Förreglingsbrytare
Förbättra säkerheten och produktiviteten

R

EN HELTÄCKANDE FAMILJ MED FÖRREGLINGSBRYTARE
Allen-Bradley® Guardmaster® förreglingsbrytare från Rockwell Automation® hjälper till att
skydda personer och utrustning genom fysisk låsning av säkerhetsdörrar och utrustning,
vilket gör att potentiella riskområden endast medger tillträde då området är säkert.
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Observera: Endast förslag på användningsområden. De faktiska lösningar kan se annorlunda ut.
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Säkerhetsbrytare
Låsbrytare, som är idealiska för låsning av
skjutdörrar, gångjärnsdörrar och säkerhetsdörrar som lyfts av. Dessa möjliggör elektrisk
förregling i maskinens manöverkrets.
De omfattar:
1A Nyckelbrytare
1B Gångjärnsbrytare
1C Låsbrytare
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Beröringsfria brytare
Beröringsfria brytare, som är perfekta för
skjutdörrar, gångjärnsdörrar eller säkerhetsdörrar som lyfts av. De är enkla att
installera och justera, har lågt slitage och
finns med kapslingar i IP67- och IP69K.
De omfattar:
• RFID-kodade brytare (standardkodning och unik kodning)
• Magnetbrytare (kodade eller
icke-kodade)
• I plast eller metall

Allen-Bradley Guardmaster låsbrytare är byggda enligt globala standarder för hög
tillförlitlighet, stabilitet och kvalitet. De är idealiska för användning där personsäkerhet är
högsta prioritet. Våra innovativa produkter hjälper dig att skydda din personal, maskiner
och miljö, samtidigt som produktionen maximeras.
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Säkerhetsgränsläge
Säkerhetsgränslägena är utformade för kontroll av positioner för
exempelvis säkerhetsskjutdörrar och
rörliga maskindelar. De är perfekta för
användning där det krävs givare på
båda sidor om en skjutdörr. Finns i:
• En mängd olika givar- och
kontaktkonfigurationer
• NEMA- eller IEC-versioner
• Kapsling i plast eller metall

Prosafe-nyckellås
Pros säkerhetsbrytare med lås är
Prosafe
perfekta för tillämpad sekventiell låsper
ning och är utformade för säkerhetsanvändning som kräver fördefinieraanv
driftsekvenser/hantering.
de d
• Elektriska frånskiljare
• Nyckellåsenheter
• Förreglingar
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PRODUKTSPOTLIGHTS
SensaGuard™ RFID kodade beröringsfria brytare
Med RFID teknik för kodning, induktiv teknik för avkänning i kombination med ett stort avkänningsområde för optimal drift
och med en generös tolerans mot feljustering är SensaGuard-brytare en kostnadseffektiv lösning, som är perfekt lämpad för
en mängd säkerhetsapplikationer. De är avsedda för alla typer av säkerhetsdörrar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RFID-unik (högt) eller standard (lågt) kodade givare
Ingen dedikerad styrenhet krävs
PLe, Cat 4, SIL 3 klassning vid seriekoppling
Brytarna kan seriekopplas med andra enheter
Rektangulära och runda (hus i plast och rostfritt stål)
Versionen i rostfritt stål är anpassad för användning i krävande miljöer
Enheter finns med magnetfäste och integrerat låsdon som standard
IP69K klassning mot översköljning
10 till 25 mm garanteras ON (beroende på version)

Version med integrerat spärr
Aktiveringsenhet

Justerbar kraft för
magnetisk hållning

Rektangulär version
RFID-kodad säkerhet
möjliggör manipulationssäker drift

Givare

LED visar diagnostik för brytarstatus, justeringsmaginal och
felsökning
Kortslutnings- och överspänningsskydd gör att brytaren
kan återställas
Magnethållning, förbättrar dörrstabiliteten
och minskar risken för
störande utlösning

M12, snabbkoppling med
5 eller 8 stift förenklar installation och underhållsarbete

Andra säkerhetsprodukter från Rockwell Automation…
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Säkerhetsljusridåer, kameror och skanners

Tryckkänsliga komponenter

Aktiverande enheter

Utrustning för nödstopp

TLS-Z Låsbar kodad nyckelbrytare
TLS-Z har en RFID-enhet som sitter ihop med den medföljande, flexibla nyckeln. Med inbyggd microprocessorteknik
och med tvåkanaliga OSSD statiska utgångar, fungerar dessa
brytare som signalingång med logik. RFID enheten för dörren
är unikt kodad och förser den interna microprocessorn med
information om dörrens position. Denna enhet kan användas
i säkerhetssystem för att uppnå PLe, Cat 4 och SIL 3.

TÜV-certifikat med de nya, stränga
EN/ISO 14119:2013 och EN/ISO 13849-1
för performancelevel ”e”, Cat 4 – den högsta
säkerhetsnivån för övervakning av
säkerhetsposition och lås övervakning.

