
440G-MZ Koruma Kilitli Güvenlik Sivici 
Entegre GuardLink Teknolojisi ve Çıkış Bırakma ile

Rockwell Automation Allen-Bradley® 440G-MZ Koruma Kilitleme Sivici 
personelin korunmasına yardımcı olur ve genellikle yüksek tutma 
kuvveti, korumayı yanlış hizalamaya karşı yüksek tolerans ve çıkış bırakma 
opsiyonunun gerekli olduğu korumalı alana tam gövde ile erişim sunan, 
tam ölçüde korumalı kapıları dahil çok sayıda koruma kapısı ile kullanım 
için uygundur. 

440G-MZ entegre GuardLink® teknolojisine sahiptir, bu da onu bildirim 
veya ürüne özel diyagnostik sunma avantajları ile akıllı bir cihaz haline 
getirir. Pasif bir bağlantı ile bir GuardLink sistemine bağlandığında 
kablolamayı azaltır, kurulumu basitleştirir ve bir Ethernet/IP haberleşme 
adaptörü ve emniyet lojiği cihazı bağlantısı sağlar. Alternatif olarak, 
bir OSSD cihazı olarak çalışabilir, doğrudan bir emniyet lojiği cihazına 
veya emniyet giriş/çıkış cihazına bağlanabilir. OSSD’ler veya GuardLink 
güvenlik çıkışlarına, sadece siviç hem kapalı hem de kilitli olduğunda 
enerji verilir. 

440G-MZ emniyet siviçleri SIL 3, PLe, Kat 4 seviyesine kadar TÜV 
sertifikalıdır, kapı pozisyonu izleme ve koruma kilitleme için en yüksek 
güvenlik seviyesidir. RFID kodlu aktüatörler ISO 14119 içerisinde 
açıklanan şekilde aktüatör değiştirmenin önlenmesine yardımcı olur. 
Tipik uygulamalar arasında tam gövde erişimi için koruma kapılarına 
sahip çevre engelleri ile çevrilmiş olan makineler (örneğin, robot montaj 
veya ambalaj makineleri), entegre tam ölçüde kapılara sahip makineler 
(örneğin şişeleme makineleri) ve küçük ve orta ölçekli CNC makineler 
bulunur.

Özellikler ve Avantajlar
• Tam gövde erişimi için optimize 

edilmiştir

• Tam ölçüde koruma kapısı koruma 
kilitlemesi için 2.500 N yüksek tutma 
kuvveti 

• Koruma alanında bir kişinin kilitli 
kalması durumunda hızlı ve kolay 
çıkışa imkan tanıyan opsiyonel çıkış 
bırakma özelliği 

• Birden fazla eksende dil aktüatör 
hareketi +/-5 mm yanlış hizalama 
toleransını kolaylaştırır

• İhtiyaçlarınızı karşılayacak kadar 
esnek:
–  Bağımsız bir cihazı (5 pim OSSD 

bağlantı) veya bir GuardLink sistemi 
içerisinde cihazı çalıştırabilir 

–  Menteşeli veya kayar kapılarda üç 
giriş noktasına sahip esnek montaj

• Emniyet rölesine sahip EtherNet/
IP haberleşme adaptörü ile ağ 
entegrasyonu

• Esnek seviyede kurcalama önlemek 
için RFID tek (yüksek) veya standart 
(düşük) kodlu aktüatör

• LINK ve DEVICE durumları için yüksek 
görünürlüğe sahip 270° sarımlı 
LED’ler

• Giriş koruma sınıflandırması: 
IP65, IP66, IP67, IP69k

• SIL 3, PLe, Kat 4 – en yüksek güvenlik 
seviyesi

GuardLink nedir? 
GuardLink, güvenliği The Connected 
Enterprise ile bağlayan güvenlik tabanlı 
bir haberleşme protokolüdür. GuardLink 
teknolojisine sahip Allen-Bradley 
Guardmaster® akıllı emniyet cihazları 
emniyeti artırıp ve makine ve fabrikada 
kapsamında verimliliği artırırken bilgi, 
gelişmiş fonksiyonlar ve esneklik sunar.
• Gerçek zamanlı, içerikli diyagnostik 

arıza bulmayı iyileştirir

• Rockwell Automation EtherNet/IP 
mimarisi ile sorunsuz entegrasyon

• Emniyet bütünlüğü veya bildirimde 
bir azalma olmadan 32 adede kadar 
emniyet cihazında seri bağlantı



GuardLink bulunan bir cihaz aşağıdakiler gibi gelişmiş özellikler sunar:

