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visão geral e perfil da empresa

Qualidade

A ReeR está empenhada em melhorar continuamente os seus
processos de gestão de qualidade, minimizando os retornos de
produtos defeituosos e garantindo uma confiabilidade muito
alta do produto.

A rastreabilidade do produto e o controle do processo de produção são garantidos por um
software de gerenciamento de propriedade da ReeR.
A qualidade do produto ReeR é garantida pelo Sistema da Qualidade certificado pela TÜV
Italia de acordo com a norma ISO 9001: 2008.

Know-how
A excelência tecnológica e o
know-how de aplicação simbolizam
o espírito da ReeR.
15%
do
pessoal
está
no
departamento de P&D, com
especialização
em
hardware,
software e firmware de segurança.

Desde
1959

A ReeR foi fundada em 1959 para distribuir
componentes para indústria, iluminação e automação
residencial.
Em meados dos anos 70, os primeiros sensores de
segurança foram desenvolvidos e, em seguida, as
primeiras cortinas de luz foram produzidas.
Hoje, a ReeR é a empresa líder italiana e um dos
principais fabricantes mundiais de sensores
optoeletrônicos para segurança industrial.
A atividade de exportação da Divisão de Segurança
destaca-se pela expertise global da empresa, e sua
rede de distribuidores qualificados fornece um serviço
de suporte preciso aos seus clientes com base em mais
de 60 países.
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Além disso, a ReeR é um dos
principais
players
no
desenvolvimento do processo de
normatização, pois participa dos
mais
importantes
Comitês
Organizadores
nacionais
e
internacionais sobre requisitos de
segurança de máquinas.
Se a segurança no local de trabalho
é essencial, torna-se crucial em
ambientes
altamente
automatizados.

Graças à experiência obtida através da
cooperação com as empresas líderes
mundiais
nos
setores
de
máquinas-ferramenta,
automotivo,
embalagem e paletização, a ReeR é capaz
de oferecer uma ampla gama de
dispositivos de segurança, tais como:
cortinas
de
luz,
controladores
programáveis, fotocélulas e interfaces
capazes de atender cada demanda de
aplicação.
A ReeR sempre esteve na vanguarda
também
no
campo
de
cortinas
optoeletrônicas para automação, medição
e controle.

Segurança e
Automação

Proteção
de acesso

Barreira de controle
de acesso com
funções de Muting
integradas
A nova gama de barreiras de
controle de acesso Safegate
Tipo 4 é a solução ideal para a
proteção de um vasto número
de aplicações industriais de
alto risco, em particular as que
requerem um alto nível de
integração das funções de
Muting.

Apenas saída
Entrada-Saída

Barreira de controle de acesso
com funções de Muting integradas

Lógicas de Muting pré-configurada Configuração flexível
Apenas saída (paralela / cruzada),
Entrada-Saída (paralela),
Entrada-Saída (cruzada)

Configuração de hardware ou
software para cobrir todas as
aplicações de Muting

Status e Lâmpada
de Muting Integrados
Totalmente ajustável
Mude a configuração
a qualquer momento

Nova fotocélula
multi-feixe de muting
Ideal para detectar
objetos não convencionais

Braços de Muting pré-configurados
e pré-cabeados e suportes

Versões com elementos
retro-reflexivo
passivos

Vasta gama de acessórios
Incluindo suportes de montagem
especiais e colunas de montagem para piso
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Cortinas de luz de segurança
Detecção de dedos, mãos e corpo
Resolução
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Grades de luz de segurança
Grade multi-feixes para
controle de acesso
Número de feixes

Recursos exclusivos
e uma gama
abrangente
Ligação em cascata de
duas ou três cortinas de luz
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Cortinas e
grades de luz
de segurança
compactas

Nenhuma área cega
em uma das extremidades
EOS4 ATEX
Cortina de luz para atmosferas explosivas

Modelos Standard

Modelos com funções integra

EOS4 A

EOS4 X

Cortina de luz de segurança
tipo 4 com restart automático

Cortinas de luz de segurança tipo 4 com restart
automático / manual selecionável e EDM

EOS4 AH

EOS4 XH

Modelos WTF e WTHF
Com certificado Ecolab
para a indústria alimentícia

Distância
Até 20 metros

Altura protegida
160 ... 2260 mm

Cortinas de luz de segurança
tipo 4 com restart automático
(maior distância)

Cortinas de luz de segurança tipo 4 com restart
automático / manual selecionável e EDM
(maior distância)

Controlador de segurança modular

Configurável
Ajustável
Validado

O Mosaic é um hub de segurança capaz de
gerenciar todas as funções de segurança de
uma máquina ou planta.
O Mosaic pode gerenciar sensores de segurança e
sinais como cortinas de luz, fotocélulas, laser
scanners, paradas de emergência, chaves
eletromecânicas com ou sem bloqueio, sensores
magnéticos, sensores RFID, tapetes e batentes de
segurança, controles bi-manuais, interruptores de
habilitação, encoders/sensores de proximidades
para controle de velocidade de segurança e sensores
analógicos

Software de
Designer
Gratuito

Função
simulador

adas

Unidades Principais Sistema Completo
Pode funcionar como Stand-alone

Mosaic M1
8 entradas digitais
2 pares de saídas
de segurança OSSD

Mosaic M1S
8 entradas digitais
4 saídas de segurança
OSSD simples (ou 2 pares)

Unidades Principal + até 14 expansões

Até 128 entradas digitais
Até 32 entradas filedbus
Até 32 saídas de segurança
Até 48 saídas de status
Até 128 operadores MSD

Cortinas de luz de medição e automação
Espaçamento do feixe

Medida

Micron A
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Cortinas de luz para aplicações industriais
e não industriais, onde é necessário
detectar, medir e reconhecer objetos.
Dependendo do número e da posição dos
feixes obstruídos por um objeto, a Micron
pode fornecer informações em tempo
real a um CLP ou PC para: detectar a
presença ou a ausência de objetos,
realiza uma contagem, detecta uma
posição, detectar uma forma ou um
perfil, mede dimensões.

Ideal para medição de objetos
detecção de limites dimensionais.

e

Saída analógica AV (0/10 VDC), saída analógica AC
(4/20 mA).

Micron B
Ideal para medição dimensional, detecção
de perfil de objeto e posição.
Linha serial RS 485 e duas saídas de estado sólido 0 /
24V com funções programáveis.

Micron C
Ideal para contagem de peças e
detecção da presença / ausência de
objetos no campo controlado.
Duas saídas antivalentes de estado sólido 0 / 24V
(ON / OFF) sem a necessidade de programação.

Mais de 60 anos de qualidade e inovação
Fundada em Turim em 1959, a ReeR destaca-se pela
forte contribuição na inovação e na tecnologia.
O crescimento constante ao longo dos anos permite a
ReeR estabelecer-se como ponto de referência global na
indústria de segurança para a automação industrial.
A divisão de segurança é, de fato, um líder mundial no
desenvolvimento e na fabricação de sensores
optoeletrônicos de segurança e de controladores de
segurança.
A ReeR tem certificações ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001.
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A ReeR SpA não garante que as informações do produto neste catálogo sejam as mais atuais
disponíveis. A ReeR SpA reserva-se o direito de fazer alterações nos produtos descritos sem
aviso prévio e não assume nenhuma responsabilidade como resultado de seu uso ou aplicação.
Nosso objetivo é manter as informações neste catálogo atualizadas e precisas, no entanto, a
ReeR SpA não aceita nenhuma responsabilidade sobre as informações contidas neste catálogo.
A reprodução não é autorizada, exceto com a permissão expressa da ReeR SpA.
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