Chaves de segurança
Segurança e produtividade aprimoradas

R

UMA FAMÍLIA ABRANGENTE DE CHAVES DE SEGURANÇA
As chaves de segurança Guardmaster® Allen-Bradley® da Rockwell Automation® ajudam a
proteger o pessoal e o equipamento possibilitando o intertravamento físico das portas de
proteção e dos equipamentos, permitindo acesso a áreas potencialmente perigosas somente
quando a área estiver segura.
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Nota: As aplicações são meramente ilustrativas. As soluções reais podem variar.
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Chaves de intertravamento de segurança
Ideais para portas de proteção de
intertravamento corrediças, com dobradiça e
removíveis, as chaves de intertravamento de
segurança oferecem intertravamento elétrico
do circuito de controle da máquina até a
porta de proteção. Elas incluem:
1A Chaves de intertravamento operadas

por lingueta

1B Chaves de intertravamento operadas

por dobradiça
1C Chaves de intertravamento com

travamento de proteção
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Chaves de intertravamento sem contato
Ideais para portas de proteção de
máquinas corrediças, com dobradiça
ou removíveis, as chaves sem
contato oferecem um ajuste simples
e alinhamento, menos desgaste e
invólucros totalmente vedados IP67 e
IP69K. Elas incluem:
• Chaves codificadas RFID (codificação
padrão e única)
• Chaves que atuam magneticamente
(codificadas ou não codificadas)
• Invólucros de plástico ou de metal

Construídas de acordo com as normas mundiais de alta confiabilidade, estabilidade e qualidade,
as chaves de segurança Guardmaster Allen-Bradley são adequadas para aplicações em que a
segurança do pessoal é uma prioridade. Nossos produtos inovadores ajudam a proteger seu
pessoal, suas máquinas e o ambiente ao mesmo tempo em que maximizam a disponibilidade.
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Chaves fim de curso de segurança
As chaves de fim de curso de segurança
são projetadas para controle de limite
de posição em aplicações tais como
portas de proteção deslizantes e bancadas móveis da máquina. Elas são ideais
para aplicações que requerem detecção
de qualquer lado de uma porta de
proteção deslizante. Disponíveis em:
• Uma variedade de configurações
de atuador e contato
• Versões NEMA ou IEC
• Invólucros de plástico ou de metal
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Chaves Trapped Key Prosafe
A chaves Trapped Key Prosafe
As
são ideais para intertravamento
sã
sequencial imposto e são
se
projetadas para aplicações
p
de segurança que requerem
d
uma sequência predefinida de
u
operações.
o
• Isoladores elétricos
• Unidades de troca de chave
• Intertravamentos
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DESTAQUES DOS PRODUTOS
Intertravamentos sem contato com codificação RFID SensaGuard™
Com a tecnologia RFID para codificação, tecnologia indutiva para detecção e combinando uma faixa de detecção grande com
uma operação otimizada e uma tolerância generosa para desalinhamento, as chaves SensaGuard oferecem uma solução de
custo otimizado adequada para uma ampla gama de aplicações de segurança e é destinada para uso com todos os tipos de
portas de proteção.
•
•
•
•
•
•

Atuadores com codificação RFID única (alta) ou padrão (baixa)
Nenhum controlador exclusivo é requerido
PLe, Cat 4, classificação SIL 3 mantida quando conectado em série
Chaves podem ser conectadas em série com outros dispositivos
Pacote plano e cilindro (invólucro de plástico e aço inoxidável)
Versões em aço inoxidável adequadas para uso em ambientes
desfavoráveis
• Versões de trava padrão, com suporte magnético, e integrada
disponíveis
• Classificação do jato de líquido IP69K
• Garante ativação de 10 a 25 mm (dependendo da versão)

