
Indústria Pesada
Sistemas de tecnologia de transporte



Parceria de 

distribuição global

O grupo Schmersal e a Coal Control Gesellschaft für Automation mbH fundam uma parceria de 

venda global no setor da tecnologia de segurança para o transporte de materiais a granel.

A gama de produtos de ambas as empresas oferece um complemento importante aos clientes

da indústria de matérias-primas, possibilitando soluções completas a partir de uma só fonte.

Cadeia de  

processo completa

O setor da indústria pesada da Schmersal produz dispositivos comutadores que são utilizados 

em toda a cadeia do processo – desde a exploração da matéria-prima, passando pelo seu 

transporte até o seu processamento. Nesse processo, a Schmersal concentra-se na preparação 

de soluções de segurança para a proteção de colaboradores e processos. Os dispositivos de 

proteção da Coal Control, por sua vez, protegem os sistemas de transporte  

de alta qualidade e de elevado custo dos clientes contra danos. Os sistemas de monitoração 

ajudam a reduzir custos de investimento e reparação e a aumentar a vida útil das correias 

transportadoras.

Serviços de 

consultoria

A oferta combinada de ambas as empresas inclui ainda serviços abrangentes de consultoria. 

Uma combinação única de tecnologia de segurança de ponta e um know-how fundamentado  

que a Schmersal e a Coal Control oferecem aos seus clientes em todo o mundo.

Tecnologia de segurança para o transporte de material a granel
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 Pó, temperaturas 

variáveis e um manuseio nem sempre 

"delicado": unidades de comando 

utilizadas em sistemas transportadores 

devem resistir a condições severas 

continuamente. Os nossos dispositivos 

de comando e sinalizadores, interruptores  

cruzados e caixas de estrutura 

resistentes foram desenvolvidos para 

estes requisitos e criam a base para uma 

comutação segura.

2 SIGNAL  Na área de 

"Processamento seguro de sinais", os 

módulos de relés de segurança e redes 

são utilizados para as mais diversas tarefas 

de tecnologia de segurança (por ex. para 

interruptores de emergência), bem como 

sistemas centralizados e descentralizados 

baseados em microprocessador. Estes 

incluem, por exemplo, dispositivos 

de controle de segurança e redes de 

segurança que se distinguem por uma 

enorme flexibilidade.

3

LEVEL  Em pontos de 

transferência da correia ou em instalações 

de silos é necessário monitorar com 

frequência o nível de enchimento de 

materiais a granel como granulados, 

pós, minérios ou sementes. Para esta 

aplicação, a Schmersal desenvolveu 

dispositivos de controle de nível para 

aplicações em ambientes adversos. 

Conforme os requisitos, o usuário pode 

optar por interruptores de valor limite 

eletromecânicos e sem contato.
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Proteção de máquinas e pessoas: dispositivos comutadores seguros e redes

CD
®

Fieldbus Installationbus
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BELT  Os interruptores de 

desalinhamento monitoram o curso das 

correias transportadoras. Se a correia 

transportadora se mover de forma 

descentralizada para fora das polias de 

acionamento/desvio, os dispositivos de 

comutação ativam. Através do escalonamento 

de contatos ocorre, por exemplo, a partir de 

um desvio de 10 graus, um pré-aviso e a 

desconexão da correia transportadora ocorre 

depois, por exemplo, a partir dos 25 graus. Os 

escalonamentos de contatos individuais estão 

disponíveis a pedido.

4

STOP  Os interruptores de 

emergência de acionamento por cabo  

asseguram uma função de PARADA DE 

EMERGÊNCIA com monitoramento de cabo 

rompido em sistemas transporta dores com 

modo de atuação monolateral até 75 m, ou 

bilateral até 2 x 50 m de distância. Todos os 

interruptores de emergência de acionamento 

por cabo não são sensíveis relativamente a 

influências externas como torção, vibração e 

oscilações de temperatura.
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                          Para a instalação dos 

dispositivos comutadores no sistema, 

oferecemos um conceito de sistema à 

medida para acessórios para interruptores 

de desalinhamento de correias com 

diâmetro de roletes de 32 a 90 mm, ou 

os conjuntos definidos para monitorar a 

ruptura dos cabos da chave de emergência 

de atuação de um lado ou de dois lados.
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Proteção de máquinas e pessoas: dispositivos comutadores seguros e redes

ACES SORIOS
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 Monitorar a velocidade 

em correias transportadoras para evitar 

danos ao sistema e para a otimização 

do nível de enchimento e do desgaste 

em sistemas de cintas em cadeia, 

inclusive detecção de deslize das correias 

transportadoras.

