MLD 500, MLD 300
Vícepaprskové bezpečnostní světelné
závory a transceiver s funkcí
utlumení (muting)

INFORMACE O PRODUKTU

MLD – cenově výhodná alternativa

Nové vícepaprskové bezpečnostní světelné závory
s integrovaným potenciálem úspory nákladů
Vícepaprskové bezpečnostní světelné závory řady MLD 300 a MLD 500 jsou
aktivní optoelektronická ochranná zařízení osob na vstupech nebo
v nebezpečných oblastech strojů a výrobních linek. Zařízení jsou k dispozici jako
dvou-, tří- a čtyřpaprskové systémy vysílače a přijímače a rovněž jako dvou a
nově také třípaprskové systémy transceiveru (vysílač kombinovaný s přijímačem).
Tyto systémy v sobě spojují vysokou úroveň bezpečnosti s individuálně nastavitelnou funkčností. Kromě funkcí blokování rozběhu a opětovného rozběhu a
monitorování stykačů je možné zvolit různé režimy potlačení bezpečnostní
funkce (mutingu). Pro provedení konfigurace není nutné použití počítače, jelikož
funkce jsou nastavitelné jen způsobem zapojení – z toho důvodu nejsou potřeba
žádné další moduly a při výměně není vyžadována rekonfigurace zařízení.
Volitelné vybavení, jako je například pomocný laserový zaměřovač, mutingová
lampa a nová sada otočných držáků pro snadné upevnění a seřízení, doplňuje
produktovou řadu MLD. Z toho vyplývá, že uživatel má k dispozici rozmanitý,
rychlý a snadno použitelný bezpečnostní systém s vysokou úrovní účinnosti a
cenové výhodnosti.
Soulad s normami

MLD 300

MLD 500

Typ v souladu s IEC/EN 61496

Typ 2

Typ 4

SIL v souladu s IEC 61508, IEC/EN 62061

SIL 2

SIL 3

Úroveň vlastností (PL) v souladu s EN ISO 13849-1

PL d

PL e

Hlídání vstupu, obvodové zabezpečení,
muting – vaše požadavky jsou rozhodující

Na základě požadavků zabezpečované aplikace může uživatel zvolit
konkrétní typ se specifickou funkčností, která bude v daném případě
nejvhodnější. Kromě toho disponují jednotlivé produktové řady MLD
dalšími zajímavými vlastnostmi:

Inovace
v oblasti transceiverů (vysílačů kombinovaných s přijímačem)

Nový třípaprskový transceiver může nahradit složitější systémy
 ařízení je vhodné pro prostředí s nízkou teplotou
Z

Zařízení je kompletně funkční do teploty -25°C
S nadné uvedení do provozu
Veškerá nastavení, např. konfigurace režimů mutingu, se provádí bez
použití počítače; při výměně zařízení tedy není potřeba žádné programování
 tlumení bezpečnostní funkce (muting) bez dalších přídavných zařízení
U

Integrované funkce mutingu konfigurovatelné způsobem zapojení;
volitelná mutingová lampa vestavěná do přijímače
 ychlé seřízení s laserovým zaměřovačem
R

Volitelně vestavěný laserový zaměřovač pro snadné a rychlé seřízení
světelných závor při dlouhých vzdálenostech
S edmi-segmentový displej
Jednoduché určení aktuálního stavu senzoru

Ať už se jedná o systém transceiveru nebo vysílače
a přijímače – zahrnuje vždy všechny přednosti MLD

Příslušné vybavení (funkční třídu) řady MLD je možné volit v závislosti na použití. To se týká nejen funkcí vestavěného mutingu,
ale také dalších volitelných funkcí. Řada MLD 330 a MLD 530, například disponuje sedmi-segmentovým displejem, který
můžete použít pro okamžité stanovení příčiny chování snímače a učinit řádná opatření.

Systém transceiveru

Systém vysílače-přijímače

Tento systém se skládá z aktivního transceiveru (vysílač/

Systém odděleného vysílače a přijímače zvyšuje provozní

přijímač v jednom pouzdře) a pasivního zrcadla pro odraz

rozsah.

paprsku, které nevyžaduje elektrické napájení.
K dispozici jsou dvou- a třípaprskové systémy
K dispozici jsou dvou- a třípaprskové systémy

Provozní rozsah typu 1 (MLD...-R/-T): 0,5 až 50 m

Provozní rozsah od 0,5 do 8 m

Provozní rozsah typu 2 (MLD...-xR/-xT): 20 až 70 m

Technologie připojení M12

Technologie připojení M12

Vysoká odolnost vůči rušení díky vícenásobnému skenu

Vysoká odolnost vůči rušení díky vícenásobnému skenu

NOVINKA

Funkce

MLD 310
MLD 312 *
MLD 510

MLD 330
MLD 530

X

X

Blokování (opětovného) rozběhu (RES), volitelné

X

X

Monitorování stykačů (EDM), volitelné

X

X

Konfigurovatelné provozní režimy

X

X

Automatické spuštění/opětovné spuštění

X

MLD 320
MLD 520

X

Vestavěný 2senzorový muting (paralelní / postupný)
Laserový zaměřovač (volitelný pro systémy vysílačepřijímače)
*) MLD 312 s externím testováním