Versão de trava integrada
Atuador

Força de retenção
magnética ajustável

Versão retangular do pacote plano

Sensor

A segurança da codificação RFID oferece uma
operação resistente à
violação
O LED oferece diagnósticos para
o status da chave, alinhamento de
margem e descoberta de falhas
Curto-circuito e proteção contra
sobretensão permite que a chave
seja reinicializada
O recurso opcional
de retenção
magnética ajuda na
estabilidade da porta
e reduz desarme por
transientes
Os pinos M12, 5 ou 8 de conexão
rápida ao cabo flexível simplificam
a instalação e manutenção

Outros produtos de segurança da Rockwell Automation…
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Cortinas de luz de proteção,
câmera e scanners

Dispositivos sensíveis à pressão

Chave de habilitação

Dispositivos de parada de emergência

Certificação TÜV de acordo com as novas e
rigorosas normas EN/ISO 14119:2013 e EN/
ISO 13849-1 por atingir Nível de Desempenho
“e”, Cat 4 – o nível mais alto de segurança para
posição de proteção e monitoração de trava.

O código QR está vinculado ao
usuário 440G-LZ
manual do usuári

Os LEDs Bright 270 de grau
envolvente proporcionam status e
diagnósticos locais inteligentes

440G-LZ
A chave de travamento de proteção Guardmaster 440G-LZ
Allen-Bradley da Rockwell Automation é projetada para proteção
de acesso parcial do corpo. Combinando a tecnologia de
microprocessador com um atuador codificado RFID, a 440G-LZ
possui um mecanismo de acionamento do parafuso de bloqueio
que somente vai travar quando o atuador correto é detectado.
O parafuso de bloqueio é continuamente monitorado quanto à
inserção correta no atuador. Esta funcionalidade extra permite
que a 440G-LZ seja certificada PLe, Cat 4, SIL 3 – o nível mais alto
de segurança para posição de proteção e monitoração de trava –
e ela pode ser conectada diretamente ou em série com outros
dispositivos de segurança com classificação PLe, Cat 4 ou SIL 3.
A 440G-LZ opera “frio” e tem baixo consumo de energia (2,5 W)
devido a seu solenoide biestável e armazenamento interno de
energia.
A 440G-LZ consome até 60% menos energia em comparação
com outras chaves de travamento de proteção, fazendo dela uma
solução de segurança verdadeiramente ‘verde’. Ela atinge este
nível de eficiência de energia graças a algoritmos avançados e
um projeto de solenoide biestável que consome pouca energia
para comutação, não importando se está no estado bloqueado
ou desbloqueado.

GuardLogix e Compact GuardLogix

SmartGuard 600

Chave de travamento de proteção TLS-Z
A TLS-Z possui um alvo da porta RFID que é montado com o
atuador totalmente flexível fornecido. Usando a tecnologia de
microprocessador interno e duas saídas de estado sólido do canal
OSSD, estas chaves operam usando uma entrada de sinal de nível
lógico. O alvo da porta RFID é codificado unicamente e fornece
ao microprocessador interno informações adicionais sobre a
posição da porta. Este dispositivo pode ser usado em um sistema
de travamento de proteção para atingir PLe, Cat 4 e SIL 3.
• Alvo da porta unicamente codificado RFID (alto)
• Versões Força-para-Liberar (segurança das pessoas) e Forçapara-Travar (proteção da produção de máquinas) disponíveis
• Saídas de estado sólido OSSD permitem que a chave seja
conectada em série com outros dispositivos enquanto
mantém as classificações de segurança
• De acordo com EN/ISO 14119:2013, EN/ISO 13849-1 e
EN 62061
• PLe, Cat 4 e SIL 3 para posição de proteção e monitoração
da trava

Recursos 440G-LZ
• Certificado TÜV para PLe, Cat 4 pela EN/ISO 13849-1, SIL 3
pela EN 62061 e EN/ISO 14119:2013
• Usa até 60% menos energia do que os produtos concorrentes
• Atuadores com codificação RFID única (alta) ou padrão
(baixa) proporcionam flexibilidade das aplicações
• Força de retenção alto (Fzh) pela EN/ISO 14119:2013
• Versões Força-para-Liberar (segurança das pessoas) e
Força-para-Travar (proteção da produção de máquinas)
disponíveis
• Classificação do jato de líquido IP69K
• Invólucro compacto de 45 mm com quatro posições de
atuadores para flexibilidade de montagem

Relés de segurança e relés de segurança
configuráveis

Velocidade variável e servo-drives
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SELEÇÃO DE CHAVES DE SEGURANÇA
1

Faça uma varredura para
saber mais sobre chaves e
intertravamentos de segurança
em ab.com

Sistemas de chave
Trapped Key

É uma aplicação de
controle de acesso
sequencial?

