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Nouzové vypínače a
povolovací spínače
A Základní požadavek pro nouzové situace

R

Použití nouzových vypínačů a povolovací spínačů
Bezpečnostní produkty a řešení Rockwell Automation® vylepšují provozní funkce vašich strojních zařízení
a zvyšují bezpečnost personálu, efektivitu a produktivitu. Nabízíme jeden z nejširších bezpečnostních
sortimentů v odvětví a pomáháme vám dosáhnout cílů bezpečnosti a produktivity v procesu i samostatných
výrobních aplikacích.
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Poznámka: Jedná se pouze o ukázkové aplikace. Aktuální řešení mohou být odlišná.

Další bezpečnostní produkty od Rockwell Automation...
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Bezpečnostní světelné závory,
kamery a skenery

Zařízení citlivá na tlak

GuardLogix a Compact GuardLogix

SmartGuard 600

Naše bezpečnostní portfolio zahrnuje různé nouzové
vypínače a povolovací spínače Allen-Bradley®, které
pomáhají zajistit bezpečné pracovní podmínky pro
personál. Tyto kritické součásti zaručují vysokou
kvalitu a spolehlivost vašeho strojního zařízení a
bezpečnost procesních aplikací.
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Nouzový vypínač

• Vybavený mechanismem bránícím utržení, zaručujícím
spolehlivější fungování
• Montážní otvory 22,5 mm a 30,5 mm
• K volitelným možnostem patří velikosti aktuátorů, osvětlení/
bez osvětlení, ovládání s/bez klíče
• Patentovaný samo-monitorovací blok kontaktů iniciuje
zastavení, pokud je oddělen od tlačítka.
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Tažný lankový spínač

• Nainstalovaný u členitých a rozsáhlých strojů, jako jsou
například dopravníky
• Funkce nouzového zastavení na vzdálenost až 125 m
• Kombinace tažného lanka a integrovaného tlačítka
nouzového zastavení (volitelného) nabízí funkci nouzového
zastavení po celé délce lanka
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Napínací systém lanka Lifeline

Jako pomůcka pro jednoduchou instalaci je k dispozici napínací
systém lanka Lifeline, jedinečný systém napínání lanka. Jiné
metody instalace mohou být časově náročné a nešikovné.
S napínacím systémem lanka Lifeline trvá instalace POUHÉ 3
minuty – zkrácení času až o 90 % oproti instalacím s použitím
jiných napínacích systémů.
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Povolovací spínač

• Umožňuje personálu vstoupit do nebezpečných prostorů a
současně mít pod kontrolou nebezpečné funkce stroje
• Ruční třípolohový spínač, ideální pro používání v robotických
buňkách během údržby, odstraňování závad, programování
a testování
• Volitelná funkce krokování a tlačítko nouzového zastavení
nabízejí rozšířenou funkčnost

Bezpečnostní relé a konfigurovatelná
bezpečnostní relé

Frekvenční měniče a servoměniče

Bezpečnostní stykače

Jazýčkové a závěsné spínače
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O výrobku
Lifeline™ 4 v nerezovém provedení bez
tlačítka nouzového zastavení
Tažné lankové spínače Lifeline 4 v nerezovém provedení jsou
vyrobeny z nerezové oceli 316 a jsou vhodné pro aplikace s
přísnými hygienickými požadavky. Díky konstrukci plně z nerezové
oceli a eliminaci plastového tlačítka nouzového zastavení je tento
spínač ideální pro potravinářské a nápojové nebo jiné náročné
průmyslové aplikace.
• Krytí IP69K
• Nerezová ocel 316
• Max. dosah 75 m (264 ft)

Odolná konstrukce
Tažné lankové spínače Lifeline 4
v nerezovém provedení jsou jediné lankové
spínače z nerezové oceli na trhu.

Tažné lankové spínače (Bulletin
440E)
Tažné lankové spínače Lifeline mohou být nainstalovány
u obtížně přístupných strojních zařízení a kdykoli
umožňují nouzové zastavení.

Lifeline 4
• Spíná až do vzdálenosti 125 m (410 ft)
• Integrované tlačítko nouzového
zastavení

•
•
•
•

Odpovídá normám ISO 13850, IEC 60204-1 a NFPA 79
Univerzální montáž a provoz
Indikátor stavu lanka na těle spínače
Aretace spínače ve stavech tahu za lanko a prověšení
lanka
• K dispozici různé možnosti rychlého odpojení

Lifeline 3
• Spíná až do vzdálenosti 30 m (98 ft)
• Průmyslový standard fixačních
center dle normy DIN/EN 50041
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Lifeline 4 v nerezovém provedení
• Spíná až do vzdálenosti 75 m (246 ft)
• Integrované tlačítko nouzového
zastavení
• Vyrobeno z nerezové oceli 316
• K dispozici s tlačítkem nouzového
zastavení nebo bez něj

Napínací systém lanka Lifeline pro tažné
lankové spínače Lifeline
Systém Lifeline je jedinečný systém napínání lanka, který umožňuje
rychlejší instalaci systémů ovládaných lankem.
•
•
•
•
•

Jedinečný systém úchytu lanka
Lze nainstalovat a uvést do provozu přibližně za tři minuty
Snadná instalace s použitím běžných nástrojů
Nastavení lanka až do 300 mm (11,8 in.)
Ovládání integrované do úchytů lanka

Povolovací spínače (Bulletin 440J)
Náš třípolohový povolovací spínač se může používat k
tomu, aby umožnil personálu přístup do nebezpečných
prostorů za současné kontroly nebezpečných funkcí
stroje. Při stisknutí nebo uvolnění je vydán signál
zastavení, který se používá pro ochranu osob.
• Třípolohové povolovací spínače
• Lehké a ergonomické
• Volitelná tlačítka krokování a nouzového zastavení

Chcete-li se dozvědět více o všech našich tažných lankových zařízeních a povolovacích
spínačích, navštivte
http://ab.rockwellautomation.com/Push-Buttons/Emergency-Operators
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O výrobku
Zařízení nouzového zastavení Bulletin 800T/H
Výrobkové řady tlačítek Allen-Bradley 800T/H jsou navrženy a zkonstruovány tak, aby konzistentně fungovaly
i v nejnáročnějších průmyslových prostředích. Tradice špičkových výrobků pokračuje zavedením inovačních zařízení
nouzového zastavení se spouštěcí operací 800T/H.

