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Wyłączniki awaryjne i urządzenia
zezwalające
Bezwzględnie wymagane w sytuacjach awaryjnych

R

Zastosowania wyłączników awaryjnych i urządzeń
zezwalających
Nowatorskie produkty i rozwiązania bezpieczeństwa firmy Rockwell Automation® poprawią funkcjonalność
Państwa maszyn przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa, operatywności i wydajności personelu.
Nasza oferta obejmuje jeden z najbardziej rozbudowanych w branży asortymentów rozwiązań z zakresu
bezpieczeństwa, pozwalających realizować cele związane z bezpieczeństwem i wydajnością przeznaczone
dla aplikacji procesowych i maszynowych.
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Uwaga: Przedstawiono jedynie przykładowe zastosowania. Rzeczywiste rozwiązania mogą być odmienne.

Inne produkty bezpieczeństwa firmy Rockwell Automation...
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Świetlne kurtyny bezpieczeństwa,
kamery i skanery

Urządzenia czułe na
nacisk

GuardLogix i Compact GuardLogix

Smartguard 600

Oferowany asortyment produktów bezpieczeństwa
obejmuje różne urządzenia zezwalające i stopu
awaryjnego marki Allen-Bradley®, umożliwiające
zapewnienie bezpiecznych warunków pracy. Dzięki
tym kluczowym komponentom maszyna oraz
aplikacje bezpieczeństwa procesów zyskują wysoką
jakość i niezawodność.
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Przycisk stopu awaryjnego

• Wyposażony w mechanizm zapobiegający
nieuprawnionemu użyciu, zapewnia bardziej niezawodne
działanie
• Otwory montażowe 22,5 mm i 30,5 mm
• Dostępne opcje z główkami o różnych rozmiarach,
z podświetleniem lub bez podświetlenia, z kluczykiem lub
bez kluczyka
• Opatentowany blok zestyków z funkcją samoczynnego
nadzorowania uruchamia polecenie zatrzymania w
przypadku utraty kontaktu z główką przycisku
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Wyłącznik linkowy

• Instalowany wzdłuż lub wokół wielkogabarytowych
urządzeń, takich jak przenośniki
• Zapewnia funkcjonalność wyłącznika awaryjnego na
odległość sięgającą nawet 125 m
• Połączenie linki i (opcjonalnego) zintegrowanego przycisku
grzybkowego zapewnia funkcję wyłączenia awaryjnego na
całej długości linki
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Lifeline – układ napinacza linki

W celu ułatwienia montażu dostępny jest układ napinacza
linki Lifeline. Inne metody montażu mogą być czasochłonne
i kłopotliwe. Korzystanie z tego układu pozwala skrócić
czas montażu do ZALEDWIE 3 minut, czyli nawet o 90%
w porównaniu do instalacji przy użyciu innego układu
napinającego.
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Urządzenie zezwalające

• Umożliwia pracownikom dostęp do niebezpiecznych
obszarów przy jednoczesnym wysterowaniu funkcji maszyny,
które stwarzają zagrożenie
• Ręczny przełącznik trójpołożeniowy sprawdzający się
doskonale podczas konserwacji, wykrywania i usuwania
usterek, programowania i testowania komórek robotycznych
• Zabudowanie opcjonalnych przycisków pracy impulsowej
i wyłącznika awaryjnego rozszerza wachlarz możliwych
zastosowań urządzenia zezwalającego

Przekaźniki bezpieczeństwa i konfigurowalne
przekaźniki bezpieczeństwa

Przemienniki częstotliwości i serwonapędy

Styczniki bezpieczeństwa

Przełączniki suwakowe i odchylne
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Najważniejsze cechy produktów
Lifeline™ 4 ze stali nierdzewnej bez
przycisku grzybkowego
Wyłączniki linkowe Lifeline 4 Stainless Steel są wykonane ze stali
nierdzewnej 316 i mogą być stosowane w miejscach, w których
obowiązują surowe wymagania dotyczące higieny. Wyłącznik
jest wykonany w całości ze stali nierdzewnej – wyeliminowano
także plastikowy przycisk grzybkowy – dzięki czemu sprawdza się
doskonale w zastosowaniach związanych z żywnością i napojami
oraz w innych branżach, w których obowiązują restrykcyjne
wymagania.
• Stopień ochrony obudowy IP69K
• Stal nierdzewna 316
• Zasięg do 75 m

Stworzony pod kątem wytrzymałości
Wyłączniki linkowe Lifeline 4 Stainless Steel to
jedyne na rynku wyłączniki linkowe z odlewu ze
stali nierdzewnej.

