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Plni zvědavosti a odhodlání jsme my – Sensor People 
– průkopníky technologických milníků v průmyslové 
automatizaci a to již více než 50 let.  
Kupředu nás žene úspěch našich zákazníků.  
Včera. Dnes. Zítra. 

Průkopníci
Včera. Dnes. Zítra.
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Bezpečnost značky Leuze

Vývoj automatizace v průmyslových provozech zvyšuje nároky 
na bezpečnostní koncepce. Při zavádění automatizace neustále 
vznikají nové požadavky na zajištění bezpečnosti osob. Zároveň 
vlivem automatizace a síťového propojení neustále narůstá 
význam plynulých procesů.

Vpřed nás žene přání zajistit vám naprostou bezpečnost, efektivní 
tok materiálů a maximální dostupnost v každém okamžiku. 
Právě proto jsme spojili naše odborné znalosti z bezpečnosti 
práce a strojních zařízení do jednoho portfolia, abychom mohli 
pro tyto výzvy společně s vámi najít optimální řešení: Bezpečnost 
značky Leuze.
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Odborníci na vaše aplikace
Účinná řešení začínají komplexním pochopením příslušných požadavků. 
Díky specializovanému aplikačnímu know-how a dlouholetým zkušenostem 
v našich hlavních průmyslových odvětvích vám můžeme nabídnout 
jedinečný odborný náhled na bezpečnostní aplikace. Navíc se dobře 
vyznáme v normách a standardech, a proto vám poskytneme cílené 
odpovědi, které vám umožní účinně a efektivně vyřešit i složité problémy.

Bezpečnost z jediného zdroje
Individuální požadavky potřebují flexibilní řešení. Základ našeho 
bezpečnostního portfolia tvoří naše kvalitní produkty a inteligentní systémy 
spolu s kompetentním technickým servisem a podporou. Můžete těžit z naší 
rozsáhlé řady produktů. Díky rozmanitosti našeho portfolia vám dokážeme 
poskytnout veškeré komponenty, od senzorů až po řízení, z jediného zdroje. 
Vše se přitom vyznačuje maximální uživatelskou přívětivostí a je optimálně 
vzájemně vyladěno. 

Zkušení specialisté na bezpečnost
Udržitelná bezpečnost strojů začíná u profesionálního plánování 
bezpečnostních systémů. Vztahuje se na celý životní cyklus stroje. 
Naši zkušení a certifikovaní odborníci na bezpečnost vám poskytnou 
kompetentní poradenství. Využijte více než třicetileté zkušenosti našich 
odborníků na senzory v oblasti bezpečnosti strojů i jejich zapálení 
pro tuto problematiku.

Inovativní bezpečnost
Nové výzvy si žádají inovativní přístupy. Neustále vyvíjíme nové produkty 
a systémová řešení, abychom dokázali ještě lépe plnit stávající požadavky 
a byli schopni se účinně vypořádat s novými výzvami. Především v oblasti 
optických senzorů můžeme díky novým technologickým konceptům stále 
znovu nastavovat milníky. Aktivně utváříme průmyslový pokrok – od prvního 
optoelektronického senzoru až po koncepty, jako je Smart Process Gating 
(chytrá ochrana procesu).

Bezpečnost značky Leuze
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Aplikace

Aplikace

Ochrana provozních míst

Řešení: Bezpečnostní 
světelné závěsy řady MLC 
s rozlišením pohybujícím se 
mezi 14 a 40 mm nabízejí 
spolehlivou detekci prstů 
a rukou. Umožňují tak 
realizovat malé bezpečnostní 
vzdálenosti mezi senzorem 
a provozním místem.

Ochrana provozních míst

Hlídání provozních míst s ochranou proti podlezení a překročení

Hlídání provozních míst s povolenými objekty v ochranném poli

Požadavek: Je třeba 
hlídat provozní místo stroje 
nebo systému pomocí 
elektrosenzitivního ochranného 
zařízení. Nezbytná vzdálenost 
mezi ochranným zařízením 
a místem provozu musí být 
co nejmenší.

Řešení: Kaskádovatelné 
bezpečnostní světelné 
závěsy MLC 520 a MLC 520-
S umožňují společně propojit 
až 3 segmenty. Integrují se 
do řízení pomocí běžného 
připojení. Instalace je tudíž 
jednoduchá a nenákladná.

Požadavek: Přístup 
k provoznímu místu má být 
hlídán pomocí bezpečnostní 
světelné závěsy. Lze-li 
tento senzor podlézt nebo 
překročit, je vyžadována další 
bezpečnostní světelný závěs, 
který takové situace detekuje.

Řešení: Bezpečnostní 
světelné závěsy MLC 530 
mají následující funkce: pevné 
zaclonění paprsků, pohyblivé 
zaclonění paprsků a snížené 
rozlišení. Tyto funkce lze 
nakonfigurovat tak, aby se 
v ochranném poli mohly 
nacházet určité objekty.

Požadavek: Bezpečnostní 
senzor musí detekovat 
narušení ochranného pole 
nějakou osobou. Pevné či 
pohyblivé části strojů nebo 
obrobky uvnitř ochranného 
pole však musí být přípustné 
a nesmí způsobit vypnutí 
zařízení.