Tlačítko nouzového zastavení,
neprosvětlené

Tlačítko nouzového zastavení,
prosvětlené

Tlačítko nouzového zastavení,
neprosvětlené uvolňované klíčem

Standardy a certifikace
Ovladače nouzového zastavení 800T/H jsou podle UL kategorie NISD certifikované
jako zařízení nouzového zastavení, která pomáhají vám a vašim zákazníkům
dosáhnout shody s legislativou.

Safety Automation Builder
Usnadňuje návrh bezpečnostního systému a zároveň
zjednodušuje vývoj, zlepšuje shodu s předpisy a snižuje
náklady.
• Přehled rizikových míst a přístupových bodů stroje
• Definování bezpečnostních funkcí a volba bezpečnostních
produktů pro každou z nich
• Export dat do SISTEMA pro analýzu*
• Přímá integrace do ProposalWorks™ pro kompletní
kusovníky
* Nástroje SAB a SISTEMA se musí používat dohromady, aby byl zaručen požadovaný výsledek.

Chcete-li se dozvědět více o Safety Automation Builder nebo si stáhnout dokumenty, navštivte
http://discover.rockwellautomation.com/SFTY_EN_safety_automation_builder.aspx
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Chcete-li se dozvědět více o všech našich tlačítkách, včetně nouzových vypínačů, navštivte
http://ab.rockwellautomation.com/Push-Buttons-and-Signaling-Devices

Bulletin 800T/H

Bulletin 800F

Výrobková řada zařízení 30 mm Bulletin 800T a 800H
je navržena a zkonstruována tak, aby fungovala i v
nejnáročnějších průmyslových prostředích.

Používáme moderní techniky modelování a analýzu konečných
prvků tak, aby každá součást namontovaná do tlačítek Bulletin
800F byla optimalizovaná z hlediska trvanlivosti a výkonu.

Standardní provedení
• Montážní otvor 30,5 mm
• Typ 4/13 nepropustný pro
vodu/olej (Bulletin 800T)
• Typ 4/4X/13 odolný proti
korozi / nepropustný pro
vodu/olej (Bulletin 800H)
• Těžké průmyslové stanice a
ovladače
• Univerzální LED pro
zjednodušený výběr výrobků
a vyšší flexibilitu

Provedení se spouštěcí operací
Všechny funkce standardních
zařízení Bulletin 800T/H, jakož i:
• Upevněné hřibovité víčko
zaručuje odolnost proti
zneužití
• Funkce táhni/pusť a funkce
uvolnění otočením brání
náhodné aktivaci

• Montážní otvor 22,5 mm
• IP65/66, typ 4/4X/13 (plast) a typ
4/13 (kov)
• Termoplasty výrobní jakosti
• Odolné proti chemikáliím pro
náročná prostředí
• Kovová konstrukce litá pod tlakem
• Pochromováno

Bulletin 800G pro
nebezpečná prostředí
Tlačítka Bulletin 800G pro nebezpečná
prostředí nabízejí flexibilitu
vyměnitelné patice a panelových
montážních zařízení, takže omezují
skladové zásoby.
• IP66, typ 4X
• Třída I, zóna 1 a zóna 2
• Třída I / divize 2 – skupiny A, B, C a D
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Bezpečnostní technologie
Odhalte další způsoby, kterými vám může Rockwell Automation
pomoci dosáhnout vašich bezpečnostních cílů.
www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/productstechnologies/safety-technology/overview.page

Katalog výrobků on-line
Náš rozsáhlý sortiment výrobků je sestaven tak, aby zlepšil vaše
procesy v průběhu každé fáze vašeho výrobního cyklu.
www.rockwellautomation.com/go/lit/products

Sada nástrojů pro výběr produktu
Řada výkonných nástrojů pro výběr výrobků a konfiguraci systémů
pomáhá při výběrání a používání našich výrobků.
www.rockwellautomation.com/go/lit/pst

Naše inovativní bezpečnostní produkty a řešení vylepšují provozní funkce vašich strojních zařízení a zvyšují bezpečnost
personálu, efektivitu a produktivitu. Naše portfolio bezpečnostních produktů zahrnuje:
- spojovací zařízení
- měniče a motory
- moduly vstupů/výstupů (V/V)

- řízení pohybů / řízení motoru
- programovatelné procesory
a bezpečnostní PLC

- tlačítka a signální zařízení
- relé a časovače

Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), celosvětově největší společnost speciálně zaměřená na průmyslovou automatizaci,
zvyšuje produktivitu svých zákazníků a podílí se na vyšší udržitelnosti stavu životního prostředí. Na celém světě jsou naše
prémiové produkty značek Allen-Bradley® a Rockwell Software® uznávány díky inovačnímu potenciálu, vynikající kvalitě
a výsledkům.

Allen-Bradley, Guardmaster, Lifeline, Listen. Think. Solve., ProposalWorks, Rockwell Automation a Rockwell Software jsou ochranné známky společnosti Rockwell Automation, Inc.
Ochranné známky nenáležející společnosti Rockwell Automation jsou vlastnictvím jejich příslušných společností.
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