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A Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), a maior empresa do mundo dedicada à automação industrial, torna seus clientes mais
produtivos e o mundo mais sustentável. Em todo o mundo, nossas principais marcas de produtos, a Allen-Bradley® e a Rockwell
Software®, são reconhecidas pela inovação e excelência.
Para obter notícias e informações atualizadas, siga a Rockwell Automation Safety Solutions:
Web: www.rockwellautomation.com/safety • discover.rockwellautomation.com/safety
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Segurança, conformidade e
produtividade
A Rockwell Automation é uma empresa reconhecida por
ajudar na melhoria da produtividade e da qualidade.
Também somos o maior fornecedor mundial de sistemas
de segurança.

Ciclo de vida da
segurança

A Rockwell Automation é o líder industrial em segurança e
conformidade, auxilia na redução de danos e custos e melhora a
produtividade em sua planta. Nosso conhecimento, experiência e
produtos nos posiciam como líder mundial em tecnologia de segurança
industrial, melhorando o desempenho da sua empresa com soluções de
segurança funcionais.

As melhores soluções de segurança de produtividade
do mercado
Dois estudos recentes do Aberdeen Group demonstraram que
a segurança e a produtividade andam lado a lado. Esses estudos
identificaram três elementos-chave na diferenciação das melhores
fábricas da categoria daquelas com desempenho médio:
• A cultura de segurança,
•	Uma estratégia formal de
gestão de riscos e
•	O uso de tecnologias que
melhoram significativamente
tanto a segurança como a
produtividade.
A Rockwell Automation agora
apresenta o Safety Maturity
Index™ de máquinas para auxiliar na avaliação das fábricas e
determinar um caminho para a melhor segurança e produtividade
disponíveis do mercado.
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Reduz o tempo para projetar, desenvolver e entregar
soluções de segurança
A Rockwell Automation pode auxiliar a melhorar o desempenho
através de práticas formalizadas de gestão de riscos e de
tecnologias para identificar e reduzir os riscos de segurança
de máquinas, de processos e eletricidade. Proporcionamos a
oferta mais completa de serviços e produtos de segurança da
indústria, além de um conjunto de ferramentas para ajudar a
acelerar o desenvolvimento do sistema de segurança e garantir a
conformidade.
Segurança funcional
Fazendo uso de modernas tecnologias de segurança atuais e uma
rigorosa abordagem de ciclo de vida de segurança funcional, é
possível potencializar o valor inerente dos projetos de sistema
de segurança inteligentes. Esta abordagem pode ajudá-lo a ter
as máquinas on-line mais rapidamente, a reduzir o tempo e os
custos de projeto e, finalmente, proporcionar maior eficiência com
melhores resultados.

Segurança em toda a fábrica
Garantir a conformidade. Aproveite os benefícios dos padrões atuais
que melhoram a redução de riscos e permitem o uso de tecnologias de
segurança mais recentes – tecnologias que ajudam a reduzir as indesejáveis
paradas de máquinas, os reinícios prolongados e os custos operacionais. A
Rockwell Automation pode ajudar na melhoria da conformidade com um
portfólio abrangente de serviços de avaliação para todo o seu processo de
produção, desde a parte elétrica/arcos elétricos, a área de processos e as
máquinas.
Segurança de máquinas. A Rockwell Automation tem uma abordagem
holística para a segurança, proporcionando soluções de segurança inovadoras
que melhoram a operação funcional das máquinas e, simultaneamente,
ajudam a aumentar a segurança, a produtividade e a reduzir o desperdício.
Nosso portfólio de soluções de segurança de máquinas, desde componentes
simples até grandes sistemas de controle integrados, proporciona a tecnologia
que se encaixa perfeitamente em sua aplicação.

Segurança de processo. A Rockwell Automation tem mais de 40 anos
de experiência no fornecimento de soluções e serviços de segurança
de processo. Nossa abragência de ofertas de segurança de processo
proporciona soluções expansíveis para satisfazer os requisitos de custos,
nível de integridade de segurança (SIL 1, 2 e 3), performance, e os requisitos
de disponibilidade, incluindo para ESD, F&G, compressor e turbina, HIPPS,
controle de combustão e CPC.
Segurança elétrica. Para a proteção dos trabalhadores, é crucial tomar
medidas não apenas para proteger contra incidentes de arco elétrico, mas
também para reduzir o risco de sua ocorrência. A Rockwell Automation
oferece serviços de avaliação de arco elétrico e encapsulamentos de potência
que isolam a chave seccionadora com fusíveis ou o disjuntor do painel de
controle principal, reduzindo significativamente a possibilidade de uma
ocorrência de arco elétrico.
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Em cada fase do ciclo de vida da segurança, a Rockwell Automation oferece ferramentas que
simplificam o desenvolvimento, melhoram a conformidade e reduzem o tempo e os custos de
projeto; essas ferramentas incluem: Safety Automation Builder, Funções de Seguranca, Safety
Integrity Software Tool for Evaluation of Machine Applications (SISTEMA), Safety Accelerator Toolkit e
a Safety ROI Tool.

Projeto
• Produtividade de projeto
• Engenharia extensível
• Escalabilidade
• Padrões globais
• Avaliação de risco
• Projeto sustentável

Desenvolvimento
• Tempo de resposta para o
mercado
• Eficácia da cadeia de
fornecimento
• Modelos de equipamentos
flexíveis
• Integração simplificada
• Otimização do projeto

Entrega
• Comissionamento
• Serviços e suporte globais
• Confiabilidade e qualidade
• Desempenho de máquina

Projeto
• Produtividade de projeto
• Engenharia extensível
• Escalabilidade
• Padrões globais
• Avaliação de risco
• Projeto sustentável

Desenvolvimento
• Tempo de resposta para o
mercado
• Eficácia da cadeia de
fornecimento
• Modelos de equipamentos
flexíveis
• Integração simplificada
• Otimização do projeto

Entrega
• Comissionamento
• Serviços e suporte globais
• Confiabilidade e qualidade
• Desempenho de máquina

