Bezpečnost

Bezpečnostní systémy
ABB Jokab Safety

Vyvíjíme inovativní výrobky a řešení
pro bezpečnost strojů
Naše práce spočívá v tom, že usnadňujeme stavbu bezpečných systémů. Vývoj inovativních výrobků
a řešení patří do oblasti našeho podnikání od doby založení společnosti Jokab Safety, v současnosti
ABB, v roce 1988. Naší vizí je stát se „Vaším partnerem pro bezpečnost strojů – globálně i lokálně“.
V řadě průmyslových odvětví po celém světě se uživatelé mohli přesvědčit, o kolik si usnadní práci při
návrhu a montáži ochranných a bezpečnostních systémů z našich produktů.
Zkušenosti
Máme velké zkušenosti z praktické aplikace bezpečnostních požadavků a standardů, jak ze styku s úředními institucemi, tak také z oblasti výroby. Zastupujeme Švédsko ve standardizačních organizacích pro bezpečnost strojů
a každodenně prakticky kombinujeme bezpečnostní a výrobní požadavky.
Systémy
Dodáváme vše od bezpečných řešení až po kompletní bezpečnostní systémy pro jednotlivé stroje nebo celé výrobní
linky. Kombinujeme výrobní a bezpečnostní požadavky a nabízíme výrobně efektivní řešení.
Výrobky
Na trh uvádíme kompletní řadu bezpečnostních produktů, které usnadňují stavbu bezpečných systémů. Tyto produkty
průběžně vyvíjíme ve spolupráci s našimi zákazníky. Náš široký výběr výrobků, bezpečnostních řešení a dlouhodobá
zkušenost z oblasti bezpečnosti strojů jsou zárukou, že jsme bezpečnými partnery.
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Naše výrobky přináší inovaci na trh
Flexibilita
Programovatelné

Pluto
AS-i

Neprogramovatelné
Vital
Dynamický “zdvojený”
bezpečnostní signál, který
testuje snímač např. 200x
za sekundu.

Pluto All-Master
Bezpečnostní programovatelný automat
(PLC) se statickými a dynamickými
bezpečnostními vstupy.
Master

Bezpečnostní relé
Dvojitý statický vstup,
který testuje spínače
pouze tehdy, když jsou
používány.

Slaves

Tradiční bezpečnostní PLC
Master-Slave se statickými vstupy

Počet strojů, různé vypínací prvky

Naše dynamické bezpečnostní obvody a obsáhlé bezpečnostní programovatelné automaty (PLC) jsou pravděpodobně nejvíce převratnými myšlenkami, které byly realizovány v oblasti bezpečného řízení, kontroly a ochrany.
• Šetří počet vstupů: duální bezpečnostní okruh s jedním vodičem namísto dvou. Navíc, řadu ochranných
prvků je možno připojit k jednomu a témuž vstupu
a přitom zachovat nejvyšší úroveň bezpečnosti.
• Větší spolehlivost. Naše elektronické snímače mají
delší životnost než mechanické spínače.
• Jsou bezpečné, neboť dynamické bezpečnostní snímače jsou kontrolovány 200x za sekundu. Dveřní spínače je možno kontrolovat pouze při každém použití,
např. jedenkrát za hodinu nebo jen jedenkrát za měsíc.

• Pomocí bezpečnostního programovatelného automatu All-Master PLC, kde každá řídicí jednotka funguje
jako Master (All-Master), je možno jednoduše připojovat a odpojovat stroje. Hned po vytvoření propojení
mezi našimi bezpečnostními PLC je možno vytvářet
společné obvody nouzového vypnutí a snímací obvody.
Průběžně navrhujeme bezpečnostní systémy pro náročná prostředí a také vytváříme nová bezpečná řešení
pro případy, kdy praktická řešení chybí. Nová technická
vylepšení dávají nové možnosti a proto trvale vyvíjíme
nové výrobky.

Pomáháme vyvíjet
standardy
Směrnice a standardy/normy jsou pro výrobce strojů
a bezpečnostních prvků velmi důležité. Proto se účastníme v několika mezinárodních komitétech, které zpracovávají normy, mimo jiné pro průmyslové roboty, stanovují
bezpečné vzdálenosti a určují bezpečné funkce řídicích
systémů. Přitom jsou využívány naše zkušenosti, které
jsme nashromáždili a které vnášíme do norem takovým
způsobem, aby byly přínosné pro efektivitu výroby a aby
bylo dosaženo vysoké úrovně bezpečnosti.
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Bezpečnostní systémy
ABB Jokab Safety
Systém oplocení Quick-Guard
brání neoprávněnému přístupu a snižuje
hlučnost

Magnetický zámek Magne
Nouzové stop tlačítko Smile

v době procesu udržuje dveře
v zavřeném stavu

pro zastavení strojů při vzniku nebezpečí

Snímač Eden

monitoruje zavření dveří

3-polohové
zařízení

pro odstraňování závad

Pluto PLC, Vital a bezpečnostní
relé
pro monitorování ochrany

Ovládač Safeball

pro ergonomické a bezpečné dvouruční ovládání

Světelná clona Focus
s detekcí prstů

Smart – měření času zastavení
na pomoc při určení míst ochrany

Světelná závora Focus

jako ochranný prvek při vstupu do
prostoru
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Výrobkové skupiny
Školení
Výrobkové školení sortimentu
ABB Jokab Safety.