Sim

Não

2

Chaves de travamento de
proteção

A máquina tem
um longo tempo de
parada de operação
(máquina de alta
inércia)?

Sim

Não

3

Chaves de intertravamento
sem contato

É um ambiente
com jato de líquido?

Ou
u

Sim

Chaves de travamento
de proteção
ão

Chaves ﬁm de curso de
segurança

Ou

Não

Tipo de proteção

Tipo de chave
recomendada

Oscilatória

Removível

Lingueta

3

3

3*

3

3*

Travamento de
proteção

3

3*

3*

3

3*

Sem contato

3

3

3

3

3

Dobradiça

3

3*

3

* Dependendo da montagem
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Corrediço

CHAVES E INTERTRAVAMENTOS DE SEGURANÇA
Chaves de intertravamento operadas por lingueta – 440K

Chaves ﬁm de curso de segurança – 440P

Descrição

Descrição

• Possibilita intertravamento elétrico de um
circuito de controle de máquina para a porta
de proteção
• Oferece chaves flexíveis para tolerância
avançada de desalinhamento para atender
uma ampla gama de aplicações
• Disponível em uma variedade de pacotes,
configurações de contato e graus de força
de retenção
• Fácil de instalar e custo otimizado

• Disponível em quatro tipos de invólucro diferentes com
uma vasta seleção de tipos de operador, disposições de
circuito e opções de conexão
• Tipos de invólucro de 30 mm metal, 22 mm metal e
plástico e 15 mm plástico
• Ampla gama de configurações do atuador e contato para
flexibilidade de instalação
• Contatos positivos de ação de abrir, fazendo com que eles
sejam ideais para aplicações relacionadas com segurança

Chaves de travamento de proteção – 440G

Intertravamentos Prosafe – 440T

Descrição

Descrição

• Possibilita intertravamento elétrico de um
circuito de controle de máquina para a porta
de proteção
• Ideal para aplicações que requerem uma
porta de proteção que permaneça fechada
e travada até que perigos potenciais sejam
eliminados ou estejam em um estado seguro
pré-determinado
• Ajuda a reduzir o risco de abertura de uma
proteção durante o movimento perigoso da
máquina
• Solução de custo otimizado para proteger as
máquinas de interrupções na produção

• Ideal para portas de proteção de intertravamento,
cames e válvulas
• Usando as chaves codificadas Prosafe, o sistema
garante que os intertravamentos não possam ser
operados ou abertos enquanto a chave está sendo
usada em outra parte do sistema
• O desbloqueio dos intertravamentos ocorre somente
quando a chave codificada correta é inserida

Chaves de intertravamento operadas por dobradiça – 440H

Isoladores elétricos Prosafe – 440T

Descrição

Descrição

• Conecta-se diretamente a uma dobradiça da
porta de proteção e permite abertura imediata
da proteção
• Possibilita um bom espaço devido à montagem
prática e discreta
• Adequada para máquinas onde o produto é
carregado através de uma proteção articulada
• Ideal para máquinas com proteções
desalinhadas ou aplicações com agentes
agressivos que podem ser pegos em um
slot de chave

• Projetada para isolar a energia da máquina e assegurar
que a energia permaneça desligada enquanto a
chave está sendo usada em outra parte do sistema de
intertravamento
• Isoladores básicos de chave rotativa para isolamento
imediato de energia
• Unidades de liberação da chave com solenoides
• Isoladores de atraso temporizados oferecendo um
atraso pré-determinado antes que a chave possa ser
removida
• Unidades com controle de movimento parado que não
permitem que a chave seja removida até que todos
os controles de movimento perigosos monitorados
tenham parado ou estejam em um estado seguro
pré-determinado

