Nejmenší elektronický
bezpečnostní zámek na světě

AZM40
KOMPAKTNÍ
BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK
NOVINKA

Zámek
Unikátní svírací princip

Jednoduché nastavení
Dva seřizovací šrouby pro
přednastavení jazýčku
ovladače

RFID transpondér
Maximální ochrana proti
manipulaci díky individuálnímu
kódování ovladače

Bistabilní princip zámku
Maximální bezpečnost i při
výpadku napájení

Univerzální montáž
Flexibilita ovládání
v úhlu 180°

■M
 alé rozměry
(ŠxVxH): 40 x 119,5 x 20 mm
■B
 istabilní princip zámku
■V
 ysoká přídržná síla uzamčení
FZh = 2 000 N, Fmax = 2 600 N

www.schmersal.cz

■ Aretační síla ca 25 N
■ Individuálně kódované typy s úrovní
kódování „VYSOKÁ“ podle ISO 14119
■ Vhodné pro aplikace do kat. 4 / PL e / SIL 3

AZM40
NEJMENŠÍ ELEKTRONICKÝ
BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK NA SVĚTĚ

RFID senzory
Méně náchylný k poruchám díky
optimálnímu rozmístění senzorů

Vysoká přídržná síla zámku
FZh = 2 000 N, Fmax = 2 600 N

Monitorování
uzamčení
Monitorování polohy
jistícího čepu zámku

■O
 ptimální pro montáž na profily 40 mm
■S
 ymetrická montáž,

■ Pouze jeden typ pro otočné
i posuvné dveře

uchycení možné z obou stran

■ Signální LED jsou vidět ze tří stran

■O
 vladač lze k zámku libovolně

■ Sériové propojení bezpečnostních

přibližovat z okruhu 180°

výstupů bez snížení úrovně bezpečnosti
■ Monitorované uzamčení
nebo zavření dveří

BEZPEČNÝ. FLEXIBILNÍ. MALÝ.
BISTABILNÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK AZM40

UNIKÁTNÍ SVÍRACÍ PRINCIP

VYROVNÁNÍ BOČNÍCH SIL
SNIŽUJE PROSTOJE

Zámek AZM40 je vybavený jedinečnou funkcí zamykání:
u tohoto inovativního řešení sevřením, zajede kónický zajišťovací kolík
zámku AZM40 do stejně tvarovaného protikusu ovladače, zatímco
u běžného zámku prochází celý zajišťovací kolík otvorem v ovladači.

Nový princip uzamykání sevřením přináší mnoho výhod:
Protože je zajišťovací kolík spojený s ovladačem pouze skoseným
povrchem, lze boční síly snáze kompenzovat. Inovativní zamykací
mechanizmus umožňuje uzamčení a odemčení i přesto, že jsou
ochranné dveře či kryt mírně vzpříčené. To přispívá k hladkému
průběhu výrobních procesů a snížení množství prostojů.
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MÉNĚ PORUCH DÍKY OPTIMÁLNÍHU
ROZMÍSTĚNÍ RFID SENZORŮ

SKRYTÁ MONTÁŽ SENZORŮ

Moderní svírací systém zámku umožnil umístit RFID senzory do středu,
přímo proti zajišťovacímu čepu. Celý systém je proto odolný vůči
závadám způsobeným cizím RFID polem nebo jinými RFID systémy.
To umožňuje montáž více přístrojů vedle sebe.

Díky uspořádání senzorů uprostřed, lze zámek AZM40 montovat
v zákrytu – například v profilu. Žádné další vyhloubení pro RFID
komunikaci apod. není potřeba. Neexistuje totiž žádné ovlivnění
stěnami profilu v detekční oblasti atp.

Navíc lze snáze kompenzovat nakloněný nebo vyosený ovladač.
V souhrnu toto vše zvyšuje disponibilitu stroje.
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BEZPEČNÝ. FLEXIBILNÍ. MALÝ.
BISTABILNÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK AZM40

VHODNÉ OBLASTI POUŽITÍ
Díky schopnostem umístění bezpečnostního zámku AZM40 v malých
prostorech a v nejrůznějších pozicích, jsou možnosti jeho použítí
obrovské.

BALICÍ
STROJE

AZM40 je výhodný zejména pro montáž u strojů s malými otočnými
i posuvnými dvířky a kryty.