Wyłączniki linkowe (seria 440E)
Wyłączniki linkowe Lifeline można instalować wzdłuż
lub wokół wielkogabarytowych urządzeń, zapewniając
stały dostęp do funkcji zatrzymania awaryjnego.
•
•
•
•

Zgodne z normami ISO 13850, IEC 60204-1 i NFPA 79
Uniwersalne mocowanie i obsługa
Wskaźnik stanu linki na pokrywie wyłącznika
Wyłącznik zatrzaskuje się, gdy linka jest w stanie
naprężonym lub luźnym
• Dostępne wersje ze złączem wtykowym

Lifeline 3
• Możliwość przełączania z odległości
do 30 m
• Obudowy montażowe zgodne z
normą EN 50041
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Lifeline 4
• Możliwość przełączania z odległości
do 125 m
• Przycisk grzybkowy na pokrywie

Lifeline 4 – stal nierdzewna
• Możliwość przełączania z odległości
do 75 m
• Przycisk grzybkowy na pokrywie
• Wykonany ze stali nierdzewnej 316
• Dostępny również w wersji bez
przycisku grzybkowego

Układ napinający linkę do wyłączników
linkowych Lifeline
Unikalny układ napinający Lifeline przyspiesza montaż systemów
wyzwalanych linką.
•
•
•
•
•

Unikalny układ mocowania linki
Możliwość zainstalowania i uruchomienia w ok. trzy minuty
Łatwy montaż przy użyciu typowych narzędzi
Linka regulowana w zakresie do 300 mm
Elementy kierowania linką wbudowane w uchwyty na linkę

Urządzenia zezwalające 440J
Oferowany przełącznik trójpołożeniowy może zostać
użyty w celu zapewnienia pracownikom dostępu
do niebezpiecznych miejsc przy jednoczesnym
wysterowaniu niebezpiecznych funkcji maszyny. Po
wciśnięciu lub zwolnieniu przycisku generowany
jest sygnał zatrzymania w celu zapewnienia
bezpieczeństwa osobie znajdującej się w miejscu
niebezpiecznym.
• Przełączniki trójpołożeniowe
• Lekkie i ergonomiczne
• Opcjonalne przyciski pracy impulsowej
i zatrzymania awaryjnego

Dodatkowe informacje dotyczące urządzeń naciągowych i włączników
znajdują się na stronie
http://ab.rockwellautomation.com/Push-Buttons/Emergency-Operators
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Najważniejsze cechy produktów
Przyciski stopu awaryjnego 800T/H
Linia przycisków Allen-Bradley 800T/H została zaprojektowana i stworzona w celu zapewnienia ciągłego niezawodnego
działania w najbardziej wymagających warunkach przemysłowych. Kontynuując tę linię wiodących w branży produktów,
wprowadziliśmy innowacyjne przyciski stopu awaryjnego z działaniem zapadkowym.

Przycisk stopu awaryjnego bez podświetlenia

Przycisk stopu awaryjnego z podświetleniem

Przycisk stopu awaryjnego zwalniany kluczykiem

Sprostaj standardom certyfikacyjnym
Przyciski stopu awaryjnego z działaniem zapadkowym serii 800T/H posiadają certyfikat
UL Kategorii NISD jako urządzenia do zatrzymania awaryjnego, które pomogą zarówno
Państwu, jak i Państwa klientom zrealizować cele związane ze zdobyciem wymaganych
certyfikatów.

Safety Automation Builder
Ułatwia projektowanie systemów bezpieczeństwa,
upraszczając jednocześnie ich wdrażanie, zwiększając
poziom zgodności z przepisami oraz redukując koszty.
• Rozkład zagrożeń i punktów dostępu do maszyny
• Określanie funkcji bezpieczeństwa i dobór odpowiednich
produktów dla każdej z funkcji
• Eksport danych do SISTEMA w celu analizy*
• Możliwość tworzenia kompletnych wykazów
materiałowych dzięki bezpośredniej integracji z
ProposalWorks™
* Aby móc korzystać z tej funkcji, należy używać połączonych ze sobą narzędzi SAB i SISTEMA.

