Segurança em sistemas: Protecção para Homem e Máquina
Novidades 2016/2017

Sistemas de instalação Segura da Schmersal –
a solução adequada para cada aplicação
Através de ajudas de instalação para a cablagem simples
e rápida de dispositivos interruptores de segurança
numa ligação em série, os erros de fiação são evitados
e o esforço de fiação são enormemente reduzidos. Isso
aumenta a poupança desta solução de segurança.

Três alternativas para a segurança ideal de
pessoas e da produção
■ Com o módulo distribuidor passivo (PDM) ou a caixa
de campo passiva (PFB) são possíveis ligações em
série mistas com até quatro sensores de segurança e
encravamentos de segurança electrónicos diferentes.
Com o PDM e o PFB podem ser montados sistemas
maiores devido à capacidade de ligação em cascata.
Condutores até 1,5 mm² reduzem a queda de tensão
nos cabos de alimentação. O fusível individual de autodefinição dos dispositivos interruptores de segurança
poupa a protecção de condutor prescrita com a redução
do condutor.
■ A
 lém dos dispositivos I/O padrão, podem, opcionalmente,
ser conectados conectores e encravamentos de
segurança com diagnóstico série. Através de um
diagnóstico série, podem ser transmitidos dados de
diagnóstico abrangentes -a um comando através do
gateway SD. Os dados podem ser visualizados em ecrãs.

24 VDC

ou
Exemplo para: caixas passivas para
a cablagem IO paralela (PFB-IOP)
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■ No novo módulo de expansão de entradas seguro SRB-E-PE podem ser
conectados, tanto interruptores de segurança eletromecânicos com saídas de
contacto, como também sensores de segurança electrónicos com saídas OSSD.
No caso de sistemas maiores, os módulos de expansão de entradas são ligados
em série
Em todas as soluções é possível o diagnóstico individual dos dispositivos
interruptores de segurança ligados e, no caso de sistemas de instalação passivos,
também é possível o comando dos encravamentos de segurança ligados em série.
O operador pode ver claramente que interruptor na série accionou o sinal.
Deste modo, é possível eliminar avarias mais rapidamente e evitar paragens da
máquina. Assim, os sistemas de instalação Segura da Schmersal contribuem para
um aumento da disponibilidade das máquinas.
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As três variantes dos sistemas de instalação
Segura da Schmersal em visão geral

Caixa de campo passiva PFB:
para uma aplicação industrial versátil
A caixa de campo passiva PFB é uma solução Plug & Playpara uma variedade de áreas de aplicação.
■ Alimentação de tensão através do novo conector
M12 Power
■ Versão IP67 robusta para a montagem no campo
■ Caixa de campo compacto com dimensões
63 mm x 156 mm
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Módulo distribuidor PDM passivo:
para aplicações sensíveis à higiene
O módulo distribuidor passivo PDM é pequeno e compacto
e pode ser facilmente montado em caixas de terminais
disponíveis e adequa-se particularmente aos elevados
requisitos de higiene em máquinas de comida e de
embalagem.
■ Configurável simplesmente através do interruptor DIP
■ Terminais de mola para a instalação simples e económica
■ Montagem compacta com apenas 45 mm de largura
em calha

Módulo de expansão de entradas SRB-E-PE activo
para todos os dispositivos interruptores de segurança
compatíveis
Os módulos activos de expansão de entradas SRB-E-PE são
utilizados para uma ligação segura em série de interruptores
electromecânicos, bem como sensores com saídas de
contactos ou com saídas OSSD electrónicas. O módulo de relé
de segurança SRB-E-PE é multifuncional, configurável para
até nove diferentes aplicações.
■ Ajustes de funções facilmente configuráveis através do
interruptor de roda giratória
■ Terminais roscados ou de mola removíveis
■ Módulo compacto com apenas 22,5 mm de largura em calha
■ Adequados para aplicações até Cat. 4 / PL e / SIL 3
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Soluções de segurança com sistema:
expansão do programa AS-i Segura
Através do padrão de bus de campo AS-i é possível conectar de forma simples e económica não
só interruptores não seguros e seguros, sensores e encravamentos. A ligação à rede AS-i Segura
oferece muitas vantagens aos utilizadores de dispositivos interruptores de segurança: montagem e
colocação em funcionamento rápidas, funções de diagnóstico abrangentes e elevada flexibilidade
na adaptação da função de segurança ao caso de aplicação .
Agora, estão também disponíveis o sensor de segurança RSS260, o encravamento de segurança
AZM300, bem como as cortinas ópticas e grades de luz de segurança SLC/SLG440-AS, com
interface integrada AS-i Segura at Work.