Procesní zámek Dalton

pro udržení dveří v zavřeném stavu během procesu

Profibus DP
DeviceNet
CANopen
Ethernet

HMI

Nouzové
stop tlačítko Inca

pro instalaci do rozváděče

AS-i

Bezpečnostní automat
Pluto Safety PLC
Jedinečný bezpečnostní programovatelný automat All-Master Safety PLC pro dynamické
a statické bezpečnostní obvody.
Pluto AS-i
Programovatelný bezpečnostní systém
AS-i, u něhož jsou všechny jednotky připojeny
ke stejnému sběrnicovému kabelu a funkce
jednotky je určena programem v PLC.
Bezpečnostní kontrolér Vital
Dynamický bezpečnostní obvod pro
vícenásobnou ochranu podle nejvyšší
bezpečnostní kategorie.
Adaptéry Tina
Transformace statických signálů na
dynamické bezpečnostní signály atd.
Bezpečnostní relé
Bezpečnostní relé s nejvyšší flexibilitou na
trhu, pro různé ochranné funkce a kategorie
ochran.
Diagnostika pro měření doby
zastavení a diagnostika strojů
Používá se pro měření doby zastavení,
údržbu a odstraňování závad.

Snímací lišty

brání zraněním
způsobeným zachycením

Rolovací dveře

pro krátké ochranné vzdálenosti
a snížení hluku

Provozní režim
zablokován a reset

Bezpečnostní
zámek Knox

zajišťuje, aby dveře byly
zamknuty

Reset s možností
otevření
Otevřen

Světelná závora/světelná clona/skener
Kompletní řada světelných clon, světelných
závor a skenerů.

Snímače/spínače/zámky
Dynamické bezkontaktní snímače,
bezpečnostní spínače, magnetické spínače
a zámky.
Ovládače
Ergonomické třípolohové ovládače,
dvouruční ovládače a nožní pedály.

Nouzová stop tlačítka
Nouzová stop tlačítka pro dynamické
a statické bezpečnostní obvody.
Kontaktní pásky /nárazníky/
bezpečnostní rohože
Snímací lišty, nárazníky a bezpečnostní
rohože.
Systémy oplocení /SafeCAD/
rolovací dveře
Stabilní a flexibilní systém oplocení.
Snadná instalace.

ABB
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Programovatelné bezpečnostní systémy
Bezpečnostní PLC Pluto
Profibus DP
DeviceNet
CANopen

Pluto AS-i

Ethernet

20 I/O

12 I/O
(A/D)

46 I/O

Rozhraní
HMI

Programovatelný automat Pluto Safety PLC umožňuje využívat volně programovatelné funkce
• Bezpečné vstupy/výstupy, tvořené zapojením několika snímačů do série k jedinému vstupu, při zachování nejvyšší
bezpečnostní úrovně
• Napište si vlastní program nebo použijte funkční bloky schválené technickým kontrolním institutem TÜV
• Systém All-Master s až 32 automaty Pluto na jedné sběrnici
Oddělitelné
svorkovnice

Pluto AS-i

AS-i dvouvodičová sběrnice zjednodušuje funkci a instalaci
• Jednoduchá možnost přidávání, odstraňování a přemisťování
jednotek na sběrnici
• Napájení, data a řízení běží po jednom a témže kabelu
• Pluto AS-i jako řídicí jednotka (master), monitor nebo bezpečný I/O
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Konfigurovatelné bezpečnostní systémy
Bezpečnostní kontrolér Vital

Vital 1
Dynamický
obvod 1
Dynamický bezpečnostní
obvod

Vital 2
Dynamický
obvod 1

Dynamický
obvod 2

Vital 3
Statický
(Kontaktní)
obvod 1

Dynamický
obvod 2

Dynamické bezpečnostní obvody zjednodušují instalaci
• Sériové zapojení snímačů při zachování nejvyšší bezpečnostní úrovně
• Stavová indikace na každém snímači
• Volitelné funkce na Vitalu 2 a 3
Oddělitelné
svorkovnice

Bezpečnostní relé
Řada RT
Řada RT sestává z univerzálních relé, která
jsou schopna realizovat většinu funkcí
potřebných pro bezpečný provoz.
Řada JSB
Tato řada sestává z relé pro dvouruční řízení.
Jedná se o kompaktní relé s řadou výstupů
a relé pro plnění současných požadavků,
v rozmezí od 0,5 do 1,5 sekundy.

Flexibilní bezpečnostní relé nabízí
svobodu volby
• Jedno nebo dvoukanálové vstupy
• Manuální nebo automatický reset
• LED indikace provozu, vstupů/výstupů,
zkratů a podpětí

Bezpečnostní časovače
Relé v této skupině jsou použita pro časově
řízený reset, přemostění a krokování.

Expanzní relé
Relé v této skupině se používají pro rozšíření
počtu duálních výstupů, s funkcí zpoždění
nebo bez ní, a pro vypínání těžkých proudových zátěží.

