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Linha de Segurança 
Barreira, Grade e Cortina de Luz

Safe solutions for your industry
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Detecção da presença por aproximação
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Os produtos podem sofrer alterações das especifi cações sem prévio aviso. 3

(ISO 13855)

Análise de Riscos segundo EN 954-1, NBR 14153
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Cortina e Grade de Luz SLC 220/420 SLG 220/420

resistente

Parametrizador de Funções Especiais

49,6

A: Altura do campo de proteção
B: Medida de fi xação
C: Comprimento total

C B A

49,6

37
,5

42

680

86

48,7
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Os produtos podem sofrer alterações das especifi cações sem prévio aviso. 5

Produtos de Segurança - Cortinas e Grades de Luz

ReceptorEmissor

Chave de Código para especifi cação da Cortina e Grade de Luz
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4 (EN 954-1, NBR 14153 e IEC/EN 61496-1/-2)

4 (EN 954-1, NBR 14153 e IEC/EN 61496-1/-2)

2 (EN 954-1, NBR 14153 e IEC/EN 61496-1/-2)

IEC/EN 61496-1/-2

Barreira de Luz SLB 200
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O grupo Schmersal
O grupo empresarial Schmersal dedica-se, há muitos anos, a buscar soluções de segurança no 
processo produtivo. Com os mais diversos produtos, módulos de comando de atuação mecâ-
nica e sem contato, foi criada a maior linha mundial de sistemas e soluções de comutação de 
segurança para proteger o homem e a máquina. Mais de 1.500 colaboradores em mais de 50 
países ao redor do mundo trabalham juntos com os nossos clientes no desenvolvimento de so-
luções inovadoras, para assim tornar o mundo mais seguro.

Motivados pela visão de um ambiente de trabalho seguro, os engenheiros do Grupo Schmersal 
estão trabalhando constantemente no desenvolvimento de novos dispositivos e sistemas para 
cada aplicação imaginável e exigência de diferentes indústrias. Novos conceitos de segurança 
exigem novas soluções e é necessário integrar novos princípios de detecção e descobrir novos 
caminhos para a transmissão e avaliação das informações fornecidas por estes princípios. Além 
disso, o conjunto de normas, regulamentos e diretivas cada vez mais complexas, relativas à  
segurança de máquinas, também requer uma mudança de pensamento dos fabricantes e  
usuários de máquinas.

Estes são os desafios que o Grupo Schmersal, em pa ceria com os fabricantes de máquinas, 
está enfrentando e continuará a enfrentar no futuro.

Divisões de produtos Setores Serviços Competências

■  Elevadores e escadas mecânicas 
■ Embalagens
■ Alimentos
■ Máquinas-ferramenta
■ Indústria pesada

■  Segurança de máquinas
■  Automação
■  Proteção contra explosão 
■  Concepção higiênica 

Comutação e monitoração de segurança

■  Chaves de segurança para monitoração de portas
■  Equipamentos de comando com funções de 

segurança
■  Equipamentos de segurança táteis
■  Equipamentos de segurança optoeletrônicos

Segurança no processamento do sinal

■ Módulos de monitoração de segurança
■ Controladores de segurança
■ Sistemas de bus de campo de segurança

Automação
■ Detecção de posição
■ Equipamentos de comando e sinalização

■  Consultoria de aplicações
■  Avaliação de conformidade 

CE e NR12 
■  Análise de risco conforme a 

diretiva de máquinas 
■  Medições de tempo

de funcionamento 
remanes cente 

■  Cursos e treinamentos
■ Academia Schmersal

www.schmersal.com.br

Os dados e especificações citados foram verificados criteriosament
Alterações técnicas reservadas, sujeitas a equívocos.

(15)15) 3263-9800