As vantagens dos novos produtos de segurança com interface AS em visão geral:
Sensor de segurança RSS260-AS
■ Protecção contra manipulação aumentada conforme
a ISO 14119 devido à tecnologia RFID
■ Compatível com troca para sensor de segurança
magnético BNS 260-AS
■ Forma construtiva pequena com uma distância
do interruptor elevada de 10 mm
■ Adequados para aplicações até Cat. 4 / PL e / SIL 3
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Encravamento de segurança AZM300-AS
■ Protecção contra manipulação aumentada conforme
a ISO 14119 devido à tecnologia RFID
■ Design adequado para higienização, tipo de protecção
IP69, resistente a vários produtos de limpeza
■ O encravamento de segurança está disponível
em duas variantes:
- AZM300 Z-AS − Habilitação quando a porta está bloqueada
- AZM300 B-AS − Habilitação quando a porta está fechada
■ Adequados para aplicações até Cat. 4 / PL e / SIL 3
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Gama de produto SLC/SLG440-AS
Cortinas ópticas de segurança e grades ópticas de segurança
das séries SLC e SLG isolam pontos e zonas de perigo
em diversas aplicações como prensas, células robóticas,
máquinas de fundição sob pressão e sistemas de paletização,
etc. A gama de produtos SLC/SLG440-AS permite soluções
de segurança flexíveis. A adaptabilidade às concepções
flexíveis das máquina pode ser implementada de forma
consequente com as funções integradas, que por sua vez
podem ser parametrizadas sem qualquer meio auxiliar
(PC/Software). Mesmo quando há alterações nos processos
os objectivos de protecção podem ser realizados sem esforço
com os respectivos ajustes, tal como supressão (blanking)
fixa e flexível de objectos com áreas marginais variáveis. Um
assistente de ajuste integrado reduz o trabalho de instalação
e o sinalizador de status informa o actual estado operacional.

Cortinas ópticas de segurança SLC440-AS
■ Altura do campo de protecção 170 mm – 1770 mm
■ Resolução 14 mm e 30 mm
■ Adequados para aplicações até Cat. 4 / PL e / SIL 3

Grades ópticas de segurança SLG440-AS
■ Altura do campo de protecção 500 mm / 800 mm / 900 mm
■ 2-, 3-, 4-feixe
■ Blanking (Funções de supressão parametrizáveis)
■ Adequados para aplicações até Cat. 4 / PL e / SIL 3
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Dispositivos comutadores com bus de
instalação DuplineSafe: segurança ao
longo de grandes distâncias
O DuplineSafe é um sistema de bus de campo orientado
para a segurança para a transmissão de mensagens
e comandos.
O DuplineSafe adequa-se particularmente à transmissão
de sinal fiável ao longo de grandes distâncias..
Interruptor de emergência de accionamento por cabo
T3Z 068-2909
A variante do interruptor de emergência por cabo
T3Z 068-2909 pode agora ser conectada através de
uma interligação Plug & Play ao bus de instalação
DuplineSafe. Em combinação com o DuplineSafe
obtém-se uma avaliação de sinal simples e segura
de interruptores de emergência por cabo ao longo de
grandes distâncias.
■ Comprimento máximo do cabo: 2 x 50 m
■ Diagnóstico individual rápido: detecção precisa,
cujo interruptor de emergência por cabo na cadeia de
segurança acionou um sinal
■ Redução dos tempos de avaria e imobilização
■ Prevenção de danos através de uma operação segura,
mesmo com condições ambientais extremas
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Installationbus