ABB
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Bezpečnostní automat PLC Pluto
Pluto s datovou sběrnicí je All-Master-System
Pluto představuje
är ett All-Master
systém
system
se
för dynamiska
stejnou
úrovní och
řídicích
statiska
jednotek
säkerhetskretsar
(All-Master),
pro dynamické
där ingångar
a
och annan
statické
bezpečnostní
informationobvody,
delas
övervstupy
kde
bussen.
a další
Flera informace
säkerhetsgivare
jsou
sdílenykan
pokopplas
datové sběrnici.
till en
ingång
K
jednomu
och vstupu
ändå uppnås
je možno
högsta
säkerhetsnivå.
připojit
několik Det
bezpečnostních
finns också
kombinerade
snímačů
a přitom
in- och
si stále
utgångar
som till exempel
udržovat
nejvyššíkan
úroveň
användas
för lamptryckknappar
bezpečnosti.
Existují také
där in- och
utgångsfunktionen
kombinované
vstupy
används
a výstupy,
samtidigt.
které
je možno
Plutopoužívat
har ingångar
např. för
alla tlačítkové
pro
skydd på marknaden
indikátory využívaoch
hur současně
jící
varje ingång
vstupní
skall afungera
výstupní
väljs i programvaran
funkce.
Pluto má vstupy
Plutopro
Manager.bezpečnostní zařízení
všechna
naPluto
trhu autan
řídicíbussanslutning
software Pluto
finns i tvåurčuje,
Manager
storlekar
jakmed
bude20každý
respektive
vstup
reagovat.
46 I/O,
Pluto
S20
bez
och
S46-6. I övrigt
připojení
na sběrnici
är de lika
je dodáván
motsvarande
ve
dvou velikostech
versioner
s 20
med
a 46
buss, B20 och B46-6.
vstupy/výstupy,
označených
jako S20 a S46-6. Ty jsou
obdobou ekvivalentních verzí
s připojením na sběrnici – B20
a B46-6.

Gateway
Profibus DP
DeviceNet
CANopen
Ethernet

Bezpečnostní sběrnice pro připojení
až 32 jednotek Pluto

20 I/O

Pluto B20 Pat.

1

2

3

4 nezávislé bezpečnostní
výstupy

1 Gateway pro obousměrnou datovou komunikaci přes
sběrnici mezi Pluto a dalšími řídicími systémy
2 HMI – panel operátora, tvořící rozhraní člověk-stroj,
který komunikuje s PLC Pluto v obou směrech. Připojení
je možno provést přes sběrnici nebo přímo na přední
stranu Pluto. Rozhraní je sériové RS232 a používá příkazy
Modbus ASCii.

Pluto bez datové sběrnice – programovatelný automat Pluto může být
použit jako plně programovatelný bezpečnostní logický kontrolér.
Pluto S20

Pluto S46

Pat.

Pat.

Pat.

6

Konektorové
rozšíření

2
Oddělitelné
svorkovnice

6 Konektorové rozšíření – několik expanzních relé
je možno připojit na jediný bezpečnostní výstup Pluta
a přitom si zachovat úroveň bezpečnosti.
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46 I/O
Bezpečnostní sběrnice

Pluto B46

3

Pat.

12 I/O
AD

Pluto AS-i Pat.

5

31 AS-i safety
slaves

Safety Monitor/
Master

Odpovídá normám

EN 954-1, kategorie 4
EN ISO 13849-1, PL e
EN 61496-1, typ 4
EN 61508, SIL 3
EN ISO 62061, SIL 3
EN ISO 60204-1
EN 50178
EN ISO 574, typ lllc
EN ISO 50295 (pouze Pluto AS-i)

4
6 nezávislých
bezpečnostních výstupů

3 Pluto bridge – pokud je Gateway nastavena jako
most „Pluto bridge“, je možno:
• zvětšit délku datové sběrnice,
• používat na sběrnici různé datové rychlosti pro každou sekci,
• filtrovat informaci z určité sekce a snížit tak zátěž
datové sběrnice v dalších sekcích.

4 nezávislé
bezpečnostní výstupy

4 Absolute encoder – 8 jedno nebo víceotáčkových encodérů je možno připojit přímo na bezpečnostní
sběrnici.
5 Pluto AS-i je modul AS-i, který je možno připojit na
sběrnici AS-i. Tento modul může sloužit na sběrnici jako
AS-i master nebo spolupracovat s další modulem AS-i
master a fungovat jako monitor. Obsahuje uzly AS-i, analogové a digitální výstupy a také bezpečnostní výstupy.

Volně dostupný software je k dispozici na naší webové stránce
www.abb.com/lowvoltage

Pluto Manager
Programování probíhá pomocí Ladder Diagramu
nebo booleovskou algebrou, s časovači, přídavnou pamětí, registry, sekvenčním programováním
a funkčními bloky majícími schválení od TÜV.

ABB

Program je možno si stáhnout zdarma z naší
webové stránky. Programy je možno zavést přes
jedno Pluto do všech dalších jednotek Pluto, které
jsou připojeny na datovou sběrnici.

