
Nie wymagają dedykowanych kontrolerów
Zachowują klasyfikację PLe, kat. 4, SIL 3 przy połączeniu szeregowym
Mogą być łączone szeregowo z innymi urządzeniami
Płaskie i cylindryczne (obudowy z tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej)
Wersje ze stali nierdzewnej nadają się do wykorzystania w trudnych
warunkach
Aktywator
• Dostępne w wersji standardowej, z funkcją docisku magnetycznego
i zintegrowanym trzymaniem magnetycznym
• Stopień ochrony IP69K
• Pewny zakres wykrywania od 10 do 25 mm (w zależności od wersji)

Wersja z zintegrowaną zasuwką
Regulowana siła trzymania
magnetycznego

Wersja płaska prostokątna
Ochrona kodowaniem
RFID zapewniająca odporność na próby obejścia

Czujnik

Diagnostyka stanu wyłącznika,
wyrównania krawędzi i wyszukiwania błędów z pomocą wskaźników LED
Zabezpieczenie zwarciowe i
przepięciowe pozwalające na
resetowanie wyłącznika
Opcjonalna funkcja
trzymania magnetycznego ułatwiająca
stabilizację drzwi i
ograniczająca niepotrzebne wyłączenia
Krótki kabel ze złączem M12
o 5 lub 8 stykach ułatwiający
instalację i konserwację

Inne produkty bezpieczeństwa Rockwell Automation…
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Świetlne kurtyny bezpieczeństwa, kamery i skanery

Urządzenia czułe na nacisk

Łączniki zezwalające

Wyłączniki awaryjne

Łączniki blokujące z ryglowaniem TLS-Z
Łącznik TLS-Z posiada wbudowany czujnik RFID, zamontowany z
dołączonym elastycznym aktywatorem. W oparciu o wbudowaną
technologię mikroprocesorową i dwukanałowe wyjście półprzewodCertyfikat TÜV zgodnie z rygorystycznymi
normami EN/ISO 14119:2013 i EN/ISO 13849-1 dla
Poziomu Działania „e”, Kat. 4 – najwyższy poziom
bezpieczeństwa dla nadzorowania pozycji osłony i
ryglowania osłony.

nikowe OSSD, wyłączniki te działają z użyciem sygnału wyjściowego
na poziomie logicznym. Czujnik RFID posiada unikalne kodowanie i
dostarcza wewnętrznemu mikroprocesorowi dodatkową informację
dotyczącą pozycji osłony. Urządzenie może być stosowane w systemie ryglowania osłony o poziomie bezpieczeństwa PLe, Kat. 4 i SIL 3.

Linki w kodzie QR do podręcznika
440G-LZ
użytkownika 440G

• Unikalnie (wysoko) kodowany czujnik RFID
• Dostępne są wersje Power-to-Release (odryglowanie napięciem) i

Jasne wskaźniki LED o kącie widoczności
270 stopni zapewniają informację o stanie
urządzenia i inteligentną diagnostykę
lokalną

Power-to-Lock (ryglowanie napięciem) (ochrona procesu maszyny)
• Półprzewodnikowe wyjścia OSSD pozwalają na szeregowe
łączenie wyłączników z innymi urządzeniami przy zachowaniu
parametrów bezpieczeństwa
• Zgodność z EN/ISO 14119:2013, EN/ISO 13849-1 i EN 62061
• PLe, Kat. 4 i SIL 3 dla nadzorowania położenia osłony i ryglowania
osłony