FARMACEUTICKÝ
PRŮMYSL

OBRÁBĚNÍ
A ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

BISTABILNÍ SYSTÉM:
BEZPEČNÝ A ÚSPORNÝ
Bezpečnostní zámek AZM40 pracuje na bistabilním principu zajištění
zámku. To znamená, že v případě výpadku napájení zůstane zachovaný
poslední stav zámku.
Je tím zaručen bezpečný chod v každém provozním stavu stroje,
tedy i při nebezpečných dobězích stroje, kdy ochranný kryt zůstává
stále uzamčený, ačkoli došlo k výpadku napájení.
Navíc potřeba energie je při bistabilním principu zamykání menší.
Napájení OFF: uzamčeno
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Napájení ON: odemknuto

MAXIMÁLNÍ FLEXIBILITA
Díky 180° úhlové flexibilitě lze ovladač plynule přibližovat
k zámku AZM40 tak, že lze zámek použít také u klapek a dveří,
které se nezavírají v úhlu 90° nebo otevírají nahoru v úhlu 45°.

Přizpůsobivost díky tomuto úhlu zcela usnadňuje umístění v těsných
a obtížně přístupných místech.

OTOČNÉ DVEŘE

POSUVNÉ DVEŘE
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BEZPEČNÝ. FLEXIBILNÍ. MALÝ.
BISTABILNÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK AZM40

OCHRANA OBSLUHY I PROCESU
Podle potřeb jsou na výběr dvě varianty AZM40.

AZM40Z – BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK

AZM40B – BEZPEČNOSTNÍ SPÍNAČ
S FUNKCÍ PROCESNÍHO UZAMČENÍ

U bezpečnostního zámku AZM40Z se bezpečnostní výstupy uvolní
teprve tehdy, když jsou ochranné dveře zavřené a zámek uzamčený.
Tato varianta slouží v první linii ochrany osob.

Model AZM40B se používá pro aplikace požadující uzamčení prostoru
pouze z procesních důvodů. U této varianty se sleduje přítomnost
ovladače a bezpečnostní výstupy se uvolní ihned po zavření
ochranných dveří. Monitorovat samotné uzamčení u takové aplikace
není nutné.

IN

IN

Y1/Y2

Y1/Y2

OUT

OUT

Vysvětlivky
IN

Ovládání magnetu (bistabilní)

Dveře otevřené

Y1/Y2 Bezpečnostní výstupy

Dveře zavřené, nezamčené

OUT

Dveře uzamčené

Diagnostický výstup

Uzamykací čas: ≥200 ms

UPOZORNĚNÍ
V případě výpadku napájení zámek zůstává ve svém posledním stavu.
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INDIVIDUÁLNÍ KÓDOVÁNÍ JAKO
OCHRANA PROTI MANIPULACI
Jestliže je blokovací zařízení obsluhou manipulováno a obcházeno,
není již stroj provozován za podmínek stanovených jeho výrobcem.
Výsledkem je značně zvýšené riziko, kterému je obsluha vystavená.
Nelze-li obcházení ochranných zařízení vyloučit pomocí upravených
či dodatečných provozních režimů, má výrobce stroje na výběr už jen
jediné opatření: musí obcházení bezpečnostního přístroje ztížit nebo
znemožnit (výňatek z EN ISO 14119).

K základnímu provedení zámku AZM40 lze použít jakýkoli typově
odpovídající ovladač. Protože přístroj pro rozpoznání přítomnosti
ovladače využívá technologie RFID, dosahují individuálně kódované
varianty úrovně kódování "vysoká" v souladu s nároky normy
EN ISO 14119. Varianta -i1 akceptuje pouze ovladač, který se spároval
při prvním zapojení a přiblížení k senzoru.
U varianty -i2 je možné spárování zámku a ovladače libovolně podle
potřeby opakovat. Zablokování bezpečnostních výstupů na deset
minut v tomto případě zabrání velmi rychlé výměně ovladače a zvyšuje
ochranu celého systému před manipulací a obcházením. Uživatel si
tak může zvolit pro něj nejvýhodnější variantu kódování a tím i stanovit
úroveň ochrany vůči manipulaci a obcházení.

Automatické spárování ovladače včetně desetiminutového zablokování bezpečnostních výstupů
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BEZPEČNÝ. FLEXIBILNÍ. MALÝ.
BISTABILNÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK AZM40

SÉRIOVÉ ZAPOJENÍ BEZ SNÍŽENÍ
ÚROVNĚ BEZPEČNOSTI

OBSÁHLÁ AUTODIAGNOSTIKA

V přístroji AZM40 jsou integrovány rozsáhlé monitorovací funkce,
díky kterým jej lze propojit do série se všemi ostatními elektronickými
bezpečnostními přístroji Schmersal. Zabezpečení a monitorování
více ochranných dveří a krytů u jednoho stroje či zařízení je znatelně
jednodušší a méně nákladné. Elektronické bezpečnostní zámky
zapojené v sérii se monitorují sami a splňují požadavky kategorie 4
podle ISO 13849.

