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INTRODUÇÃO 

 

Bem-vindo a nosso mundo! 

 

O Grupo Schmersal é líder mundial em sistemas de segurança para pessoas, maquinas e 

processos produtivos oferecendo mais de 25.000 dispositivos e sistemas de segurança, 

componentes de elevadores e automação industrial.  

 

Somos referência e estamos na vanguarda em oferecer soluções e serviços em implantação de 

sistemas de segurança customizados através de consultorias em levantamento e avaliação de 

riscos, treinamentos, engenharia de aplicação e projetos de segurança para adequar sua planta 

indústria na NR12.  

 

Temos um know-how de 70 anos em segurança industrial, mas nada disso teria sentido se nós 

não tivéssemos paixão e amor naquilo que fazemos. Esse é o nosso maior diferencial, nós somos 

apaixonados por aquilo que fazemos. 

 

Em 2015 a Schmersal está, pelo 4º ano consecutivo, entre as melhores empresas para se 

trabalhar no Brasil (GPTW - Revista Época). Somos apaixonados por encontrar formas, seja em 

produtos, serviços e soluções, para garantir maior segurança no local de trabalho, contribuindo 

para eliminar acidentes, redução de custos de nossos clientes e principalmente valorizando a 

vida. Assim acordamos todas as segundas-feiras com sorriso no rosto para contribuir para um 

mundo melhor. Estamos seguros disso, e de segurança a gente entende. 

 

Schmersal. A gente ama o que faz. 
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1. APRESENTAÇÃO 

 
O presente documento tem como finalidade instruir no procedimento para configuração cortina 
de luz Schmersal.  

 

Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos sobre as informações contidas neste documento, por 

favor entrar em contato com o nosso departamento de suporte técnico através do telefone (15) 

3263-9840 ou e-mail suporte suportetecnico@schmersal.com.br. 
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1.2 CONECTANDO FISÍCAMENTE CORTINA E PARAMETRIZADOR 

Para conectar a cortina ao software é necessário um parametrizador. A conexão pode ser feita 
de duas maneiras, dependendo da aplicação a ser realizada. Para codificação de feixe A, deve-
se ligar o emissor junto ao parametrizador e caso seja configurado blanking fixo, blanking móvel 
ou muting liga-se o receptor. 

 

1.2 CONFIGURAÇÃO NO SOFTWARE 

Ao conectarmos a cortina o software automaticamente reconhece e fornece informações 
referentes ao modelo, resolução, área protegida, tempo de trabalho e demais informações 
conforme imagem abaixo. 

 

Para configurar a cortina, é necessário selecionar a aba “Configuração” 
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Em seguida, seleciona-se “Função” 

 

 

 

O software solicitará uma senha, caso essa não tenha sido alterada, considerar senha padrão 
“1234”. **Possível alterar para próximos acessos** 
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Deve-se definir então qual modo de operação desejado. 

 

Fixo = Ignora um objeto no meio da cortina (que não se moverá) - **Primeiro feixe próximo ao 
conector não pode ser inibido** 

Flutuante = Ignora alguns feixes que podem correr ao longo da cortina 

Muting = Ignora toda a cortina por um período de tempo (enquanto o objeto passa) 

 

Após definido o modo de operação, para salvar basta clicar em “Salvar configurações” e em 
seguida clicar “confirmar com este botão dentro de 10 segundos”. 

 

1º 

2º 