PŘEHLED SORTIMENTU
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Pluto AS-i

– bezpečnost je nyní jednoduchá věc!
Pluto AS-i je určitou verzí Pluto s připojením na
AS-i sběrnici. Tento programovatelný automat
může na sběrnici AS-i fungovat jako řídicí jednotka (master), případně spolupracovat s dalším AS-i
masterem a fungovat jako monitor. Má digitální a
analogové vstupy a bezpečné výstupy. Pluto AS-i
může také fungovat jako bezpečný I /O modul pro
AS-i sběrnici.
Bezpečnostní úroveň
Pluto, Urax a výrobky s integrovanými bezpečnostní
uzly dosahují bezpečnostní úrovně kat. 4/PL e,
podle EN ISO13849-1.
Zóna A

Gateway
Profibus DP
DeviceNet
CANopen
Ethernet

Zóna A

Adaptér Urax s integrovaným bezpečnostním
uzlem - představuje adaptérový modul pro ty bezpečnostní komponenty, které nelze přímo připojit na
sběrnici AS-i. K Uraxu můžete připojovat bezpečnostní komponenty, provádět lokální reset a připojovat
ovládací prvky bez bezpečnostní funkce, jako např.
procesní zámky. Urax je dodáván v několika
verzích upravených tak, aby vyhovovaly
specifickým bezpečnostním produktům.
Zóna B

Systém AS-i
Kabel AS-i je možno připojit k bezpečnostním výrobkům buď samostatně nebo prostřednictvím adaptéru
Urax. Některé komponenty obsahují uzel AS-i a jsou připojeny konektorem M12 přímo ke žlutému kabelu AS-i.
Tradiční výrobky bez integrovaného uzlu AS-i musí být
připojeny přes bezpečnostní uzel Urax. V obou případech je zachována nejvyšší úroveň bezpečnosti.
Kabel AS-i je napájen ze zdroje 30 V DC a připojen ke
speciální napájecí jednotce AS-i. Některé komponenty
mají výkonové požadavky vyšší než je schopen přenášet
kabel AS-i. Proto existuje také černý kabel (AUX 24 V
DC) s pomocným napájecím napětím, který je schopen
přenést vyšší proudy.
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Urax

Jednotky, které je možno připojit a vytvořit tak
kompletní systém
• všechny naše snímače pro AS-i, přes Urax
• všechny programovatelné automaty Pluto PLC,
gateway a absolute encodery, přes bezpečnostní
sběrnici Pluto na Pluto AS-i
• panel operátora, přes programovací port na Pluto
• expanzní relé pro vícenásobné výstupy

ABB

Jednoduché připojení ke kabelu AS-i
Adaptovaná zařízení se připojují přímo ke kabelu AS-i.
Přechod z kabelu AS-i do přípojky M12 je realizován
přes konektor T na kabelu AS-i. Kabelové větve nebo
prodlužovací odbočky jsou vyvedeny z kabelu AS-i přes
rozbočku.

Snímače s integrovanými bezpečnostními uzly AS-i.
Některé naše výrobky je možno objednávat s integrovaným uzlem AS-i.
Tyto výrobky se připojí ke žlutému kabelu AS-i konektorem M12 přes
šroubovou svorku, která je připevněna ke kabelu. Bližší informace je
možno najít pod každým jednotlivým produktem.

Další snímače
s integrovanými
bezpečnostními
uzly AS-i budou
k dispozici
v průběhu
roku 2011.

Zóna C

Rozhraní AS-i – inteligentní systém vedení
kabelu
Sběrnicový systém AS-i se objevil v průběhu 90. let
minulého století. Tento systém byl výsledkem spolupráce
mezi různými výrobci komponent pro řízení strojů. Cílem
bylo vytvořit sběrnicový systém na úrovni komponent,
který by byl především jednoduchý a pružný. Od okamžiku uvedení tohoto systému na trh byl systém doplňován
o nové a inovativní nápady.

ABB

Zóna D

Mezinárodní asociace AS
Mezinárodní asociace AS (AS-International Association) pro zajištění organizační soudržnosti a marketingu
byla založena v roce 1991. Asociace AS-i nabízí poradenské a auditorské kapacity, kterými zajišťuje zachování
požadavků standardu AS-i.
Cílem asociace AS-i je, aby se rozhraní AS-i stalo
celosvětovým standardem pro jednoduchou komunikaci
mezi komponentami v automatizačním průmyslu. Charakteristické pro rozhraní AS-i je společný přenos dat
a napájecí energie přes jednoduchý dvoužilový kabel.
V roce 2001 byla pracovní skupinou „Safety at Work“
do rozhraní AS-i zabudována bezpečnost, která zahrnuje
také produkty ABB Jokab Safety.

PŘEHLED SORTIMENTU
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Bezpečnostní systémy Vital a Tina
Vital a Tina – dynamické bezpečnostní okruhy
Vital je bezpečnostní kontrolér
s dynamickým bezpečnostním
obvodem, který dokáže monitorovat až 30 snímačů, jako např.
Eden, v souladu s nejvyšší
bezpečnostní úrovní. Vital je
možno volitelně manuálně nebo
automaticky resetovat a obsahuje dvojité výstupy. (Bezpečnostní
PLC Pluto obsahuje řadu vstupů
pro dynamické bezpečnostní
obvody).