Interruptor de desvio de banda T. 454
O interruptor de desvio de banda T. 454 está projetado para
uma velocidade da correia de até 6 m/s. Através de contactos
escalonados ocorre, a partir de 10º de desalinhamento,
um pré-aviso, a partir de 25º, a correia transportadora
é desligada. Deste modo, são evitados períodos de
imobilização mais longos, que podem surgir no caso de um
desalinhamento da correia carregada.
A Schmersal fornece o T. 454 agora também com uma
conexão DuplineSafe.
■ Adaptável à respectiva aplicação através de diferentes
diâmetros do rolete
■ Aumento da disponibilidade devido ao funcionamento no
bus de instalação DuplineSafe
■ Prevenção de danos através de uma operação segura,
mesmo com condições ambientais extremas
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Botão de impacto PARAGEM DE EMERGÊNCIA
MBGHAC311YE
O botão de impacto de paragem de emergência do tipo
MBGHAC311YE pode agora também ser conectado através
de uma interligação Plug & Play ao bus de instalação
DuplineSafe. Tal como no interruptor de emergência por cabo,
cada botão de impacto de PARAGEM DE EMERGÊNCIA na
cadeia de segurança pode ser determinado após a actuação.
Deste modo, os períodos de avaria e de imobilização são
reduzidos.
■ Invólucro resistente em metal leve
■ Montagem simples
■ Tipo de protecção IP65 / IP67

®

9

Pouco é mais: Novas séries com
possibilidades de utilização versáteis

Nova série SRB-E: multifuncional com apenas oito variantes
A nova faixa de módulos de avaliação de segurança PROTECT SRB-E pode ser coberta com
apenas oito variantes-base de quase todos os perfis de aplicação correntes. Cada módulo de
avaliação de segurança é facilmente configurável através de interruptores rotativos para até onze
diferentes aplicações Os módulos de avaliação de segurança são adequados para monitorização
de todos os comutadores de segurança e de bloqueio electro-mecânicos e electrónicos
disponíveis comercialmente, bem como de sensores de segurança e dispositivos de protecção
optoelectrónicos.
■ Tempos de resposta muito curtos (< 10 ms) caso necessário
■ Potências de comutação elevadas e tempos de ciclo curtos
■ Tecnologia conectável com codificação
■ Saídas e/ou saídas seguras de semicondutor
■ Adequados para aplicações até Cat. 4 / PL e / SIL 3
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A barreira óptica mais pequena do mundo com
unidade de avaliação integrada
As novas barreiras ópticas de segurança da série
SLB 240/440/450 com avaliação integrada distinguemse por uma forma construtiva extremamente compacta.
Elas podem ser integradas confortavelmente em
espaços de instalação muito apertados e podem ser
montadas de forma fácil e rápida. As barreiras ópticas
de segurança de feixe único são aplicáveis nas mais
diversas áreas de aplicação, por exemplo, em centros
de tratamento para montagem / manuseamento, bem
como na indústria da madeira, do papel e gráfica, em
armazéns verticais ou máquinas de embalagem. Em
particular, no entanto, adequam-se para a proteção de
locais de risco mais pequenos, como máquinas com
pequenas aberturas ou fendas.
■ Codificação ajustável sem meios auxiliares/PC
■ Opcional para aquecimento com baixas gamas
de temperatura
■ Assistente de configuração (alinhamento) fácil
de utilizar
■ Indicação de estado e de diagnóstico
■ Adequados para aplicações até Cat. 4 / PL e / SIL 3
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Já no mercado: inovadores
componentes de segurança com
novas funções
Novo encravamento de segurança RFID AZM201
com elevada protecção contra manipulação
Devido à grande inserção do actuador, os encravamentos
de segurança AZM201 estão em posição de equilibrar um
desnível vertical entre o elemento de actuação e o bloqueio.
Isto facilita a montagem e reduz o dispêndio de tempo para
manutenção e configuração do dispositivo de protecção.
A nova versão AZM201 é o desenvolvimento posterior do
AZM200 e está agora disponível com codificação individual
(nível de codificação "alto, conforme a norma ISO 14119).
■ Não necessita de medidas dispendiosas contra a
manipulação dos dispositivos de bloqueio, p.ex., a
colocação fora da faixa de alcance ou em posição coberta
■ Construção idêntica à versão comprovada já no mercado
AZM200 e, assim, compatível para troca em 100 %
■ Processo de aprendizagem semelhante, como noutros
produtos RFID altamente codificados da Schmersal
■ Três diferentes níveis de codificação, desde codificado
para famílias até codificado individualmente
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Agora mais flexível: sensor de segurança RFID
RSS260 com cabo e conector
O RSS260 é um dos sensores de segurança RFID
mais pequenos no mercado e, devido ao seu formato
compacto, bem como aos diferentes alvos, é aplicável
de forma versátil. Com as suas medidas pequenas
(40 x 18 x 30 mm), tanto é apropriado para a montagem
em perfis de alumínio, como para a aplicação em muitos
outros formatos de porta, como as portas e janelas em
plexiglas frequentemente utilizadas.
Além disso, o RSS260 é agora fornecido, caso
necessário, com um cabo de ligação com conector
M12 – deste modo, é possível uma ligação fácil mesmo
em situações de montagem difíceis.
■ Protecção contra manipulação aumentada conforme a
ISO 14119 devido à tecnologia RFID
■ A função de diagnóstico significativa aumenta a
disponibilidade
■ Adequados para aplicações até Cat. 4 / PL e / SIL 3