Nepřetržité autotestování zajišťuje funkci bezpečnostního zámku
i dvoukanálových bezpečnostních výstupů. Chyba každého
bezpečnostního výstupu, ale také příčný zkrat jsou signalizovány
třemi LED s různou barvou a frekvencí blikání. Také obecné závady
jako například příliš vysoká provozní teplota se rozpoznají a pomocí
LED zobrazí.

Chyba v řetězci, např. příčný zkrat u vodičů bezpečnostních výstupů
vedoucích do rozvaděče, je automaticky detekovaná. Výstupy se
odpojí a porucha je signalizovaná diagnostickými LED na
bezpečnostním zámku.
Chyba
Stav
Napájení

Rychlá a jednoduchá diagnostika pomocí 3 barevných LED

DVĚ VARIANTY POUZDRA
Bezpečnostní zámek se nabízí s pouzdrem ve dvou provedeních
a stejně tak i ovladač. Pro obvyklé strojírenské použití existuje pouzdro
s plochým povrchem pro šrouby s válcovou hlavou. Pro vizuálně lepší
instalaci a tam, kde hlavní prioritou je úspora místa, lze zvolit variantu
pouzdra se zahloubením pro šrouby se zápustnou hlavou.

Pouzdro s plochými povrchy (-PH) pro šrouby s válcovou hlavou
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Pouzdro se zahloubením pro šrouby se zapuštěnou hlavou

TECHNICKÉ A OBJEDNACÍ ÚDAJE AZM40
Technické údaje
Přídržná síla zámku FZh / Fmax:

AZM40
2 000 N / 2 600 N

Aretační síla:

ca 25 N

Krytí:

IP65

Rozměry (Š x V x H):

40 x 119,5 x 20 mm

Montážní umístění:

Libovolné

Materiál pouzdra:

Skleněným vláknem zesílený termoplast, samozhášecí /
tlakový odlitek ze slitin lehkých kovů

Materiál ovladače:

Ušlechtilá ocel / tlakový odlitek ze slitin lehkých kovů

Napájecí napětí:

24 VDC –15 % / +10 %

Elektrické připojení:

Integrovaný 8pinový konektor M12

Výstupy:

1 diagnostický výstup, 2 bezpečnostní výstupy, všechny pozitivně spínané

Diagnostika a zobrazení stavu:

Ze tří stran viditelné LED (červená, žlutá, zelená)

Posouzení bezpečnosti
- blokovací funkce:
- funkce uzamykání:

EN ISO 13849-1, IEC 61508
PL e / Kat. 4 / SIL 3
PL d / Kat. 2 / SIL 2

Pouzdro s plochými povrchy
pro šrouby s válcovou hlavou

Pouzdro s otvory
pro zapuštěné šrouby

Diagnostický výstup

Individuální kódování,
s možností opakovaného
spárování -i2

Individuální kódování,
jedinečné -i1

Standardní kódování

připravuje se:

Monitorování zavření /
bezpečnostní senzor se zámkem

Monitorování uzamčení /
bezpečnostní zámek

Certifikace:

Označení
AZM40Z-ST-1P2P
AZM40Z-i1-ST-1P2P
AZM40Z-i2-ST-1P2P
AZM40Z-ST-1P2P-PH
AZM40Z-I1-ST-1P2P-PH
AZM40Z-I2-ST-1P2P-PH
AZM40B-ST-1P2P
AZM40B-i1-ST-1P2P
AZM40B-i2-ST-1P2P
AZM40B-ST-1P2P-PH
AZM40B-I1-ST-1P2P-PH
AZM40B-I2-ST-1P2P-PH

Obj. číslo
103034187
103034188
103034189
103037333
103037334
103037335
103034193
103034194
103034195
103037330
103037331
103037332

Ovladač pro zapuštěné šrouby

AZM40-B1

103034199

Ovladač pro šrouby s válcovou hlavou

AZM40-B1-PH

103037328

■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
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BEZPEČNÝ. FLEXIBILNÍ. MALÝ.
BISTABILNÍ BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK AZM40

JEDNODUCHÁ A BEZPEČNÁ
INSTALACE
Instalační systémy Schmersal zrychlují, zjednodušují a zlevňují
propojování přístrojů.
Zabrání se chybám při zapojení a výrazně se sníží pracnost při instalaci.
K dispozici jsou aktivní a pasivní propojovací instalační systémy.