TÜV Nord – Vital 1
TÜV Rheinland – Vital 2 and 3

Aktivní bezpečnostní snímače pro dynamické bezpečnostní
obvody

Vital

Oddělitelné
svorkovnice

Bezpečnostní obvod do úrovně PL e
podle EN ISO 13849-1

Dynamická bezpečnost
Dynamický “zdvojený”
bezpečnostní signál, který
200x za sekundu testuje
připojené jednotky (např.
snímače).

Jednotky Tina, které konvertují statické/OSSD signály
(výstupní signály snímačů a zařízení) na dynamické signály

0V 24V
LED
indikace

Snímače se statickými nebo OSSD výstupy,
připojené prostřednictvím jednotek Tina

Každý aktivní snímač a každá jednotka Tina mají LED indikátory, které
indikují bezporuchový stav (zelená),
přerušený bezpečnostní obvod
(červená) nebo blikají v případě, že
smyčka byla již dříve přerušena jiným
snímačem.
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Vital 1
• K jednomu a témuž dynamickému
bezpečnostnímu obvodu je možno
připojit až 30 snímačů

Dynamický
obvod 1

Dynamický
obvod 1

Statický
(Kontaktní)
obvod 1

Vital 2

• Jeden modul monitoruje dva bezpečnostní
obvody
• Jednoduchý systém s rozsáhlými funkcemi
• Ke každému dynamickému bezpečnostnímu
obvodu je možno připojit až 10 snímačů
• Pro skupinu výstupů 2 je možno nastavit dobu
zpoždění
• Tři různé provozní režimy

Vital 3

• Jeden modul monitoruje dva bezpečnostní
obvody
• K jednomu obvodu je možno připojit zařízení
se dvěma kanály s rozpínacími kontakty
• Jednoduchý systém s rozsáhlými funkcemi
• Pro skupinu výstupů 2 je možno nastavit dobu
zpoždění
• Tři různé provozní režimy

Dynamický
obvod 2

Dynamický
obvod 2

Jeden bezpečnostní modul Vital dohlíží na celou robotickou buňku!
Tento příklad ukazuje buňku či pracoviště, které je
Smile 11EA Tina
Eden
Focus
Reset Eden Smile 11EA Tina
Eden
Focus
vybaveno
dynamickými
ochrannými
snímači připoFMI
jenými k modulu Vital a které plní následující funkce:
Transmitter Receiver

Reset Smile 11EA Tina
FMI

Transmitter Receiver

Tina 1A
Dvě nabíjecí stanice 2
Světelná clona na každé
nabíjecí stanici kontroluje,
2
3
2
3
zda někdo nevložil ruku do
nebezpečné oblasti
a
Smile 11EA Tina
3
M12-3B 1
1
současně snímač
Eden 1kontroluje, zda se ve M12-3B
stejné
Tina 10B
nebezpečné oblasti
nenachází robot. Pokud2 ano,
je
2
3
3
vyslán příkaz k zastavení.
Po uvolnění stanice stlačí
M12-3M
M12-3M
obsluha tlačítko1 reset připojené ke světelné cloně.
1

2

Eden
1

3

Focus

Reset
FMI

Eden Smile 11EA Tina

Eden

Focus

Tina 10B
Transmitter Receiver

A

Transmitter Receiver

Tina 1A

B

2
2
3
Oplocení s dveřmi hlídanými
Tina 8A snímačem Eden
Při otevření dveří se robot zastaví. Pro uvedení ro- M12-3B 1
botického systému zpět do původního stavu je třeba
Pluto
Vital
2
3
zavřít dveře a obsluha musí stlačit resetovací tlačítko.

2
2

1

3

Reset dveří/ Nouzové
2
3
stop tlačítko
M12-3M

1

Pluto

3

M12-3B 1

Tina 10B

M12-3M

Tři nouzová stop tlačítka u jednotek Tina
Pokud stlačíme kterékoli z nouzových stop tlačítek,
robot se okamžitě zastaví.

Reset Smile 11EA Tina
FMI

3

1

Tina 10B

Reset
světelná clona

A

1

Dveře
Tina 8A

Bezpečnostní obvod do úrovně
PL e podle EN ISO 13849-1
Vital

Reset
světelná
clona

B

ABB
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Oddělitelné
svorkovnice

Bezpečnostní relé

TÜV Nord

Řada RT, JSB, bezpečnostní časovače a expanzní relé
Bezpečnostní relé se používají pro:
• splnění požadavků na bezpečnost
• kontrolu ochranného uspořádání
• bezpečné zastavení a spolehlivý
opakovaný rozběh
Máme bezpečnostní relé s nejvyšší flexibilitou
na trhu. Mají nejvyšší úroveň bezpečnosti
(podle EN ISO 13849-1, kat. 4/PL e).