Utilização versátil:
interruptores de joystick fixo da série NK / RK
De aplicação versátil são os novos interruptores de
joystick fixo da série de modelos NK / RK: A versão NK
adequa-se pelo seu design adequado para higienização
para a indústria de processamento de produtos
alimentares. Por outro lado, os interruptores de joystick
fixo RK são ideais para a aplicação em áreas ao ar livre
e sob condições ambientais adversas, por exemplo,
para equipamentos na tecnologia de processos, para
rebocadores de aeronaves ou plataformas elevatórias
de trabalho.
Uma característica especial da série de modelos
NK / RK é o novo sistema de vedação: Deste modo,
no caso de um defeito no fole, o líquido passa pelo
dispositivo, sem que este seja danificado Isto contribui
para um aumento da disponibilidade do equipamento.
■ Tipos de protecção elevados à frente e atrás do painel
frontal com IP69K e IP67
■ Fácil de limpar graças ao "Hygienic Design"
■ Montagem rápida com porca central e ligação de
conector M12
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tec.nicum – Serviços de segurança de máquinas e protecção no trabalho
O tec.nicum é a área de negócios do Grupo Schmersal dedicada a serviços no contexto de segurança de máquinas e
sistemas. Os técnicos do tec.nicum executam projectos de segurança técnica de A a Z para clientes – desde a análise do
status quo, passando pelo planeamento e documentação, até à entrega chave na mão da máquina em conformidade com
as normas.
Nesse processo, o tec.nicum oferece às empresas uma rede de aconselhamento mundial com Functional Segura
Engineers certificados pela TÜV Rheinland - desse modo, os serviços da organização internacional do tec.nicum podem
ser sempre solicitados de forma simples e cómoda no local. Os especialistas do tec.nicum dispõem de conhecimentos
aprofundados sobre as directivas, leis e regulamentos regionais ou nacionais, bem como de um know-how técnico e de
uma vasta experiência na execução de projectos.
O lema dos especialistas do tec.nicum é: oferecemos aos clientes um aconselhamento competente, para todos os
produtos e fabricantes e auxiliamo-los na concepção com tecnologia de segurança das suas máquinas e dos seus locais
de trabalho.
O tec.nicum aposta na objectividade em todos os serviços de aconselhamento e conceitos de soluções.
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Avaliação de riscos
(HSE)
Avaliação de
conformidade CE
Avaliação de
máquinas e linhas
de produção