• RFID unik (högt) kodad dörrenhet
• Versioner finns med Power-to-Release (personsäkerhet) och
Power-to-Lock (skydd av maskinen)
• OSSD statiska utgångar gör att brytarna kan seriekopplas
med andra enheter samtidigt som man behåller säkerhetsklassningen
• Uppfyller EN/ISO 14119:2013, EN/ISO 13849-1 och EN 62061
• PLe, Cat 4 och SIL 3 för övervakning av säkerhetsposition
och låsning

QR-kod länkar till 440G-LZ
användarmanual

En 270-graders hörnmonterad LED
visar status och lokal diagnostik för
enheten

440G-LZ
Allen-Bradley Guardmaster 440G-LZ från Rockwell Automation är
en låsbrytare utformad för skyddsdörrar. 440G-LZ, som kombinerar microprocessorteknik med RFID kodad givare, har en låsdonsmekanism som endast låser när korrekt givare har registreras.
Låsdonet övervakas kontinuerligt för att korrekt enhet är införd i
givaren. Denna extra funktion gör att 440G-LZ är certifierad enligt
PLe, Cat 4, SIL 3 – den högsta säkerhetsnivån för säker positionsoch låsövervakning – och den kan anslutas direkt eller i serie med
andra enheter med säkerhetsklassningarna PLe, Cat 4, eller SIL 3.
440G-LZ har låg effektförbrukning (2,5 W) på grund av sin bistabila solenoid och inbyggda energilagring.
440G-LZ förbrukar upp till 60% mindre energi i jämförelse med
andra låsbrytare, vilket gör den till en verkligt ”grön” lösning. Den
uppnår denna nivå av energieffektivitet på grund av avancerade algoritmer och en bistabil solenoiddesign som förbrukar lite
energi, oavsett om den är låst eller upplåst.

GuardLogix och Compact GuardLogix

SmartGuard 600

440G-LZ-funktioner
• TÜV-certifierad enligt PLe, Cat 4 per EN/ISO 13849-1, SIL 3
per EN 62061 och EN/ISO 14119:2013
• Förbrukar upp till 60% mindre energi än konkurrerande
produkter
• RFID-unik (högt) eller standard (lågt) kodade givare ger
flexibilitet i användning
• Hög hållkraft (Fzh) per EN/ISO 14119:2013
• Versioner finns med Power-to-Release (personsäkerhet)
och Power-to-Lock (maskinskydd)
• IP69K täthetsklassning
• Kompakt 45 mm hus med fyra givarpositioner för flexibel
montering

Säkerhetsreläer och konfigurerbara säkerhetsreläer Variabla hastighets- och servodrivdon
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VAL AV SÄKERHETS BRYTARE
1

Skanna för att få veta mer
om säkerhetsbrytare och
förreglingar på ab.com

Nyckellåssystem

Är det en applikation för sekventiell
åtkomst?

Ja

Nej

2

Förreglingsbrytare
ytare

Har maskinen
lång utrullningstid
(maskin med stor
mekanisk tröghet)?

Ja

Nej

3

Beröringsfri säkerhetsbrytare

Är det en miljö
där överspolning
förekommer?

Eller
er

Ja

are
Nyckelbrytare

Säkerhetsgränsläge

Eller

Nej

Typ av säkerhetsdörr

Rekommenderad
brytartyp

Svängande

Flyttbar

Nyckel

3

3

3*

3

3*

Låsning av
säkerhetsdörr

3

3*

3*

3

3*

Beröringsfri

3

3

3

3

3

Gångjärn

3

3*

3

* Beror på montering
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Skjutdörr

SÄKERHETSBRYTARE OCH FÖRREGLINGAR
Säkerhetsbrytare med nyckel – 440K

Säkerhetsgränsläge – 440P

Beskrivning

Beskrivning

• Elektrisk låsning av säkerhetsdörren i en
maskins manöverkrets
• Med flexibla nycklar för utökad tolerans för
förskjutning, för att kunna användas i en
mängd olika applikationer
• Finns i en mängd olika paket, kontaktkonfigurationer och grader av hållkraft
• Lätt att installera och kostnadseffektiv

• Finns i fyra olika utformningar med ett brett spann av
driftsätt, olika kretar och inkopplingsalternativ
• Kapslingar i 30 mm metall, 22 mm metall eller plast och
15 mm plast
• Ett brett spann av givar- och kontaktkonfigurationer för
flexibel installation
• Positiva opening-action kontakter gör dem perfekta för
säkerhetsrelaterad användning

Prosafe frånskiljare – 440T

Säkerhetsbrytare – 440G
Beskrivning

Beskrivning

• Elektrisk låsning av en maskins manöverkrets
för säkerhetsdörren
• Idealisk för applikationer som kräver att en
skyddsdörr förblir stängd och låst till dess den
potentiella risken har upphört eller kommit till
ett förutbestämt säkert läge
• Hjälper till att minska risken att en säkerhetsdörr öppnas under farlig maskinrörelse
• Kostnadseffektiv lösning för att skydda
maskiner mot avbrott i produktionen

