
Os engenheiros não precisam mais fazer o processo demorado de projetar 
e documentar manualmente os sistemas de segurança, o que muitas vezes 
ocasiona erro humano, inconsistência e reduz a conformidade com os 
padrões aceitáveis. 

Para produtores e fabricantes interessados em criar máquinas mais 
seguras e produtivas em menos tempo, o Safety Automation Builder 
com a ferramenta RASWin fornece os meios para gerenciar todo o ciclo 
de vida de segurança de modo consistente, incluindo avaliação de risco, 
requisitos funcionais, projeto, verificação e validação do sistema de 
segurança.

O Safety Automation Builder e o RASWin simplificam este processo com 
uma interface do usuário potente, porém intuitiva, que ajuda você a 
economizar tempo e ganhar confiança enquanto gerencia o ciclo de vida 
de segurança, verificando se um sistema de segurança atende a todos os 
requisitos e documenta os processos com consistência, a fim de garantir a 
conformidade. 

Ao aproveitar a oferta mais completa do setor de produtos de segurança, 
a ferramenta Safety Automation Builder com RASWin utiliza as melhores 
práticas amplamente aceitas para criar uma solução completa em 
segurança. Com simulação de desenvolvimento de aplicativo – incluindo 
proteção rígida, dispositivos de entrada/saída, sistemas de controle e 
conectividade – a ferramenta ajuda você a desenvolver as soluções em 
segurança mais eficientes e produtivas. 

Ao contrário de outras ferramentas de desenvolvimento de segurança de 
máquina, o Safety Automation Builder e o RASWin ajudam 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 do 
desempenho de segurança e a documentação de verificação/validação.

Recursos e Benefícios
O Safety Automation Builder* com o 
RASWin* fornece soluções de segurança 
consistentes, confiáveis e documentadas 
enquanto reduz o tempo e os custos 
para desenvolver sua solução.

O software RASWin ajuda você a 
gerenciar seu progresso por meio do 
ciclo de vida de segurança:

• Organiza informações de cada 
etapa do processo e da validação do 
maquinário

• 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 correti-
vas de acordo com as normas da ISO

• Especificações da função de seguran-
ça, atribuição dos requisitos do nível 
de desempenho (PLr) e cálculo de PLr

• Ferramenta de validação do circuito 
de segurança

• Sistema de gerenciamento de 
projetos

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

Use o Safety Automation Builder para: 

• Esboçar os perigos da máquina e os 
pontos de acesso 

• Definir as funções de segurança

• Selecionar os produtos classificados 
de segurança 

• Exportar os dados para o SISTEMA para 
avaliação†

• Criar desenhos de layout de 
segurança conceituais 

*Patente pendente
†As ferramentas Safety Automation Builder e SISTEMA 
devem ser usadas

Safety Automation Builder com  
RASWin (Software para Avaliação de Risco do Windows)
Fornecimento de soluções completas em segurança enquanto simplifica o 
desenvolvimento, melhora a conformidade e reduz os custos 
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Uma assinatura do RASWin inclui:
• Opção para assinatura de uso de um ou três anos 

do software/ferramenta RASWin. 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

• Definir áreas de risco
• Medidas corretivas com base nas 

normas da ISO – soluções guiadas
• Módulo de análise de riscos em 

conformidade com a ISO 12100 e a 
ISO TR 22100-2

• Módulo de cálculo do nível de 
desempenho

• Especificações dos requisitos de 
segurança

• Validação
• Gerenciamento de projetos de 

segurança

Recursos do Safety Automation Builder

• Importar desenhos de maquinário para usar 
no processo do projeto

• Criar zonas, painéis de controle e perigos 
• Identificar locais de proteção e pontos de 

acesso
• Selecionar hardware classificado para 

segurança, incluindo dispositivos de entrada, 
lógica e saída para ajudar a garantir a 
conformidade e o nível de desempenho

• Verificação de projeto
• Criação de arquivos de exportação do 

SISTEMA
• Relatórios concisos
• Geração de lista de materiais

Para baixar o Safety Automation Builder e o RASWin, visite-nos em:  
http://www.rockwellautomation.com/global/support/configuration.page

• Acesso ilimitado ao suporte por telefone para 
instalação, operação e uso do RASWin

• Acesso ao suporte telefônico das 08:00 às 17:00, de 
segunda a sexta-feira, exceto feriados, fuso horário local

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

http://www.rockwellautomation.com/global/support/configuration.page