Aby zapoznać się z dodatkowymi informacjami na temat Safety Automation Builder lub
pobrać oprogramowanie, należy odwiedzić stronę
http://discover.rockwellautomation.com/SFTY_EN_safety_automation_builder.aspx
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Dodatkowe informacje o wszystkich oferowanych przyciskach (w tym wyłącznikach
awaryjnych) znajdują się na stronie
http://ab.rockwellautomation.com/Push-Buttons-and-Signaling-Devices

Seria 800T/H

Seria 800F

Linia urządzeń 800T i 800H 30 mm została zaprojektowana
i stworzona w celu umożliwienia pracy w najbardziej
wymagających warunkach przemysłowych.

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technik tworzenia
modeli bryłowych i analizy metodą elementów skończonych
każdy komponent przycisków Biuletyn 800F cechuje się
optymalną trwałością oraz wydajnością.

Urządzenia standardowe
• Otwór montażowy 30,5 mm
• Typ 4/13 – wodoszczelny/
olejoodporny (seria 800T)
• Typ 4/4X/13 – odporny na
korozję/wodoszczelny/
olejoodporny (seria 800H)
• Obudowy i główki
przeznaczone do
wymagających zastosowań
przemysłowych
• Łatwiejszy wybór produktu i
większa elastyczność dzięki
zastosowaniu uniwersalnej
diody LED
Urządzenia zapadkowe
Wszystkie funkcje urządzeń
standardowych (seria 800T/H)
oraz:
• Zamontowana na stałe główka
grzybkowa uniemożliwiająca
nieuprawniony demontaż
• Funkcje działania
zapadkowego oraz
odblokowanie przez
obrót chroniące przed
nieuprawnionym użyciem.

• Otwór montażowy 22,5 mm
• IP65/66, typ 4/4X/13 (wersja
plastikowa) i typ 4/13 (wersja
metalowa)
• Termoplasty do zastosowań
technicznych
• Możliwość stosowania w trudnych
warunkach dzięki odporności na
działanie substancji chemicznych
• Odlewana ciśnieniowo metalowa
konstrukcja
• Chromowane

Seria 800G do
miejsc zagrożonych
wybuchem
Przyciski serii 800G do zastosowań
w miejscach zagrożonych wybuchem
zapewniają elastyczność dzięki
zamiennemu mocowaniu bazowemu
i panelowemu, co pozwala na
ograniczenie magazynu części.
• IP66, typ 4X
• Klasa I, strefa 1 i strefa 2
• ATEX: II 2 G D Ex edm IIC
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Technologia bezpieczeństwa
Zapraszamy do zapoznania się z innymi sposobami, dzięki którym
firma Rockwell Automation może pomóc Państwu zrealizować cele
związane z bezpieczeństwem.
www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/productstechnologies/safety-technology/overview.page

Katalog produktów on-line
Rozbudowana oferta została stworzona po to, aby dać Państwu
możliwość udoskonalenia procesów technologicznych na każdym
etapie cyklu produkcyjnego.
www.rockwellautomation.com/go/lit/products

Zestaw narzędzi do wyboru produktów
Bogaty asortyment narzędzi wyboru produktów i konfiguracji
systemu pomoże Państwu dobrać produkty odpowiednie do
danego zastosowania.
www.rockwellautomation.com/go/lit/pst
Nasze nowatorskie produkty i rozwiązania bezpieczeństwa poprawią funkcjonalność Państwa maszyn przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa, operatywności i wydajności personelu. Nasza oferta produktów bezpieczeństwa
obejmuje:
– połączenia,
– przemienniki i silniki,
– moduły wejścia/wyjścia (we/wy),

– sterowanie ruchem/sterowanie
silnikiem,
– programowalne sterowniki i sterowniki
logiczne (PLC) bezpieczeństwa,

– przyciski i urządzenia sygnalizujące
– przekaźniki i timery.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), największy na świecie dostawca automatyki przemysłowej, dostarcza rozwiązań
zwiększających produktywność klientów i zapewniających zrównoważony rozwój. Nasze uznane marki Allen-Bradley®
i Rockwell Software® są cenione na całym świecie za doskonałość i innowacyjność.

Allen-Bradley, Guardmaster, Lifeline, Listen. Think. Solve., ProposalWorks, Rockwell Automation i Rockwell Software są znakami towarowymi firmy Rockwell Automation, Inc.
Znaki towarowe nienależące do firmy Rockwell Automation stanowią własność odnośnych firm.
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