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Noodstoppen en
activeringsschakelaars
Een fundamentele vereiste in noodsituaties
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Toepassingen met noodstoppen en
activeringsschakelaars
De innovatieve veiligheidsproducten en -oplossingen van Rockwell Automation® verbeteren de functionele
bediening van uw machines en helpen tegelijkertijd om de persoonlijke veiligheid, efficiëntie en productiviteit
te verbeteren. We hebben een van de breedste veiligheidsportfolio's van de sector waarmee we u kunnen
helpen uw veiligheids- en productiviteitsdoelstellingen te behalen in verwerkende en discrete productie.
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Opmerking: de toepassingen zijn uitsluitend als voorbeeld bedoeld. Werkelijke oplossingen kunnen afwijken.

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

Drukgevoelige apparaten

GuardLogix en Compact GuardLogix

SmartGuard 600

Ons veiligheidsportfolio omvat verscheidene
Allen-Bradley®-noodstopapparaten en
activeringsschakelaars voor een veiligere
werkomgeving voor het personeel. Deze belangrijke
componenten bieden een hoge kwaliteit en
betrouwbaarheid met betrekking tot de veiligheid
van uw machines en processen.
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Noodstop

• Uitgerust met manipulatiebeveiligingsmechanisme voor een
betrouwbaarder gebruik
• Montageopeningen van 22,5 mm en 30,5 mm
• Opties zijn onder meer verschillende actuatorgroottes,
verlicht of onverlicht en bediening met of zonder sleutel
• Gepatenteerd contactblok met zelfbewaking geeft een
stopopdracht zodra het wordt gescheiden van de operator
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Trekkoordschakelaar

• Geïnstalleerd bij of naast onhandige machines, zoals
transportbanden
• Noodstopmogelijkheden op trajecten tot 125 m
• Combinatie van trekkoord en geïntegreerde
noodstopdrukknop (optioneel) biedt noodstopfunctionaliteit
over de gehele lengte van de kabel
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Lifeline-koordspannersysteem

Er is een uniek kabel-/koordspannersysteem beschikbaar,
het Lifeline-koordspannersysteem, waarmee installatie
eenvoudiger wordt. Andere installatiemethoden kunnen
veel tijd kosten en onhandig zijn. Met het Lifelinekoordspannersysteem neemt de installatie slechts 3 minuten
in beslag, tot wel 90% minder dan installaties met andere
spannersystemen.
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Activeringsschakelaar

• Stelt personeel in staat gevaarlijke gebieden te betreden en
tegelijkertijd gevaarlijke machinefuncties te bedienen
• Handheld schakelaar met drie posities, ideaal voor
gebruik in robotcellen tijdens onderhoud, storingzoeken,
programmering en testen
• Optionele jogfunctie en noodstopdrukknop voor extra
functionaliteit

Veiligheidsrelais en configureerbare
veiligheidsrelais

Frequentieregelaars en servoaandrijvingen

Veiligheidsmagneetschakelaars

Tong- en scharnierschakelaars
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Productkenmerken
Roestvaststalen Lifeline™ 4 zonder
noodstopknop
De roestvaststalen Lifeline 4-trekkoordschakelaars zijn gemaakt
van roestvast staal 316 en zijn geschikt voor toepassingen met
strenge hygiënevereisten. Dankzij de volledig roestvaststalen
constructie en het ontbreken van de kunststof noodstopknop
is deze schakelaar ideaal voor de voedsel- en drankindustrie en
andere veeleisende industriële toepassingen.
• IP69K-behuizingskwalificatie
• Roestvrij staal 316
• Voor trajecten tot 75 m

Duurzaam
De roestvaststalen Lifeline
4-trekkoordschakelaars zijn de enige
verlorenwasgegoten roestvaststalen
trekkoordschakelaars op de markt.

Trekkoordschakelaars
(Bulletin 440E)
Lifeline-trekkoordschakelaars kunnen worden
geïnstalleerd bij of naast onhandige machines om een
noodstop te bieden waar het personeel steeds bij kan.

Lifeline 4
• Schakelaars voor trajecten tot 125 m
• Noodstopdrukknop op deksel

•
•
•
•

Voldoet aan ISO 13850, IEC 60204-1 en NFPA 79
Universele montage en bediening
Kabelstatusindicator op deksel van schakelaar
Schakelaarvergrendeling wanneer aan de kabel wordt
getrokken en bij een slappe kabel
• QD-stijlen verkrijgbaar
Lifeline 3
• Schakelaars voor trajecten tot 30 m
• Standaardbevestiging conform
DIN/EN 50041
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Lifeline 4 van roestvast staal
• Schakelaars voor trajecten tot 75 m
• Noodstopdrukknop op deksel
• Vervaardigd met roestvast staal 316
• Verkrijgbaar met of zonder
noodstopdrukknop

Lifeline-koordspannersysteem voor
Lifeline-trekkoordschakelaars
Het Lifeline-koordspannersysteem is een uniek
kabel-/koordspannersysteem dat snellere installatie van
met kabels aangedreven systemen mogelijk maakt.
• Uniek kabelklemsysteem
• Kan in 3 minuten worden geïnstalleerd en in bedrijf
worden genomen
• Eenvoudige installatie met standaardgereedschap
• Tot 300 mm kabelaanpassing
• Kabelbeheer ingebouwd in kabelklemmen