X

X

Seřízení a montáž –
snadná věc

Snadné seřízení
se zabudovaným laserovým zaměřovačem
Tato řada je předurčená pro obvodové zabezpečení velké
oblasti, které je prováděno pomocí zrcadel. Jsou zde možné
rozsahy až do 70 m. Pomocí laserového zaměřovače je
seřízení paprsků značně usnadněno. Odrazivý prvek
zabudovaný v horní části přijímače zajišťuje jasnou viditelnost
světelného bodu zaměřovacího laseru i na dlouhé vzdálenosti.
Zrcadlové sloupy pro odraz paprsku potřebné pro obvodové
zabezpečení se nechají rychle a snadno seřídit podle potřeby.
Uvádění do provozu je tak výrazně rychlejší.
Otočný držák BT-240 (volitelné vybavení)
Pomocí otočného držáku je možné natočit bezpečnostní
zařízení v rozsahu 240° ve své ose. Tyto držáky se snadno
montují a seřizují. Je to velmi praktické řešení pro zjednodušení
manipulace a seřizování systémů MLD.
Upínací držák BT-P40 (volitelné vybavení)
Pokud je bezpečnostní senzor použit v montážních sloupech,
může být pomocí upínacích držáků zafixován v požadované
výšce. Zafixování a následná změna této výšky je díky
konstrukci těchto držáků velmi jednoduchá.

Snadné seřízení
použitím vestavěného
laserového zaměřovače
v aplikaci hlídání
vstupu.

Konfigurace režimů mutingu bez použití počítače

U zařízení MLD je možné snadno nastavit celkem 6 různých

částečný muting, kdy jsou spodní paprsky v režimu mutingu,

provozních režimů mutingu. Konfigurace je provedena

zatímco horní paprsek zůstává bezpečnostně aktivní. Díky

způsobem zapojení. Další pomocné vybavení, jako je počítač,

tomu nejsou zapotřebí dodatečné bezpečnostní komponenty

software nebo speciální mutingová jednotka není potřeba.

jako např. ochranné kryty, nebo další bezpečnostní senzory.

Celý systém zahrnující funkci mutingu je tak velmi jednoduchý
a snadno nastavitelný.

Pokud signál pro spuštění mutingu přichází z PLC, může
uživatel použít pro vedení tohoto signálu 8pólovou zástrčku,

Díky jednotlivým provozním režimům je senzor připraven na

která je přímo na senzoru. Snižují se tak náklady na kabeláž.

širokou škálu aplikací mutingu. Můžete tak realizovat jak

A zároveň může být použita funkce pro aktivaci nebo

2senzorový paralelní muting, který se často používá

deaktivaci mutingové sekvence pomocí externího signálu.

v dopravníkových a skladových systémech, tak 2senzorový

Zvýší se tak ochrana před zneužitím a manipulací.

postupný muting, který je upřednostňován u aplikací
s nedostatkem prostoru (např. při pohybu palet z nebezpečné
oblasti). V případě potřeby je možné přenastavit časové limity
mutingu. Časové omezení mutingu může být nastaveno až na
dobu 8 hodin. Kromě toho máte také možnost zvolit tzv.

Zabezpečení s a bez mutingu –
jednoduše inovační!

Tuto řadu je možné použít pro standardní hlídání vstupu, stejně jako pro aplikace, kde je požadován postupný nebo paralelní
muting. Zde rovněž platí: stačí jen správně zapojit a zařízení je ihned připraveno k provozu.

Hlídání vstupu pomocí vícepaprskových bezpečnostních světelných

Hlídání vstupu pomocí třípaprskového transceiveru řady MLD 300

závor MLD v aplikaci s částečným mutingem, kde může být

pro dopravníkové a skladovací systémy.

utlumena bezpečnostní funkce spodních paprsků, ale ne horního.

Vícepaprsková bezpečnostní světelná závora MLD 500 s vestavěnou

Vícepaprsková bezpečnostní světelná závora MLD 500 s vestavěnou

mutingovou lampou v aplikaci s paralelním mutingem.

mutingovou lampou v aplikaci s postupným mutingem.
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Optoelektronické senzory
Kubické senzory
Válcové senzory, miniaturní senzory, zesilovače pro optická vlákna
Měřicí senzory
Speciální senzorika
Světelné závěsy
Vidlicové senzory
Kontrola dvojitých archů, identifikace lepených spojů
Příslušenství
Identifikační systémy
Komunikační systémy
Měření vzdáleností
Snímače čárových kódů
Systémy RF-IDent
Modulární jednotky rozhraní
Průmyslové systémy pro zpracování obrazů
Optické systémy pro přenos dat
Optické měření vzdáleností/polohování
Ruční čtečky
Bezpečnostní senzory
Bezpečnostní systémy
Servis bezpečnostních zařízení
Bezpečnostní laserové skenery
Bezpečnostní světelné závěsy
Vysílače-přijímače (transceivery) a vícepaprskové bezpečnostní světelné závory
Jednopaprskové bezpečnostní světelné závory
Program výrobků AS-i-Safety
Bezpečnostní senzorika pro PROFIBUS DP
Bezpečnostní dveřní spínače a spínače se zámkem
Bezpečnostní relé a rozhraní
Příslušenství k senzorům a signalizační přístroje
Měření doběhových časů strojů, roční prohlídky bezpečnostních světelných
zařízení, servis a další poradenství