Wyłącznik ryglujący 440G-LZ
Wyłącznik Allen-Bradley Guardmaster 440G-LZ firmy
Rockwell Automation jest wyłącznikiem ryglującym przeznaczonym
dla osłon z częściowym dostępem. Dzięki połączeniu technologii
mikroprocesorowej z kodowanym z pomocą techniki RFID aktywatorem, mechanizm blokujący wyłącznika 440G-LZ działa tylko w
przypadku wykrycia prawidłowego aktywatora. Sworzeń blokujący
jest ciągle monitorowany pod względem właściwego wprowadzenia do aktywatora. Ta dodatkowa funkcja pozwala na osiągnięcie
przez wyłącznik 440G-LZ najwyższego poziomu bezpieczeństwa dla
nadzorowania pozycji osłony i ryglowania osłony – PLe, Kat. 4, SIL 3,
Może być bezpośrednio łączony szeregowo z innymi urządzeniami
bezpieczeństwa o poziomie PLe, Kat. 4 lub SIL 3.
Wyłącznik 440G-LZ nie nagrzewa się w czasie pracy, gdyż zużywa
niewiele energii (2,5 W), dzięki zastosowanemu bistabilnej cewki i
wbudowanej funkcji przechowywania energii.
Wyłącznik 440G-LZ zużywa o 60% mniej energii w porównaniu z
innymi wyłącznikami ryglującymi, co czyni go prawdziwie ekologicznym rozwiązaniem bezpieczeństwa. Taki poziom sprawności
energetycznej możliwy jest dzięki zastosowaniu zaawansowanych
algorytmów i konstrukcji opartej o bistabilną cewkę, zużywający
niewiele energii przy przełączaniu niezależnie od tego, czy znajduje
się on w stanie załączonym czy wyłączonym.

Cechy charakterystyczne 440G-LZ
• Certyfikat TÜV, PLe, Kat. 4 zgodnie z EN/ISO 13849-1, SIL 3
zgodnie z EN 62061 i EN/ISO 14119:2013
• Zużycie 60% mniej energii niż produkty konkurencyjne
• Aktywatory z unikalnym (wysokim) lub standardowym
(niskim) kodowaniem RFID zapewniają funkcjonalność
aplikacyjną
• Wysoka siła trzymania (Fzh) zgodnie z EN/ISO 14119:2013
• Dostępne są wersje Power-to-Release (odryglowanie napięciem) (ochrona ludzi) i Power-to-Lock (ryglowanie napięciem) (ochrona procesu maszyny)
• Stopień ochrony IP69K
• Kompaktowa 45-milimetrowa obudowa z możliwością zbliżania aktywatora z czterech kierunków, co zapewnia dużą
elastyczność przy montażu

GuardLogix i Compact GuardLogix

Smartguard 600

Przekaźniki bezpieczeństwa i konfigurowalne
przekaźniki bezpieczeństwa

Falowniki i serwonapędy
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WYBÓR WYŁĄCZNIKA BEZPIECZEŃSTWA
1

Zeskanuj ten kod, by dowiedzieć
się więcej o wyłącznikach i
blokadach bezpieczeństwa na
stronie ab.com

Systemy z blokadą klucza

Czy jest to aplikacja
z sekwencyjną
kontrolą dostępu?

Tak

Nie

2

Wyłączniki ryglujące osłony

Czy maszyna
posiada długi
czas wybiegu
(maszyna o wysokiej
bezwładności)?

Tak

Nie

3

Bezkontaktowe wyłączniki
blokujące

Czy jest to środowisko narażone na
zalewanie wodą?

lub
b

Tak

Wyłączniki ryglujące
osłony

Krańcowe wyłączniki
bezpieczeństwa

lub

Nie

Typ osłony

Zalecany typ
wyłącznika

Wahadłowa

Wyjmowana

Językowy

3

3

3*

3

3*

Ryglujący

3

3*

3*

3

3*

Bezkontaktowy

3

3

3

3

3

Zawiasowy

3

3*

3

* W zależności od sposobu montażu
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Przesuwna

WYŁĄCZNIKI I BLOKADY BEZPIECZEŃSTWA
Łączniki blokujące z aktywatorem językowym – 440K