•   Bildirim – bağlantıda hangi cihazların attığını kolayca belirler

•   Diyagnostik – kilitlemeye hazır durumu, kilitleme veya kilit 
açma denemeleri, maks/min giriş gerilimine yaklaşma, aktüatör 
eşleştirilmemiş

•   Hata Bilgisi – kilitleme/kilit açma arızası, devreye alma hata kodları, 
aktüatör tespit hatası, cıvata tespit hatası, maks/min giriş gerilimini aşar

•   Cihaz SIFIRLA ve KİLİTLE/KİLİT AÇ bağlantı üzerinden HMI ile 
uzaktan başlatılabilir

Ürün Seçimi

Model Tipi Çıkışlar 
(Güvenlik/Yard)

Solenoid 
Gerilimi Aktüatör Bağlantı Tipi Tutma 

Kuvveti (Fzh)
Kat No.**

Bırakma gücü 2 x PNP  
(0,2 mA maks.),  

Yard yok
24 VDC*

RFID standart

6-inç sargı,  
M12 5 pim QD ile 2500 N

440G-MZS20SNRJ

RFID tek 440G-MZS20UNRJ

Elektrikli kilitleme
RFID standart 440G-MZS20SNLJ

RFID tek 440G-MZS20UNLJ

Model Katalog No.

Aktüatör montaj braketi – L şekilli 440G-MZAM1

Aktüatör montaj braketi – Z şekilli 440G-MZAM2

Siviç montaj braketi 440G-MZAM3

Asma kilit aksesuarı 440G-MZAL

Yedek düğme 440G-MZRBU

Yedek vida 440G-MZRSC

Yardımcı bırakma aracı* 440G-MZAT

Aksesuarlar

Yayın 440GMZ-PP001B-TR-P – Aralık 2021 
Telif hakkı © 2020 Rockwell Automation, Inc. Tüm Hakları Saklıdır. ABD’de basılmıştır.

Allen-Bradley, expanding human possibilitiy, GuardLink, Guardmaster ve Rockwell Automation, Rockwell Automation, Inc.’e ait ticari markalardır.  
Rockwell Automation’a ait olmayan ticari markalar, ilgili firmaların mülkiyetindedir.

*Güç kaynağı Ue 24 VDC +%10/-%15 Sınıf 2 PELV. kullanın
**Çıkış bırakma versiyonu sipariş etmek için kataloğun sonuna bir "E" ekleyin.

Entegre GuardLink teknolojisi ile 440G-MZ pasif bir bağlantı 
kullanarak bir GuardLink sistemine bağlanır. Bir pasif ve akıllı 
bağlantı kombinasyonu M12 konnektörlere sahip standart bağlantı 
kablosu kullanılarak seri bağlanabilir. Bağlı sistem, bir Ethernet 
arayüzü ve bir GuardLink güvenlik master ile Connected Enterprise 
ile arayüz kurar. 

Açıklama Katalog No.

1 EtherNet/IP network arayüzü 440R-ENETR

2 Dual GuardLink (DG) emniyet rölesi/master 440R-DG2R2T

3 Güvenlik master’dan birinci bağlantıya 5 pim kablo seti 889D-F4NE-2*

4 GuardLink-etkinleştirilmiş bağlantı 440S-SF5D

5 SensaGuard temassız güvenlik sivici 440N-Z21

6 Bağlantılar arası 4 pim kablo seti 889D-F4NEDM-2*

7 Pasif bağlantı 440S-PF5D

8 Cihazlar ve bağlantılar arasında 5 pim kablo seti (opsiyonel)** 889D-F5NCDM-2*

9 Sonlandırıcı 898D-418U-DM2

10 GuardLink etkinleştirilmiş güvenlik sivici 440G-MZ

GuardLink Sistem Komponentleri

* Diğer standart ve sipariş üzerine üretilen uzunluklar mevcuttur. Bağlantı cihazı ürünleri ailesinin 
tümü hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki adresi ziyaret edin:  
http://ab.rockwellautomation.com/Connection-Devices.

**Kablo seti bağlantı ve cihaz arasında bağlanabilir ancak bu örnekte kullanılmamaktadır.
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* Sadece çıkış bırakma modelleri için kullanılır. Araç, siviç grubuna dahil 
değildir ve ayrı sipariş edilmelidir.

Bizimle iletişimde olun

https://www.facebook.com/ROKAutomation
https://www.instagram.com/rokautomation
http://www.linkedin.com/company/rockwell-automation
https://twitter.com/ROKAutomation
http://rockwellautomation.com