PROFISAFE SLUČOVAČ SFB
■ Aktivní instalační systém
■ Volné propojení bezpečnostních spínacích přístrojů
■ Připojení až 8 bezpečnostních spínacích přístrojů
■ PROFINET / PROFIsafe sběrnice k nadřazenému bezpečnostnímu řízení
■ Umožňuje vyhodnotit diagnostické signály od všech zapojených přístrojů

BEZPEČNOSTNÍ SLUČOVAČ PFB
■ Pasivní instalační systémy
■ Sériové propojení bezpečnostních spínacích přístrojů
■ Připojení až 4 bezpečnostních spínacích přístrojů
■ Individuální pojistky bezpečnostních spínacích přístrojů

Jednoduchá a flexibilní instalace s pomocí bezpečnostních slučovacích boxů
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VYHODNOCENÍ SIGNÁLŮ
Pro bezpečné zpracování a vyhodnocení signálů jsou podle
komlexnosti a hloubky propojení bezpečnostních obvodů k dispozici
řešení na bázi bezpečnostních PLC, bezpečnostních modulů
i jednoduchých programovatelných jednotek, které nabízí množství
možností vizualizace a diagnostiky.
Multifunkční bezpečnostní moduly SRB-E-FWS-TS zahrnují funkce
monitorování bezpečného zastavení nebo bezpečnostního časového
relé v jediném přístroji. Varianta SRB-E-402FWS-TS je navíc vybavená
možností monitorovat kontakty nebo výstupy bezpečnostních přístrojů
ochranných krytů.
S tímto přístrojem lze zabránit otevření dveří v případech nebezpečných
doběhů a také pohyb bezpečně odpojit. Navíc se pomocí
bezpečnostních výstupů zabrání spuštění stroje s otevřenými dveřmi.
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ŠIROKÝ SORTIMENT DOPLŇKOVÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO MONTÁŽ, INSTALACI I VYHODNOCENÍ SIGNÁLŮ

MONTÁŽ
Popis

Označení

Obj. číslo

Montáž vně: TFA-020

101172607

Montáž uvnitř: TFI-020

101172609

Popis

Označení

Obj. číslo

PROFIsafe slučovač SFB

■ Volné propojení bezpečnostních
spínacích přístrojů
■ Připojení až 8 bezpečnostních spínacích
přístrojů
■ PROFINET / PROFIsafe sběrnice
k nadřazenému bezpečnostnímu řízení
■ Umožňuje vyhodnotit diagnostické signály
od všech zapojených přístrojů

SFB-PN-IRT-8M12-IOP

103015478

Bezpečnostní slučovač PFB

■ Sériové zapojení bezpečnostních
spínacích přístrojů
■ Připojení až 4 bezpečnostních
spínacích přístrojů
■ Individuální pojistky bezpečnostních
spínacích přístrojů

PFB-IOP-4M12-IOP

103013573

Popis

Délka

Označení

Obj. číslo

Připojovací kabel s konektorem M12 / 8 pinů

5,0 m

A-K8P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-4-69-VA

101210560

Připojovací kabel s konektorem M12 / 8 pinů

10,0 m

A-K8P-M12-S-G-10M-BK-1-X-A-4-69-VA

103001389

Připojovací kabel s konektorem M12 / 8 pinů

2,5 m

A-K8P-M12-S-G-2,5M-BK-2-X-A-4-69

103011415

Připojovací kabel s konektorem M12 / 8 pinů

5,0 m

A-K8P-M12-S-G-5M-BK-2-X-A-4-69

103007358

Připojovací kabel s konektorem M12 / 8 pinů

10,0 m

A-K8P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69

103007359

Připojovací kabel s konektorem M12 / 8 pinů

2,0 m

A-K8P-M12-S-W-2M-BK-2-X-A-2

101209969

Připojovací kabel s konektorem M12 / 8 pinů

5,0 m

A-K8P-M12-S-W-5M-BK-1-X-A-4-69-VA

101210561

Středící doraz

■ Středící doraz pro vyrovnání polohy zavřených
dveří

PROPOJENÍ
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VYHODNOCENÍ SIGNÁLŮ

Bezpečnostní
reléový modul
PROTECT SRB-E

Bezpečnostní PLC
PROTECT PSC1

Popis

Označení

Obj. číslo

■ Funkce STOP 0
■ 1 nebo 2kanálové zapojení
■ Automatický start / manuální start
■ 2 bezpečnostní výstupy 5,5 A
■ 1 signalizační výstup