Krańcowe wyłączniki bezpieczeństwa – 440P

Opis

Opis

• Zapewniają elektryczne sprzężenie obwodu
sterowania maszyny z osłoną ochronną
• Oferują elastyczne klucze, zwiększające tolerancję
na brak wyrównania w celu zaspokojenia potrzeb
szerokiego zakresu zastosowań
• Dostępne w szerokiej gamie pakietów, konfiguracji
zestyków i poziomu siły trzymania
• Łatwe do instalacji i ekonomiczne

• Dostępne w czterech rodzajach obudowy, z szerokim wyborem
typów operatorów, konfiguracji obwodów i opcji połączeń
• Rodzaje obudowy: 30 mm metalowa, 22 mm metalowa i z
tworzywa sztucznego oraz 15 mm z tworzywa sztucznego
• Szeroki zakres konfiguracji aktywatorów i zestyków,
zapewniający elastyczność instalacji
• Dzięki zestykom o wymuszonym otwarciu idealne dla
zastosowań związanych z bezpieczeństwem

Wyłączniki ryglujące osłony – 440G

Blokady Prosafe – 440T

Opis

Opis

• Zapewniają elektryczne sprzężenie obwodu
sterowania maszyny z osłoną ochronną
• Idealne dla aplikacji wymagających, aby drzwi
osłony pozostawały zamknięte do momentu
ustąpienia potencjalnego zagrożenia, lub
dopóki nie wystąpi zdefiniowany wcześniej stan
bezpieczeństwa
• Pomocne w zmniejszeniu ryzyka otwarcia osłony
podczas niebezpiecznego działania maszyny
• Ekonomiczne rozwiązanie chroniące maszyny
przed przerwami w produkcji

• Idealne do blokady osłon ochronnych, krzywek i zaworów
• Użycie kodowanych kluczy systemu Prosafe daje pewność,
że blokadą nie można manipulować lub jej otworzyć w
czasie, gdy klucz znajduje się w innej części systemu
• Otwarcia blokady można dokonać tylko po wprowadzeniu
prawidłowo zakodowanego klucza

Łączniki blokujące zawiasowe
awi
– 440H

Odłączniki izolacyjne Prosafe – 440T

Opis

Opis

• Mocowane bezpośrednio do zawiasu osłony
ochronnej, pozwalają na natychmiastowe
otwarcie osłony
• Zapewniają nieutrudniony dostęp dzięki
wygodnej, pobocznej pozycji montażu
• Nadają się szczególnie do maszyn, w których
produkt podawany jest przez osłonę zawiasową
• Idealne dla maszyn z niewyrównanymi osłonami
lub w zastosowaniach, w których gniazda klucza
mogą ulec zanieczyszczeniu

• Przeznaczone do odłączania zasilania maszyny i
zapewnienia, że pozostaje ono wyłączone w czasie, gdy
klucz używany jest w innych częściach systemu blokady
• Podstawowe obrotowe odłączniki izolacyjne przeznaczone
do natychmiastowego odłączenia zasilania
• Elektromagnetyczne moduły zwalniające klucze
• Odłączniki izolujące z opóźnieniem czasowym, ze
wstępnie zdefiniowanym czasem wyjęcia klucza
• Moduły wykrywania zatrzymania, nie zezwalające na
wyjęcie klucza do momentu, gdy wszystkie monitorowane
ruchy niebezpieczne nie zostaną zatrzymane lub znajdą się
we wstępnie zdefiniowanym stanie bezpiecznym

Bezkontaktowe łączniki blokujące – 440N

Moduły wymiany kluczy Prosafe – 440T

Opis

Opis

• Nie wymagają fizycznego kontaktu z aktywatorem
i pozwalają na natychmiastowe otwarcie osłony
ochronnej
• Brak kontaktu pomiędzy czujnikiem a aktywatorem
umożliwia zmniejszenie ryzyka gromadzenia się
zanieczyszczeń
• Duża pole wykrywania rekompensuje
niewyrównanie drzwi
• Typy: kodowane techniką RFID (standardowe i
unikalne) i kodowane magnetycznie
• W niektórych systemach potrzebne są moduły
kontrolne
• Prosta konfiguracja i wyrównanie umożliwia
zmniejszenie kosztów instalacji

