barreiras de segurança para controle de acesso
short form

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

Lógicas de Muting pré-configuradas
Somente saída (paralela / cruzada),
entrada-saída (paralela), entrada-saída (cruzada)

Conector de configuração

Status e lâmpada de
Muting integrados

(e lâmpada auxiliar de Muting)
Permite conexão ao PC para configuração por software

Conector mestre

IP65 e IP67

Permite configuração
de hardware através
de diferentes opções
de ligação

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

Pré-configurado e pré-cabeado
Braços de Muting e suportes

Display de
status

Nova fotocélula multi-feixes de Muting
Ideal para detectar objetos não convencionais
Trilho lateral
para fácil instalação
dos sensores de Muting

Versões de transceptor disponíveis
Com elementos retro-refletivos passivos

Vasta gama de acessórios
Incluindo suportes de montagem especiais,
colunas de montagem para piso e caixas de conexão

barreiras de controle de acesso
com funções de Muting integradas
www.reersafety.com.br

Conector para
o(s) sensor(es)
de Muting

Conector para
o(s) sensor(es)
de Muting

Uma gama única
Cobrindo todas as aplicações de Muting
1

Escolha o modelo da barreira

SM

SMO

Configuração por hardware

SMPO

Configuração por hardware

Configuração por hardware ou software

Com status e lâmpada de Muting integrados

Com status e lâmpada de Muting integrados

Também disponível com elementos retro-refletivos passivos
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Configure a lógica de Muting
Configuração por hardware através
da ligação do conector mestre
Configurações L2XP
“Somente saída”
2 feixes cruzados
ou paralelos

Configurações T2X
“Entrada-Saída”
2 feixes cruzados

Configuração por software através
do Safegate Configurator Software

Configurações T4P
“Entrada-Saída”
4 feixes paralelos

Configurações
L2X L2P
T2X T4P

Modelos SM, SMO e SMPO

3

SCS

Modelos SMPO

Escolha os sensores de Muting
Unidirecional / Somente saída
MA
Braços
de Muting
com sensores
integrados

Feixes cruzados
Bidirecional
Entrada / Saída

Feixes paralelos
Unidirecional
Somente saída

Feixes cruzados
unidirecional
Somente saída
MA L2X
2 sensores integrados
(Emissor-Receptor)

MA L2P TRX
2 sensores integrados
(Transceptor)

MA T2X
2 sensores integrados
(Emissor-Receptor)

Feixes cruzados ou paralelos
Unidirecional
Somente saída

MZ
Suportes para
fotocélulas
M⁵/MTRX

Sensores
externos
M⁵/MTRX
(ou fotocélulas)

Bidirecional / Entrada-Saída

Feixes cruzados
Bidirecional
Entrada / Saída

MZ L2XP / TRX
2 sensores de múltiplos feixes M⁵
(ou 2 MTRX para versões TRX)

Feixes cruzados
unidirecional
Somente saída
2 sensores
(ou seja, sensores de múltiplos
feixes M⁵ ou fotocélulas MTRX)

MZ T2X / TRX
2 sens. de múltiplos feixes M⁵
(ou 2 MTRX para versões TRX)

Feixes paralelos
Unidirecional
Somente saída
2 sensores
(ou seja, sensores de múltiplos
feixes M⁵ ou fotocélulas MTRX)

Feixes cruzados
Bidirecional
Entrada / Saída
2 sensores
(ou seja, sensores de múltiplos
feixes M⁵ ou fotocélulas MTRX)

Feixes paralelos
Bidirecional
Entrada / Saída
MA T4P TRX
4 sensores integrados
(Transceptor)

Feixes paralelos
Bidirecional
Entrada / Saída
MZ T4P / TRX
4 sens. de múltiplos feixes M⁵
(ou 2 MTRX para versões TRX)

MA

MZ

Feixes paralelos
Bidirecional
Entrada / Saída
4 sensores
(ou seja, sensores de múltiplos
feixes M⁵ ou fotocélulas MTRX)
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Uma solução integrada
Uma única barreira para todas as suas
necessidades de controle de acesso
Barreira de controle de acesso
com funções de Muting integradas
A barreira mais flexível com Muting
integrado atualmente no mercado
Cada barreira pode ser configurada como somente
saída (L-Muting) ou Entrada / Saída (T-Muting) com
feixes cruzados (X) ou paralelos (P).
A configuração pode ser alterada a qualquer
momento.
Os modelos configuráveis por hardware (SM / SMO
/ SMPO) permitem configurar as lógicas de Muting
e os parâmetros funcionais através da ligação no
conector Mestre.
Os modelos configuráveis por software (SMPO)
permitem a configuração de lógicas de muting e
parâmetros funcionais adicionais (por exemplo,
Muting Parcial) através do Software de
Configuração Safegate (SCS).

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 Muting.
O Safegate garante a perfeita integração
de todos os sensores de Muting que podem
ser conectados diretamente à barreira de
controle de acesso.

Os modelos
SMPO podem ser
configurados através
do software SCS

Modelos programáveis (SMPO) permitem mais
parâmetros de configuração, ideais para resolver
problemas específicos em cenários de aplicação
mais complicados.
O Safegate pode ser usado com braços de Muting
MA (com sensores Muting integrados pré-alinhados
e pré-configurados), com suportes MZ (com
sensores M⁵ de múltiplos feixes ou fotocélulas
MTRX) ou com qualquer outro sensor Muting.
Os sensores podem ser atualizados, adicionados ou
removidos a qualquer momento.
Modelos com lâmpada de status integrada
permitem reconhecer facilmente o status da
barreira.