Řada RT
Tato řada sestává z univerzálních relé, která plní nejobvyklejší funkce použité v bezpečnostních situacích.
Řada JSB
V této řadě můžete najít relé pro dvouruční ovládací
zařízení, se synchronizací dvoukanálového vstupu (0,5
s - 1,5 s) a také malá jednokanálová relé na 12 V DC.
Bezpečnostní časovače
Relé v této skupině jsou použita pro časově řízený reset,
přemostění a krokování.

Expanzní relé
Tato relé se používají pro rozšíření výstupů bezpečnostních relé. Stop signály je možno zpozdit a k dispozici jsou
také výstupy pro indikaci funkce.

Univerzální relé RT9 pro statické
bezpečnostní obvody
• Jedno nebo dvoukanálové
vstupy; pět alternativ vstupů pro
spínače, kontaktní rohože,
světelné clony atd.
• Manuální nebo automatický
reset
• Testovací vstup pro monitorování
externích kontaktů
• LED kontrolky pro signalizaci
provozu, zkratů a podpětí
• Šířka 22,5 mm

Měření času zastavení a nástroj
pro diagnostiku
strojů
Stop signál

Smart
Smart je měřicí nástroj, který umožňuje měření
pohybujících se strojních dílů a analyzuje pohybové sekvence a digitální signály. Používá se především pro měření časů zastavení strojů a slouží
k výpočtu vzdálenosti místa, ve kterém by mělo být
umístěno příslušné zařízení, např. světelná clona.
Smart má řadu hodnotných funkcí pro diagnostiku strojů:
Smart je perfektním nástrojem pro periodické monitorování bezpečnostních parametrů a dalších podmínek pro
údržbu a odstraňování závad na strojích. Smart může
porovnávat staré a nové grafy a usnadňuje hledání příčiny
poruchy strojů. Také může vykonávat dohled nad stroji
za provozu a porovnávat jejich výkonnostní parametry v
čase.

14
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Začátek zastavování

Stroj zastavil

Smart – pro stanovení času
zastavení a diagnostiku strojů.

ABB

Světelné závory/světelné clony/
skener
Focus II, Spot a Look

TÜV Süd

Světelné závory a clony jsou bezpečnostní komponenty, které zajišťují bezpečnost výrobního procesu
a které nemají fyzický dopad na akce operátora
stroje. Ochrana světelnou závorou je také dobrým
bezpečnostním prvkem pro případy, kdy zboží musí
projít do a ven z rizikové oblasti.

Spot 35

Focus II

Spot 10

Focus s integrovanou funkcí
vyřazení z činnosti (muting) a
konektorem M12

Připojte si jakoukoli světelnou ochranu...

Focus Wet – pro
mimořádně náročné
prostředí

Focus II s dvojitým světelným
paprskem – zabraňuje
nechtěnému vypnutí vzduchem
unášenými částicemi
Bjorn - robustní
stojan pro Focus

Focus II
Světelné clony Focus II/světelné závory pokrývají všechny
aplikační případy. Jsou velice efektivní, neboť obsahují většinu funkcí. Standardně jsou zde vstupy pro částečné nebo
úplné vyřazení z činnosti (muting), monitorování muting lamp
a manuální nebo automatický reset. Světelné clony také mají
volitelnou funkci “Floating blanking” (potlačení signálu na
variabilním místě).
Focus II je dodávána s rozlišením tj. roztečí paprsků
14 mm, pro typy 2 a 4. Navíc, Focus II je velice jednoduché
nainstalovat. Několik světelných závor a také snímače Eden
je možno zapojit dohromady do stejného bezpečnostního
obvodu a sledovat dynamicky pomocí našeho bezpečnostního kontroléru Vital nebo bezpečnostním PLC Pluto.
Aby se zabránilo zbytečným prostojům ve výrobě je vhodné použít Focus II s dvojitým světelným paprskem. Tato
světelná závora se hodí do prostředí s větším množstvím
vzduchem unášených částic, např. s pilinami. Pro generování stop signálu je třeba, aby došlo k přerušení obou
světelných paprsků.
Připojovací krabice FMI a FMC
Pomocí připojovacích krabic FMI a FMC a u nich použitých
konektorů M12 je možno snadno instalovat clonu/závoru
Focus II s funkcí muting, reset atd.

...pomocí našich důmyslných připojovacích
krabic...

... do rozváděče jediným kabelem nebo M12!

ABB

Spot
Paprsek světelné závory Spot obsahuje samostatné vysílače/přijímače a pracuje s dosahem 10 nebo 35 m. Konstrukce umožňuje individuální volbu umístění/instalace.
Šest párů světelných paprsků je možno připojit do série
k našemu bezpečnostnímu kontroléru Vital a dokonce
i k Pluto PLC. Snímače Eden a nouzové stop tlačítka je
také možno zapojit do série.
Pro potřebu informace jsou jak u vysílače tak také u přijímače použity indikační LED, které indikují aktuální stav,
signalizují stav spojení mezi vysílačem a přijímačem a také
informaci o bezpečnostním stavu.
Look
Laserový skener Look je prvním zařízením tohoto typu, které dokáže snímat čtyři různé oblasti. Každou oblast je možno
naprogramovat individuálně na specifický
aplikační požadavek, např. různé oblasti
s různými rychlostmi automatického vozíku
Look –
s materiálem.
Laserový skener