• Perfekt för låsning av säkerhetsdörrar, kammar och
ventiler
• Genom att använda kodade Prosafe nycklar, säkerställer förreglingar att systemet inte kan användas eller
öppnas då nyckeln används i en annan del av systemet
• Upplåsning av förreglingen kan endast utföras när rätt
kodad nyckel sätts in igen

Säkerhetsbrytare med
ed gångjärn – 440H

Prosafe elektriska frånskiljare – 440T

Beskrivning

Beskrivning

• Kopplas direkt till säkerhetsdörrens gångjärn
och dörren kan öppnas direkt
• Ger god frigång tack vare praktisk, diskret
montering
• Väl lämpad för maskiner där produkter matas
via en skyddsdörr med gångjärn
• Idealisk för maskiner med dåligt inpassade
skydd eller i applikationer med föroreningar
som kan fastna i en nyckelslits

• Utformad för att bryta maskinens matningsspänning
och säkerställa att spänningen förblir frånslagen, när
nyckeln används i en annan del av låssystemet
• Vanliga vridfrånskiljare för omedelbar bortkoppling av
spänningen
• Elektromagnetisk frigörning av nyckel
• Tidsfördröjda frånskiljare med en fördefinierad fördröjning innan nyckeln kan avlägsnas
• Stoppar rörliga enheter, som inte tillåter att man
avlägsnar nyckeln tills all övervakad farlig rörelse har
stoppats eller befinner sig i ett fördefinierat säkert
läge

Beröringsfri säkerhetsbrytare – 440N

Prosafe elektriska frånskiljare – 440T

Beskrivning

Beskrivning

• Kräver ingen fysisk kontakt med givaren,
vilket möjliggör omedelbar öppning av
säkerhetsdörren
• Ingen kontakt mellan givare och magnet
minskar risken för problem vid nedsmutsning
• Stora sensorfält hjälper till att kompensera för
dåligt inpassad dörr
• Typer: RFID-kodade (standard & unik) och
magnetiskt kodade
• Styrsystem krävs för en del system
• Enkel setup och injustering, vilket minskar
installationskostnaderna

• Används i en låssekvens för att länka ihop andra enheter
• Fungerar med komplexa driftsekvenser
• Primära nycklar förblir låsta tills alla sekundära nycklar
har satts in, vridits om och låsts i nyckellåsenheten
• Används för att låsa och frigöra nycklar i en fördefinierad sekvens
• Alternativ för flera nycklar som sätts in eller dras ut
• Kan användas som del av en utelåsningsprocess
• Lösningar som inte behöver spänningsmatning för
förreglingen
• Sekvens med upp till 25 nycklar

* För mer detaljerad information, gå in på www.ab.com/safety
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ANSLUTNINGAR FÖR SÄKERHETSSYSTEM
Allen-Bradley Guardmaster säkerhetssystem har kompletta kabellösningar för
maskinsäkerhet. Dessa snabbkontaktsystem består av:
•
•
•
•

T-portar med säkerhetskabel
Distributionsboxar
Anslutningskablar
Blindplugg

Vårt anslutningssystem för säkerhet är utformat för att minska installationskostnaderna,
förenkla systemutbyggnad och felsökning.

Rockwell Automation erbjuder en hel serie med elektroniska verktyg som hjälp
att bygga upp ett säkert system, där ingår:
– Safety Automation Builder
– Säkerhetsfunktioner
– SISTEMA
– Safety Accelerator Toolkit, med flera
http://discover.rockwellautomation.com/SFTY_EN_tools.aspx
Produktkatalog online
Vårt stora produktutbud är utformat för att förbättra dina processer genom varje steg i tillverkningscykeln.
http://www.rockwellautomation.com/products/
Product Selection Toolbox
Vårt kraftfulla verktyg för produktval och systemkonfiguration, hjälper dig att välja och använda våra
produkter. http://www.rockwellautomation.com/en/e-tools/
Våra innovativa säkerhetsprodukter och lösningar förbättrar funktionen i din maskinpark, samtidigt som den hjälper till
att öka personsäkerheten, effektiviteten och produktiviteten. I vårt säkerhetsutbud ingår:
– Anslutningsenheter
– Drivdon och motorer
– Ingångar/Utgångar, I/O-moduler

– Servostyrning/Motorstyrning
– Programmerbara styrsystem och
säkerhets PLC

– Tryckknappar och signaldon
– Reläer och tidreläer

Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), världens största företag inom industriell automation gör sina kunder mer
produktiva och världen mer hållbar. Över hela världen är våra flaggskepp Allen-Bradley® och Rockwell Software®
produktvarumärken som är kända för innovation och kvalitet.
Följ ROKAutomation på Facebook & Twitter.

Kontakta oss på LinkedIn.

För mer information om våra säkerhetslösningar, gå in på:
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
and SensaGuard are trademarks of Rockwell Automation, Inc. Trademarks not belonging to Rockwell Automation are property of their respective companies.
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