A figura ilustra a
configuração com suportes
MZ de Muting com fotocélulas
M⁵ de múltiplos feixes

m funções de Muting integradas

Principais características
Características excepcionais
Modelos SM
Três opções de configuração de hardware, selecionáveis via ligação do conector
mestre.
L2X / P (Muting unidirecional com 2 sensores de feixes cruzados / paralelos).
T2X (Muting bidirecional com 2 sensores de feixes cruzados).
T4P (Muting bidirecional com 4 sensores de feixes paralelos).
A figura ilustra
a configuração
com braços
de Muting MA com
sensores integrados

Modelos SMO
Igual aos modelos SM, com status e lâmpada de Muting integrados.

Modelos SMPO
Permite configuração por hardware ou software de todas as lógicas de Muting.
Configuração por hardware via ligação pelo conector principal (nos modelos
SMO). Configuração por software através do software SCS já fornecido; A
configuração por software permite opções adicionais de parâmetros funcionais
particularmente úteis em aplicações complicadas ou incomuns. Com status e
lâmpada de Muting integrados.

Sensores de Muting
MA braços de Muting com sensores pré-cabeados e pré-alinhados para todas as
configurações lógicas de Muting.
MZ suportes com fotocélulas multi-feixes M⁵ para todas as configurações lógicas
de Muting.
Versões especiais para detecção de objetos transparentes, ou seja, vidro (MA TRX
G) e versões de comprimento estendido para transportadores de alta velocidade
(MA TRX V).
Safegate é equipado com dois conectores de Muting integrados com quatro entradas
de Muting, em configurações de 4 sensores, o uso de um Y-divisor é mandatório.
Muting Parcial
Modelo programável, permite a configuração de todas as lógicas de Muting e
parâmetros funcionais adicionais através do software SCS já fornecido.

Lógicas de Muting

As lógicas de Muting são definidas de acordo com a aplicação
final e podem ser resumidas da seguinte forma:

M SG BOX

L2X Lógica com feixes cruzados (unidirecional, somente
saída) Solução adequada para qualquer aplicação com saída de
paletes.
L2P Lógica com feixes paralelos (unidirecional, somente
Versões com elementos
retro-reflexivo passivos
disponíveis
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saída) Solução adequada para aplicações com material
transparente: ou seja, indústria de engarrafamento com saída
de paletes.

T2X Lógica com feixes cruzados (Bidirecional,
Entrada-Saída) Solução adequada para as aplicações de entrada
/ saída de paletes mais comuns. Solução ideal no caso de um
fluxo contínuo de paletes, mesmo sem separação entre os
paletes.
T4P Lógica com feixes paralelos (bidirecional,
entrada-saída) Solução adequada para aplicações com material
transparente e aplicação com presença de palete de largura
reduzida ou não sistematicamente centralizado no
transportador.

A caixa de conexão torna a
fiação das barreiras Safegate
rápida
e
segura,
disponibilizando os principais
controles operacionais na
area protegida.
Ampla gama disponível

Características técnicas
Melhorando a experiência dos usuários
Principais características

Lâmpada de status integrada

Resoluções: 30, 40 mm - 2, 3 e 4 feixes.

GUARD
Cortina de luz em status Normal

Versões Emissor / Receptor e Transceptor
(elementos retro-reflexivo passivos).
Integração das principais funções de
segurança, incluindo autoteste das saídas de
estado sólido, monitoração de dispositivo
externo (EDM) e função de intertravamento
de Start / Restart.

MUTING
Cortina de luz em condição de Muting
Piscando

Seção transversal: 55 x 50 mm.
Altura protegida: 300 ... 2200 mm.

BREAK
Cortina de luz com feixe interrompido

Grau de proteção: IP65 e IP67.
Temperatura de operação: -30 ... +55 ° C (sem
condensação).

OVERRIDE
Cortina de luz em condição de Override

Piscando

Status e Lâmpada de Muting integrados
(modelos SMO / SMPO).

FAIL
Cortina de luz em condição de erro

Kits de braços de Muting, kits de suportes e fotocélulas de múltiplos feixes M⁵
Kits de braços de Muting (MA)
Braços MA L2X

M5 fotocélula multiplos feixes
Com um invólucro de metal
compacto e uma visor frontal
protetor
de
policarbonato,
oferece o grau certo de robustez,
ideal também nos ambientes
mais exigentes.

(2 sensores emissor-receptor)

Braços MA L2P TRX
(2 sensores retro-reflexivos)

Braços MA T2X
(2 sensores emissor-receptor)

Braços MA T4P TRX
(4 sensores retro-reflexivos)

Fornecido com um rabicho com
conector M12 de 5 pólos para
fácil instalação.

Kits de suportes (MZ)
Suportes MZ L2XP

A sinalização de status integrada
permite de forma fácil verificar o
status do sistema.

(com 2 sensores múltiplos feixes M⁵)

Suportes MZ L2XP TRX
(com 2 fotocélulas MTRX)
Suportes MZ T2X
(com 2 sensores múltiplos feixes M⁵)

Suportes MZ T2X TRX
(com 2 fotocélulas MTRX)
Suportes MZ T4P
(com 4 sensores múltiplos feixes M⁵)

Suportes MZ T4P TRX
(com 4 fotocélulas MTRX)

Versões especiais
Braços e suportes especiais
de Muting para aplicações
de objetos transparentes
(ou seja, vidro) e de
transportadores de alta
velocidade

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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