Activeringsschakelaars
(Bulletin 440J)
Onze activeringsschakelaar met drie posities kan
worden gebruikt om personeel toegang te verlenen
tot gevaarlijke gebieden en tegelijkertijd gevaarlijke
machinefuncties te bedienen. Door erin te knijpen of
weer los te laten wordt een stopsignaal uitgegeven,
dat wordt gebruikt om de persoon te beschermen.
• Activeringsschakelaars met drie posities
• Licht ergonomisch
• Optionele jog- en noodstopdrukknoppen

Kijk voor meer informatie over al onze trekkoordapparaten en activeringsschakelaars op
http://ab.rockwellautomation.com/Push-Buttons/Emergency-Operators
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Productkenmerken
Bulletin 800T/H-noodstopapparaten met triggeractie
De productlijn met Allen-Bradley 800T/H-drukknoppen is ontworpen en ontwikkeld voor consistente prestaties in de
meest veeleisende industriële omgevingen. Deze toonaangevende positie wordt voortgezet met de introductie van de
innovatieve 800T/H-noodstopapparaten met triggeractie.

Noodstopeenheden met triggeractie, onverlicht

Noodstopeenheden met triggeractie, verlicht

Noodstopeenheden met triggeractie,
sleutelontgrendeling

Voldoe aan de certificeringsnormen
De 800T/H-noodstopknoppen met triggeractie zijn door UL gecertificeerd
als noodstopapparaten voor de NISD-categorie, zodat u en uw klanten de
certificeringsdoelstellingen kunnen behalen.

Safety Automation Builder
Maakt het ontwerp van veilige systemen mogelijk,
vereenvoudigt de ontwikkeling, zorgt voor betere naleving
en verlaagt de kosten.
• Maak machinegevaren en toegangspunten inzichtelijk
• Definieer veiligheidsfuncties en selecteer de bijbehorende
veiligheidsproducten
• Exporteer gegevens voor analyse naar SISTEMA*
• Directe integratie met ProposalWorks™ voor volledig
BOM's
* SAB en SISTEMA dienen in combinatie te worden gebruikt om deze resultaten te leveren.

Als u meer informatie wilt over de Safety Automation Builder of deze wilt downloaden,
gaat u naar
http://discover.rockwellautomation.com/SFTY_EN_safety_automation_builder.aspx
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Kijk voor meer informatie over al onze drukknoppen, waaronder noodknoppen, op
http://ab.rockwellautomation.com/Push-Buttons-and-Signaling-Devices

Bulletin 800T/H

Bulletin 800F

De productlijn met Bulletin 800T- en 800H-apparaten voor
30 mm is ontworpen en ontwikkeld voor optimale prestaties
in de meest veeleisende industriële omgevingen.

We hanteren geavanceerde solid-modelingtechnieken en
een eindige-elementenmethode, zodat elke component van
de Bulletin 800F-drukknoppen optimale duurzaamheid en
prestaties biedt.

Standaard
• Montageopening van
30,5 mm
• Type 4/13 waterdicht/oliedicht
(Bulletin 800T)
• Type 4/4X/13
corrosiebestendig/waterdicht/
oliedicht (Bulletin 800H)
• Stations en operators in de
zware industrie
• Universele LED voor
eenvoudige productselectie
en grote flexibiliteit

Triggeractie
Alle kenmerken van de
standaardversie van de
Bulletin 800T/H plus:
• Vaste paddestoelkap
voor bescherming tegen
manipulatie
• Triggeractie en draaien om
te ontgrendelen voorkomen
onbedoeld gebruik

• Montageopening van 22,5 mm
• IP65/66, type 4/4X/13 (kunststof) en
type 4/13 (metaal)
• Thermoplast van engineeringklasse
• Resistent tegen chemicaliën voor
veeleisende omgevingen
• Gegoten metalen constructie
• Verchroomd

Bulletin 800G voor
gevaarlijke locaties
Bulletin 800G-drukknoppen voor
gevaarlijke locaties bieden naast
paneelmontage ook andere flexibele
montagemogelijkheden, aangezien deze
in verschillende behuizingen kunnen
worden geplaatst. Zo hebt u minder
inventaris nodig.
• IP66, type 4X
• Klasse I, zone 1 en zone 2
• Klasse I/divisie 2 – groepen A, B, C en D
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Veiligheidstechnologie
Ontdek nog meer manieren waarop Rockwell Automation u kan
helpen uw veiligheidsdoelstellingen te behalen.
www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/productstechnologies/safety-technology/overview.page

Online productcatalogus
Dankzij onze uitgebreide productportfolio kunt u de processen in
elke fase van uw productiecyclus verbeteren.
www.rockwellautomation.com/go/lit/products

Product Selection Toolbox
Ons grote aanbod van productselectie- en systeemconfiguratietools
ondersteunt u bij het kiezen en gebruiken van onze producten.
www.rockwellautomation.com/go/lit/pst

Onze innovatieve veiligheidsproducten en -oplossingen verbeteren de functionele bediening van uw machines
en helpen tegelijkertijd om de persoonlijke veiligheid, efficiëntie en productiviteit te verbeteren. Onze
veiligheidsportfolio bevat de volgende componenten:
- Aansluitapparaten
- Aandrijvingen en motoren
- Ingangs-/uitgangsmodules (I/O)

- Motion besturing/motorbesturing
- Programmeerbare controllers en
veiligheids-PLC's

- Drukknoppen en detectieapparaten
- Relais en timers

Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), ’s werelds grootste bedrijf op het gebied van 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.

Allen-Bradley, Guardmaster, Lifeline, Listen. Think. Solve., ProposalWorks, Rockwell Automation en Rockwell Software zijn handelsmerken van Rockwell Automation, Inc.
Merken die niet van Rockwell Automation zijn, vormen het eigendom van hun respectieve eigenaars.
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