SRB-E-201ST

103008067

■ Monitorování klidového stavu
s 1 nebo 2 senzory
■ Doplňkový klidový signál
■ 2kanálové monitorování času
■ 2kanálové monitorování ochranných krytů
■ 2 bezpečnostní kontakty
■ 2 bezpečnostní výstupy
■ 2 signalizační výstupy

SRB-E-402FWS-TS

103014757

■ Volně programovatelné
■ 14 bezpečných vstupů
■ 4 bezpečné HL-výstupy
■ 1 bezpečnostní reléový výstup
■ Stavebnicově rozšířitelné až na
64 vstupů/výstupů
■ Bezpečné monitorování os
dle EN 61800-5-2 pro 1 osu
■ Protokol sběrnice (Profinet/Ethercat/
EthernetIP) lze volit pouze pomocí sw

PSC1-C-10-SDM1-FB1

103008445

■ Volně programovatelné
■ 14 bezpečných vstupů
■ 20 volně nastavitelných vstupů/výstupů
■ 4 bezpečné HL-výstupy
■ 1 bezpečnostní reléový výstup
■ Stavebnicově rozšířitelné až na
272 vstupů/výstupů
■ Bezpečné monitorování os
dle EN 61800-5-2 pro až 12 os
■ Univerzální komunikační modul
podporuje obvyklé sběrnicové systémy
pouze s jediným hw
■ Protokol sběrnice (Profinet/Ethercat/
EthernetIP) lze volit pouze pomocí sw
■ Bezpečnostní decentralizované IO
a Master-Master komunikace

PSC1-C-100-FB1

103008452
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SKUPINA SCHMERSAL
OCHRANA PRO ČLOVĚKA I STROJ
Již více než dvě desetiletí zastupujeme na českém a slovenském trhu
světového lídra v oblasti strojní bezpečnosti – firmu Schmersal. Mezi naše
silné stránky patří znalosti, zkušenosti, soulad našich produktů s
evropskými i mezinárodními zákony a standardy, ale i nevšední péče o
potřeby klientů.
K našim zákazníkům patří nejen globální hráči v oblasti výroby a konstrukce
strojů a výrobních linek, ale také provozovatelé a uživatelé strojních
zařízení. Všichni profitují z rozsáhlého know-how firmy Schmersal
a zkušeností našich techniků, kteří Vám navrhnou a připraví řešení tak, aby
splňovalo veškeré zákonné bezpečnostní požadavky a současně vyhovělo
potřebám vašich strojů, robotů a výrobních zařízení. Navíc disponujeme
specifickými znalostmi a zkušenostmi z různých průmyslových oborů.
Mezi ně patří výroba a zpracování potravin, balení a balící technika,
konstrukce obráběcích a tvářecích strojů, výtahy a zdvihací technika,
těžký a důlní průmysl a v neposlední řadě automobilový průmysl.
Do naší nabídky významně přispívá také akademie tec.nicum, s rozsáhlým
výběrem služeb v oblasti bezpečnosti strojních zařízení. Certifikovaní
bezpečnostní technici poradí výrobcům strojů i jejich provozovatelům ve
všech aspektech strojní bezpečnosti. Kromě toho, v úzké spolupráci se
zadavateli a výrobci, navrhují a realizují komplexní bezpečnostní řešení
strojů a strojních provozů.
Těšíme se na spolupráci – váš tým MERCOM COMPONENTA.

PRODUKTY

SYSTÉMY

SLUŽBY

■ Bezpečnostní spínače, snímače
a bezpečnostní zámky

■ Kompletní řešení pro zajištění
nebezpečných oblastí

■ tec.nicum academy –
školení a semináře

■ Bezpečnostní PLC, bezpečnostní
reléové moduly a bezpečnostní
sběrnicové systémy

■ Individuální nastavení a
programování bezpečnostních
řídicích jednotek

■ tec.nicum consulting –
poradenské služby

■ Optoelektronická a doteková
bezpečnostní zařízení

■ Bezpečnostní technika na míru
– ať pro jednotlivé stroje nebo
komplexní výrobní linky

■ Automatizační technologie:
polohové, přibližovací a speciální
spínače

■ Specifická bezpečnostní řešení
vhodná pro dané průmyslové
odvětví

■ tec.nicum engineering –
koncepce a technické plánování
■ tec.nicum integration –
provedení a montáž
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Uvedená data a údaje byly pečlivě zkontrolovány.
Technické změny a omyly vyhrazeny.

www.schmersal.cz