PŘEHLED SORTIMENTU
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LED
indikace

Snímače/spínače/zámky

TÜV Nord

Eden, Magne, Dalton, Knox a řada JSNY
Snímače/spínače/zámky se používají pro řízení
bran a dvířek kolem nebezpečných strojů a dále
pro monitorování polohy stroje.
Bezkontaktní snímač Eden
Eden je bezkontaktní snímač s dynamickým přenosem
signálu. Je charakterizován velkou detekční vzdáleností
a funguje s nejvyšší bezpečnostní úrovní (kat. 4). Několik
snímačů Eden a také několik světelných závor je možno
zapojit společně do stejného bezpečnostního obvodu a
dynamicky monitorovat bezpečnostním kontrolérem Vital nebo bezpečnostním Pluto PLC. Eden E se hodí do
náročného prostředí, např. prostor s vysokotlakým splachováním a prostředí s vysokými a nízkými teplotami (tento
snímač je otestován do teplot +100 °C a do -70 °C).

Eden E – pro mimořádně
náročné prostředí. IP69K.

Bezpečnostní úroveň
Eden snímač s dynamickým
signálem

Procesní zámek Dalton
Dalton je malý procesní zámek, který může pracovat ve
většině provozních podmínek. Je možno jej instalovat tak,
aby byl rozevřen do různých směrů a aby jej bylo možno
snadno připevnit díky malé výšce. Stavová indikace je
zajištěna dvěma LED diodami a informačním výstupem.
Magnetický zámek Magne
Magne je magnetický zámek, který je vhodný pro
průmyslové aplikace a který snese náročné podmínky.
Dokáže elektricky udržet dveře, na něž působí síla až
1500 N a navíc nevyzařuje žádné magnetické pole po
vypnutí proudu.
Bezpečnostní zámek Knox
Silný a robustní bezpečnostní zámek s novou kombinovanou funkcí reset a blokování, s možností nouzového
otevření z vnitřku.

Magnetický spínač
Bezpečnostní
blokovací spínač

Spolehlivost

Eden – nejbezpečnější bezkontaktní
snímač, který vždy funguje, bez
ohledu na typ prostředí.

Bezkontaktní snímač
Eden použitý
samostatně...

Spínače s klíčem a elektromagnetické spínače
Naše spínače s klíčem a elektromagnetické spínače se
používají pro řízení vrat a dvířek. K dispozici jsou také
klíčové spínače s blokovací funkcí.
Eden s IP67

Dalton

Magne

Knox

...nebo jako součást produktu:
procesní zámek Dalton, magnetický zámek Magne a bezpečnostní zámek Knox.
16

PŘEHLED SORTIMENTU

ABB

Ovládače

Červená a zelená LED

Safeball, JSHD4 a Fox
Ovládač se používá jako nástroj pro operátora
stroje, který jím přímo uvádí do činnosti a zastavuje nebezpečný pohyb stroje.

Přední a horní tlačítka
s volitelnými
funkcemi
Rukojeť pro jednoduché uchopení
Dvojité třípolohové tlačítko, které
vyšle stop signál při uvolnění nebo
plném stlačení. Elektronika, která
zjistí, že rukojeť byla uchopena
lidskou rukou, která stlačuje tlačítka
(funkce bezpečná proti podvádění).

Třípolohový
ovládač JSHD4

Dvoukanálový ovládač do rukou.
Safeball představuje ergonomický
dvouruční ovládač se čtyřmi
zabudovanými tlačítky.

Safeball pro
trvalou instalaci

Jedno/dvouruční ovládač
“Safeball” je ve světě jedinečným ovládačem, který
patří do kategorie s nejvyšší úrovní bezpečnosti (kategorie IIIc pro dvouruční zařízení, podle normy EN 574).
Ergonomický tvar tohoto ovládače padne do ruky jakékoli
velikosti a umožňuje různé
způsoby uchycení. Bezpečnosti je dosaženo
dvěma tlačítky na každé kouli, tzn. zdvojená
bezpečnostní funkce
pro každou ruku.

Safeball s kombinací s kulovým kloubem je možno otáčet
a nastavovat pod různými úhly.

Mobilní dvouruční
ovládač se snímačem
Eden, pro řízení
polohy

ABB

Ergonomický třípolohový ovládač
JSHD4 s dvojitými třípolohovými
tlačítky, která při uvolnění nebo
plném stlačení v situaci paniky
vyšlou stop signál.

Třípolohové tlačítko
JSHD2

Třípolohový ovládač pro odstraňování závad
a testování
Pomocí tohoto třípolohového ovládače může operátor
v nouzovém případě buď stlačit více nebo uvolnit tento
ovládač a zastavit stroj. Signál „all-clear“ (nebezpečí
pominulo) je vysílán v ergonomicky jednoznačné
středové poloze. Dva třípolohové spínače JSHD2 v rukojeti jsou také použity v programovacích jednotkách
u nových a starých průmyslových robotů.

