
Se você é um usuário final em busca de uma ferramenta padrão para 
gerenciar toda a documentação da segurança de máquinas ou um 
fabricante de máquinas interessado em produzir máquinas mais seguras 
e produtivas em menos tempo, o software RASWin 4.0 lhe dará os meios 
para gerenciar com consistência toda a documentação do ciclo de 
vida de segurança. Ele inclui avaliação de risco, requisitos funcionais, 
projeto de sistema de segurança, verificação e validação.

O RASWin 4.0 facilita esse processo com uma interface do usuário 
poderosa, porém intuitiva, que ajuda a poupar tempo e ganhar 
confiança ao controlar o ciclo de vida de segurança. Ele verifica se 
o sistema de segurança cumpre todos os requisitos e registra os 
processos de maneira consistente para garantir a conformidade.

Ao potencializar a oferta mais completa de produtos de segurança, 
o RASWin 4.0, quando usado em conjunto com o Safety Automation 
Builder, fará você beneficiar-se das melhores práticas mais adotadas 
para criar uma solução de segurança completa. Com a simulação 
de desenvolvimento de aplicativos — incluindo proteção rígida, 
dispositivos de entrada/saída, sistemas de controle e conectividade — 
o conjunto dessas ferramentas ajuda você a desenvolver as soluções de 
segurança mais eficientes e produtivas.

O RASWin 4.0 e o Safety Automation Builder podem ajudar você a 
projetar seu sistema de automação de segurança desde o conceito até 
a lista de materiais necessária para concluir seu sistema, incluindo o 
nível de desempenho de segurança e a documentação de verificação e 
validação.

Recursos e Benefícios
O RASWin 4.0 fornece soluções de 
segurança consistentes, confiáveis e 
documentadas enquanto reduz o tempo 
e os custos para desenvolver sua solução. 
Quando usado em conjunto com o Safety 
Automation Builder, permite que você 
conclua todas as fases do ciclo de vida 
de segurança. O RASWin 4.0 ajuda você a 
gerenciar seu progresso por meio do ciclo 
de vida de segurança:

• Organiza as informações de cada 
etapa do processo de ciclo de vida 
de segurança

• Vincula as etapas do ciclo de vida 
de segurança para evitar falhas 
sistemáticas

• Oferece dois métodos de análise – 
avaliação de tarefas ou de perigos

• Oferece um guia de medidas corretivas 
de acordo com as normas da ISO

• Especificações da função de 
segurança, atribuição dos requisitos 
do nível de desempenho r (PLr) e 
cálculo do nível de desempenho (PL)

• Ferramenta de validação do circuito 
de segurança

• Ferramenta de relatórios 
configuráveis com várias opções

Ao facilitar o processo do projeto 
do sistema de segurança, o Safety 
Automation Builder, em conjunto com 
o RASWin 4.0, ajuda você a selecionar 
produtos para alcançar o nível de 
desempenho de segurança (PL) 
necessário de acordo com a norma 
global ISO 13849-1 e a criar projetos 
da SISTEMA para análise de todas as 
funções de segurança.

RASWin 4.0  
Software para apreciação de risco no Windows
Fornecimento de soluções completas em segurança que dinamizam o 
desenvolvimento, melhoram a conformidade e reduzem os custos 

Saiba mais sobre o 
RASWin 4.0 e outros 
serviços de segurança em 
rok.auto/safetyservices.

5. Manutenção  
e melhoria

4. Instalação 
e validação

3. Projeto  
e verificação

1. Avaliação de 
perigos ou riscos

2.   
Requisitos 
funcionais



Publicação GMSC-PP013A-PT-P – Fevereiro de 2019 Copyright © 2018 Rockwell Automation, Inc. Todos os direitos reservados. Impresso nos EUA. 

Allen-Bradley, LISTEN. THINK. SOLVE. e Rockwell Software são marcas comerciais da Rockwell Automation, Inc.
Marcas comerciais que não pertencem à Rockwell Automation são propriedade de suas respectivas empresas.

A assinatura do RASWin 4.0 inclui:

•    Uso de um ano do software RASWin 4.0. 
Três níveis de assinatura são oferecidos:

– Básico: até 5 funções de segurança

– Avançado: até 15 funções de segurança

– Profissional: funções de segurança ilimitadas

Recursos do RASWin 4.0

• Definição de áreas de perigo
• Seleção orientada de medidas corretivas de acordo 

com as normas ISO
• Módulo de análise de riscos em conformidade com 

a ISO 12100 e a ISO TR 22100-2
• Cálculo e módulos gráficos do nível de 

desempenho (PL)
• Especificações dos requisitos de segurança
• Validação
• Ferramentas para avaliação de risco, função de 

segurança e relatórios de validação
• Ferramenta para monitoração on-line de aplicações 

colaborativas

Para solicitar sua assinatura do RASWin, visite https://commerce.rockwellautomation.com.  
Para fazer download do Safety Automation Builder, visite-nos em  
http://www.rockwellautomation.com/global/support/configuration.page. 

• Acesso ao suporte telefônico das 8h às 17h, de segunda a 
sexta-feira, exceto feriados; fuso horário local

• Opção de inclusão da rede de escolha, que permite que o 
software seja instalado em um servidor e compartilhado por 
vários usuários

• Bloco de tempo personalizado opcional para consultoria de 
segurança com um de nossos especialistas em segurança 
certificados

Serviços de segurança da Rockwell Automation
Está em busca de melhoria na segurança? A segurança industrial é uma oportunidade de 
cumprir os requisitos de conformidade, reduzir os riscos e maximizar a produtividade.

Impulsionada pelo surgimento da conectividade integrada e das modernas 
tecnologias de controle, a segurança industrial pode ser uma forte ferramenta que 
beneficie seus funcionários, suas operações e seu resultado final.

Nossos serviços de segurança de pessoas e ativos atendem às suas necessidades, 
concentrando-se em controle de energia perigosa, segurança elétrica e segurança 
de máquinas. Podemos ajudar você a proteger seus funcionários e a estar em 
conformidade com as normas mais recentes. Também podemos trabalhar em 
conjunto para encontrar soluções na melhoria da segurança e na redução de riscos à 
medida que você otimiza a produtividade de funcionários e ativos.

Saiba mais em rok.auto/securityservices.

Segurança de 
máquina

Segurança elétrica.

Controle 
de energia perigosa

http://rok.auto/securityservices