• Używane w ciągu blokad do połączenia innych urządzeń
• Obsługują złożone sekwencje operacyjne
• Klucze pierwotne pozostają zablokowane do momentu
ponownego wsunięcia, obrócenia i zablokowania
wszystkich kluczy wtórnych w module wymiany kluczy
• Używane do blokowania i zwalniania kluczy według
wstępnie zdefiniowanej sekwencji
• Opcjonalna możliwość wprowadzania i usuwania wielu
kluczy
• Możliwość wykorzystania jako część procedury Lock-Out
• Rozwiązania niewymagające zasilania
• Maksymalnie 25 kluczy w sekwencji

* Bardziej szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.ab.com/safety
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SYSTEMY ŁĄCZENIOWE BEZPIECZEŃSTWA
Systemy łączeniowe bezpieczeństwa Allen-Bradley Guardmaster są kompletnymi rozwiązaniami
oprzewodowania przeznaczonymi dla układów bezpieczeństwa maszyn.
W skład tych opartych na złączach wtykowych systemów wchodzą:
• trójniki obwodów bezpieczeństwa
• skrzynki rozdzielcze
• kable przedłużające
• wtyczki zwierające
Nasze systemy łączeniowe bezpieczeństwa zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zmniejszyć
koszty instalacji, ułatwić rozbudowę systemu i uprościć wykrywanie i usuwanie usterek.

Rockwell Automation zapewnia dostawę pełnego pakietu narzędzi elektronicznych,
umożliwiających stworzenie systemu bezpieczeństwa, z włączeniem:
– Safety Automation Builder
– Safety Functions
– SISTEMA
– Safety Accelerator Toolkit i innych
http://discover.rockwellautomation.com/SFTY_EN_tools.aspx
Katalog produktów on-line
Nasza rozbudowana oferta została stworzona po to, aby dać Państwu możliwość udoskonalenia procesów
technologicznych na każdym etapie cyklu produkcyjnego. http://www.rockwellautomation.com/products/
Zestaw narzędzi do wyboru produktu
Nasz potężny asortyment narzędzi wyboru produktu i konfiguracji systemu pomoże Państwu dobrać i zastosować
nasze produkty. http://www.rockwellautomation.com/en/e-tools/
Nasze nowatorskie produkty i rozwiązania bezpieczeństwa poprawią funkcjonalność Państwa maszyn przy jednoczesnym
zwiększeniu bezpieczeństwa, operatywności i wydajności personelu. Nasza oferta produktów bezpieczeństwa obejmuje:
– urządzenia łączności
– przemienniki i silniki
– moduły wejścia/wyjścia

– sterowniki ruchu/sterowniki silników
– programowalne sterowniki i sterowniki
logiczne (PLC) bezpieczeństwa

– przyciski i urządzenia sygnalizujące
– przekaźniki i regulatory czasowe

Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), the world’s largest company dedicated to industrial automation, makes its customers
more productive and the world more sustainable. Throughout the world, our flagship Allen-Bradley® and Rockwell Software®
product brands are recognized for innovation and excellence.
Sprawdź profil ROKAutomation na Facebooku i Twitterze.

Connect with us on LinkedIn.

Więcej informacji na temat naszych rozwiązań dotyczących wyłączników bezpieczeństwa można znaleźć na stronie:
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 i
SensaGuard są znakami towarowymi Rockwell Automation, Inc. Trademarks not belonging to Rockwell Automation are property of their respective companies.

Publikacja GLSAFE-BR002A-PL-P – luty 2014

Copyright © 2014 Rockwell Automation, Inc. All Rights Reserved. Wydrukowano w USA.