Fox – třípolohový
nožní ovládač s
nouzovým zastavením
stroje ve spodní poloze

Tento třípolohový nožní ovládač
se používá pro zajištění mimořádné
bezpečnosti v době, kdy operátor musí při
zpracování držet materiál oběma rukama.

Nožní třípolohový ovládač
Používá se v případě, kdy operátor musí při zpracování/
opracování držet materiál oběma rukama a zároveň musí
být schopen zastavit stroj ve třetí (spodní) poloze.

PŘEHLED SORTIMENTU

17

LED
indikace

40

Nouzové vypnutí

mm

Řada Smile, JSNY10, Stop-Line a INCA

Smile Tina

Nouzové stop tlačítko se používá jako prvek, který
umožní kterékoli osobě zastavit stroj v případě
poruchy nebo je-li někdo v nebezpečí.
Indikace stavu nouzového stop tlačítka patří
do standardního vybavení
Všechny naše nouzové stop tlačítka jsou standardně
vybaveny světelnou signalizací, takže aktivace nouzového stop tlačítka se dá snadno identifikovat.
Nouzové stop tlačítka řady Smile jsou určeny k instalaci na profily plotu nebo stěny. Ty jsou k dispozici s/
bez dynamického bezpečnostního signálu. INCA se
používá pro instalaci do otvorů s průměrem 22,5 mm
na panelu a na skříních pro umístění přístrojů. Tato
nouzová stop tlačítka jsou také k dispozici s/bez
dynamického bezpečnostního signálu. Existují také
nouzové vypínací lanka Stop-Line, které se instalují
kolem strojů, dopravníkových pásů a technologických
zařízení.

Smile – malé, snadno instalovatelné nouzové stop tlačítko
s indikací a připojením přes konektor M12.

Smile 41
INCA s indikací a odpojitelnou
svorkovnicí pro upevnění do panelu

Stop-Line s indikací a jednoduchým zabezpečením

Kontaktní pásky/nárazníky/
bezpečnostní rohože
Kontaktní pásky/nárazníky/bezpečnostní
rohože
Naše snímací lišty a nárazníky se používají jako
ochrana proti úrazům v důsledku střetu s pohyblivými částmi stroje, automatickými uzavíracími poklopy
a dveřmi. Naše rohože slouží k ochraně osob, v
prostředí kolem robotů, ochraně výrobních linek,
strojů atd.
Kontaktní pásky/nárazníky/bezpečnostní rohože
Naše snímací lišty jsou dodávány v jakýchkoli délkách
(až do 25 m) a velikosti. Výhodou těchto našich nových
snímacích pásků je, že pásek je zapuštěn do snímací
lišty. Stačí vytvořit elektrické připojení a nalepit kryt.
Pro větší zastavovací délky máme nárazníky. Ty se také
používají jako bezpečnostní nárazníky u vozidel bez
řidiče.
Do této řady patří také bezpečnostní rohože se zabudovanými rampami (zešikmené okraje). Dají se snadno
a efektivně instalovat. Při spojení dvou nebo tří rohoží
dohromady stačí pak jen odříznout zešikmené okraje.
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Bezpečnostní rohože se zabudovanými rampami,
které je možno podle potřeby snadno odříznout.

1

2

3

Vyrobte si svou vlastní kontaktní lištu
1 Odřízněte na požadovanou délku
2 Natlačte kontakt do místa
3 Nalepte a zajistěte tak kryt
Nárazníky pro
dlouhé vzdálenosti
zastavení
ABB

Systémy bezpečnostního oplocení
Quick-Guard®, Quick-Guard® E a SafeCAD®
Quick-Guard je velmi flexibilní systém oplocení,
sestávající jen z minima různých komponent, např.
hliníkových profilů, patentovaných držáků, pletiva,
pevných nebo hluk redukujících panelů. Na použití
těchto komponent neexistují téměř žádná omezení
pokud jde o stavbu oplocení. Oplocení Quick-Guard snižuje montážní náklady a má menší

nároky na změnu již postaveného oplocení.
Díky našemu patentovanému systému pojistných
šroubů můžeme dodávat všechny držáky předem
smontované, se šrouby a maticemi. Není třeba vrtat
žádné díry do profilů a všechny řezy jsou prováděny kolmým způsobem. To velmi usnadňuje montáž
a provádění změn.

Standardní komponenty s neomezenými možnostmi sestavování

Úchytky, předem sestavené se
šrouby a maticemi, znamenají
jednoduchou montáž
Lehké hliníkové profily umožňují
ergonomické sestavení

Krátké dodací lhůty

Šířka, délka a výška jsou upraveny
a dají se snadno měnit podle potřeb

±45°

Flexibilní

Snadno nastavitelná
poloha

Nízké celkové
náklady

Štěrbina tvaru T a patentovaná
matice usnadňují připevnění
spojovacího materiálu k profilům
oplocení

pletivo, plast, sklo, deska a/nebo
zvuk pohlcující materiál

Možnost výběru z široké řady
automatických a manuálních poklopů a dveří

SafeCAD®
SafeCAD® je programový
modul pro AutoCAD®. Pomocí
AutoCADu můžete snadno
zákaznicky sestavovat řešení
ochrany oplocením.

ABB
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