7  É um sistema de 

medição para monitorar as emendas 

realizadas na correia transportadora. 

Realiza medições precisas em cada correia 

do tapete e informa antecipadamente 

em caso de desvios no comprimento das 

emendas.
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Proteção de sistemas e investimentos: monitorização contra ruptura de bandas, fendas e cintas
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 É um sistema para 

monitorar a detecção antecipada de cortes 

longitudinais na correia transportadora. 

Monitora os pontos de perigo onde 

são realizados o carregamento e o 

descarregamento na correia transportadora e 

onde o risco de cortes longitudinais é maior.

9  É um sistema 

que informa ao usuário sobre 

mudanças ou reduções na força 

tênsil nos cabos de aço interno às 

correias transportadoras causadas 

pela corrosão ou rompimento dos 

mesmos.
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Proteção de sistemas e investimentos: monitorização contra ruptura de bandas, fendas e cintas



Grupo Schmersal
Sob a direção de seu proprietário, o grupo Schmersal dedica-se há décadas à segurança no 

local de trabalho. A empresa fundada em 1945 conta com sete unidades de produção em três 

continentes, bem como sociedades próprias e parceiros de distribuição em mais de 60 países. 

Num panorama de tarefas exigentes de segurança de máquinas, o Grupo Schmersal pertence 

aos líderes internacionais do mercado de competências. Com base num portfólio de produtos 

abrangente, os cerca de 2.000 colaboradores e colaboradoras da empresa desenvolveram 

soluções de segurança completas para a segurança do homem e da máquina.

Fazem parte dos clientes do grupo Schmersal a “Global Players” da construção de máquinas e 

sistemas, bem como os utilizadores das máquinas. A Schmersal possui competência especial 

no setor dos recursos minerais, como a mineração a céu aberto, e também na construção de 

máquinas pesadas. Além disso, a tec.nicum oferece, como prestadora de serviços do grupo 

Schmersal, uma vasta gama de Safety Services.

Em muitos setores industriais são válidos os requisitos da proteção contra explosão. Para 

esta área específica de tarefas, a Schmersal fundou um centro de competências próprio, que 

desenvolve e produz componentes de segurança correspondentes aos requisitos da  

directiva ATEX 9/49 CE.

Coal Control  

Gesellschaft für  

Automation mbH

Desde 1995, a Coal Control Gesellschaft für Automation mbH desenvolve e produz sistemas de 

comando para a indústria Mining internacional. Com a aceitação das tecnologias da Montan-

Forschung Dr. Hans Ziller KG em meados dos anos 90, a Coal Control possui um sólido know-

how e uma experiência de décadas na mineração subterrânea internacional.

A empresa possui uma excelente reputação mundial como fabricante de tecnologias de controle 

e automatização eletrotécnicas inovadoras para o setor da mineração. A Coal Control é um 

dos líderes tecnológicos e inovadores no setor da detecção de chanfraduras longitudinais nas 

correias transportadoras, bem como no controle e automatização de sistemas de climatização 

centrais na mineração subterrânea. Os sistemas de comando da empresa de Hilden são 

produzidos com as mais recentes tecnologias da mineração a céu aberto e subterrânea.

A filosofia da empresa centra-se nos elevados requisitos de qualidade dos clientes, no 

transporte planejado e sem problemas que seus produtos de alta qualidade necessitam,  

bem como na obtenção de soluções específicas aos clientes.



Coal Control
Gesellschaft für Automation mbH

Reisholzstraße 15, D - 40721 Hilden

Telefone: +49-(0)2103-951-882

Telefax: +49-(0)2103-951-839

E-mail: info@coal-control.de

Internet: www.coal-control.de

Segurança de processo  
em sistemas de transporte
■  Proteção de processos e  

investimentos

■  Tecnologia de monitorização de  

cintas, automatização e regulação

Segurança de máquinas  
em sistemas de transporte
■ Proteção de máquinas e pessoas

■  Dispositivos de detecção de posição,  

comando e sinalização, processamento 

seguro de sinais
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Brasil 
Tel.: +55-15-3263-9800 

E-mail: vendas@schmersal.com.br 

Internet: www.schmersal.com.br 

 

México 

Tel.: +52-55-2701-4595 

Tel.: +52-55-2701-4595 

 

Chile 
Tel.: +56-9-8136-6703 

 

Argentina 

Tel.: +54-11-2271-5359 

 

Colômbia 

Tel.: +57-317-679-8888 

 

Peru 

Tel.: +51-949165670