Chaves de intertravamento sem contato – 440N

Unidades de troca de chave Prosafe – 440T

Descrição

Descrição

• Não requer nenhum contato físico com o
atuador, permitindo abertura imediata da
porta de proteção
• Nenhum contato entre o sensor e o atuador
ajuda a reduzir risco de contaminação por
detritos
• Um campo grande de detecção ajuda a
compensar o desalinhamento da porta
• Tipos: RFID codificado (padrão & única) e
magneticamente codificada
• Unidades de controle são requeridas para
alguns sistemas
• Configuração e alinhamento simples, ajudando
a reduzir custos de instalação

• Usada em uma sequência de intertravamento para
conectar outros dispositivos
• Atende às sequências complexas de operação
• As chaves primárias permanecem presas até que todas
as chaves secundárias tenham sido reinseridas, giradas
e presas na unidade de troca de chave
• Usada para prender e liberar chaves em uma sequência
pré-determinada
• Opções para múltiplas chaves serem inseridas ou
retiradas
• Pode ser usada como parte de processo de bloqueio
• As soluções não precisam de energia para o
intertravamento
• Sequência de até 25 chaves

* Para informações mais detalhadas, visite www.ab.com/safety
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SISTEMAS DE CONEXÃO DE SEGURANÇA
Os sistemas de conexão de segurança Guardmaster Allen-Bradley são soluções
completas de fiação exclusivos para segurança da máquina. Esses sistemas baseados
desconexão rápida consistem em:
•
•
•
•

Porta T de segurança cabeadas
Caixas de distribuição
Cabos
Shorting plugs

Nossos sistemas de conexão de segurança são projetados para reduzir os custos de
instalação, facilitar a expansão do sistema e simplificar a localização de falhas.

A Rockwell Automation oferece uma suíte completa de ferramentas eletrônicas
para ajudar a construir seu sistema de segurança incluindo:
– Safety Automation Builder
– Funções de segurança
– SISTEMA
– Kit de ferramentas acelerador de segurança, e mais
http://discover.rockwellautomation.com/SFTY_EN_tools.aspx
Guia de produtos on-line
Nosso abrangente portfólio de produtos é projetado para aprimorar seus processos ao longo de cada
estágio de seu ciclo de manufatura. http://www.rockwellautomation.com/products/
Product Selection Toolbox
Nossa poderosa amplitude de ferramentas de seleção de produtos e configuração de sistema auxilia-o
na escolha e aplicação de seus produtos. http://www.rockwellautomation.com/en/e-tools/
Nossos produtos e soluções de segurança inovadores aprimoram a operação funcional de suas máquinas e ajudam a
aumentar a segurança, eficiência e produtividade do pessoal. Nosso portfólio de segurança inclui:
– Dispositivos de conexão
– Inversores e motores
– Módulos de entrada/saída (E/S)

– Controle de movimento/Controle de
motor
– Controladores lógicos programáveis e
CLPs de segurança

– Botões e dispositivos de sinalização
– Relés e temporizadores

Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), a maior empresa do mundo dedicada à automação industrial, faz seus
clientes serem mais produtivos e o mundo mais sustentável. Em todo o mundo, nossas marcas dos produtos
principais Allen-Bradley® e Rockwell Software® são reconhecidas pela inovação e excelência.
Siga ROKAutomation no Facebook & Twitter.

Junte-se a nós no LinkedIn.

Para mais informações sobre nossas soluções de chaves de segurança, visite:
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 e
SensaGuard são marcas comerciais da Rockwell Automation, Inc. Marcas comerciais que não pertencem à Rockwell Automation são propriedade de suas respectivas empresas.

Publicação GLSAFE-BR002A-PT-P – Fevereiro 2014

Copyright © 2014 Rockwell Automation, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA.