Aconselhamento

Conferências

Centro de formação

Formações internas

Planeamento técnico
e gestão de projectos

Avaliação de riscos

Seminários
Formações
específicas
para o cliente

engineering

Peritagem
ATEX e higiene

Validação
Programação PLC
CAD e CAE
Concepção de
dispositivos e
vedações de
protecção

integration
Instalação
Reequipamento /
Retrofit
Manutenção de
segurança de
máquinas

Versão

consulting

Planeamento técnico

academy

Testes em laboratório
e medições
Modernização
de máquinas

A oferta do tec.nicum tem como base quatro pilares: a transmissão de conhecimentos na área academy, a prestação de aconselhamento
na área consulting, a concepção de soluções de segurança na área engineering e a implementação prática na área integration.
A sede do tec.nicum com presença mundial está em Wuppertal.
Contacto:
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Telefon: +49 202 6474-932
info-de@tecnicum.com
www.tecnicum.com
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O Grupo Schmersal
Sob a direcção do seu proprietário, o grupo Schmersal dedica-se, com os seus produtos, há décadas
à segurança no local de trabalho. A empresa fundada em 1945 conta com sete unidades de produção em três continentes, bem como sociedades próprias e parceiros de distribuição em mais de
60 países. Num panorama de tarefas exigentes de segurança de máquinas, o Grupo Schmersal
pertence aos líderes internacionais do mercado e competências. Com base num portfólio abrangente de produtos os aprox. 2000 colaboradores da empresa desenvolveram e projectaram soluções de
sistemas completas para a segurança do ser humano e máquina.
Fazem parte dos clientes do grupo Schmersal os "Global Players“ da construção de máquinas e
sistemas, bem como, os utilizadores das máquinas. Usufruem de um Know-how abrangente da
empresa na integração das técnicas de segurança, conforme as normas, nos processos de produção. Para além disso a Schmersal possui uma competência especial nos sectores nos campos
de utilização, que exigem elevados requisitos à qualidade e propriedades especiais de sistemas de
comutação de segurança. Fazem parte a produção alimentar, tecnologia de embalamento, indústria
de máquinas-ferramenta, tecnologia de elevadores, a indústria pesada e o sector automóvel.
Com base nas directivas e normas crescentes relativas à segurança de máquinas, a tec.nicum oferece como prestador de serviço do grupo Schmersal uma vasta oferta em serviços de segurança:
Os engenheiros Functional Safety certificados aconselham o cliente na elaboração do conceito de
segurança apropriado tendo em conta os requisitos legais - e isso a nível mundial.

Divisões de produtos

Sectores

Serviços

Competências

Comutação e detecção com segurança
■ Monitorização de portas de protecção
(interruptor de segurança)
■ Equipamentos de comando com funções de
segurança
■ Equipamentos de segurança tácteis
■ Equipamentos de segurança optoelectrónicos

■ Elevadores e escadas
mecânicas
■ Embalagens
■ Alimentos
■ Automóveis
■ Máquinas-ferramenta
■ Indústria Pesada

■ Aconselhamento sobre
aplicações
■ Avaliação de
conformidade CE
■ Avaliação de riscos
■ Reequipamento / Retrofit
■ Planeamento técnico e
implementação
■ Cursos de formação

■ Segurança de máquinas
■ Automação
■ Protecção contra explosão
■ Concepção higiénica

Processamento seguro de sinais
■ Módulos de relé de segurança
■ Controlos de segurança
■ Sistemas de bus de campo de segurança
Automação
■ Detecção de posição
■ Unidades de comando e sinalização

www.schmersal.com
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