Bezpečnost značky Leuze
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Aplikace

Řešení: Bezpečnostní 
jednopaprskové světelné 
závory SLS 46C monitorují 
prostor nohou v délce až 
70 m. K dispozici jsou ve 
variantách typu 4 a obzvlášť 
snadno vyrovnatelného 
typu 2. Díky využití modelů 
s červeným a infračerveným 
světlem nedochází 
k vzájemným interferencím 
mezi řadami regálů.

Hlídání prostoru nohou u posuvných regálů

Hlídání úzkých otvorů

Požadavek: Při pohybu regálů 
je třeba hlídat přítomnost 
osob v prostoru nohou. Je-li 
za sebou nainstalováno více 
řad regálů, nesmí docházet 
k interferenci signálů senzorů 
jednotlivých řad.

Řešení: U úzkých otvorů 
se používají bezpečnostní 
jednopaprskové světelné 
závory SLS 46C. 
Jsou k dispozici jako typ 2 
nebo typ 4 a snadno se 
připojuji konektorem nebo 
kabelem.

Požadavek: Je-li možné 
nějakým úzkým otvorem 
dosáhnout do prostoru, kde 
probíhá nebezpečný pohyb, 
musí být tento otvor hlídán, 
aby byl do něj znemožněn 
přístup.

Bezpečnost značky Leuze
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Aplikace

Hlídání přístupu

Řešení: Ekonomické řešení 
pro hlídání přístupu představují 
bezpečnostní vícepaprskové 
světelné závory MLD 300/500. 
Modely transceiverů 
s provozním rozsahem až 8 m 
se vyznačují obzvlášť snadnou 
instalací. Pro hlídání velkých 
prostorů jsou k dispozici 
modely vysílač/přijímač 
s rozsahem až 70 m. 

Hlídání přístupu

Hlídání přístupu z více stran

Hlídání přístupu pomocí senzorů mimo pracovní oblast

Požadavek: Je třeba hlídat 
přístup do nebezpečné oblasti 
stroje nebo systému.  
Pro zajištění snadného vstupu 
a výstupu materiálu je nutné 
použít bezpečnostní optické 
závory.

Řešení: Bezpečnostní 
vícepaprskové světelné závory 
MLD 300/500 v kombinaci 
se zrcadlovými sloupky 
UMC hlídají přístup ke stroji 
z více stran v délce až 70 m. 
Integrovaná vyrovnávací 
laserová pomůcka urychluje 
a usnadňuje instalaci.

Požadavek: Je třeba hlídat 
přístup do pracovní oblasti 
za provozu stroje. Aby byl 
umožněn vstup a výstup 
materiálu, musí být stroj 
snadno přístupný z více stran.

Řešení: Bezpečnostní 
laserový skener RSL 400 
se instaluje nad oblast 
s chráněným přístupem 
a ochranné pole je 
uspořádáno vertikálně. 
Pracovní prostor tak není 
omezen.  
Díky paralelnímu využití 
dvou bezpečnostních funkcí 
může jeden skener RSL 400 
monitorovat zároveň dvě 
oblasti nezávisle na sobě. 

Požadavek: Je třeba hlídat 
přístup osob a vozidel do 
nebezpečných oblastí pomocí 
bezpečnostní senzorové 
technologie. Senzory nesmí 
bránit volnému pohybu uvnitř 
pracovní oblasti.

Bezpečnost značky Leuze
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Aplikace

Řešení: Funkce muting zajistí 
kontrolované přemostění 
bezpečnostního senzoru, aby 
mohly projít dopravované 
výrobky. Bezpečnostní 
vícepaprskové světelné závory 
MLD 300/500 a bezpečnostní 
světelné závěsy MLC 500 již 
mají tuto funkci integrovanou. 
Mutingové rozhraní MSI-
MD-FB a bezpečnostní řízení 
MSI 400 zajišťují externí 
ovládání mutingu.

Hlídání přístupu u dopravníkových linek s funkcí muting

Hlídání přístupů u dopravníkových linek s technologií Smart Process Gating SPG

Požadavek: Hlídání přístupu 
k dopravníkovým linkám 
má zamezit vstupu osob 
do nebezpečné oblasti 
a zároveň umožnit průchod 
dopravovaných výrobků.

Řešení: V případě použití 
technologie Smart 
Process gating SPG dojde 
k přemostění bezpečnostního 
senzoru v kombinaci s řídicím 
signálem z PLC. Tuto funkci 
má integrován bezpečnostní 
světelný závěs MLC 530 SPG. 
Další mutingové senzory již 
nejsou zapotřebí, systém 
tedy může být kompaktní 
a prostorově úsporný.

Požadavek: Hlídání přístupu 
k dopravníkovým linkám 
má zamezit vstupu osob 
do nebezpečné oblasti 
a zároveň umožnit průchod 
dopravovaných výrobků.

Bezpečnost značky Leuze
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Aplikace

Ochrana prostoru

Řešení: Bezpečnostní 
laserové skenery RSL 400 
používají pro monitorování 
prostoru konfigurovatelná 
ochranná pole. 
Díky provoznímu rozsahu 
8,25 m a snímacímu úhlu 270° 
může jediné zařízení hlídat 
velké oblasti. 

Hlídání nebezpečných prostor

Ochrana proti opětovnému spuštění a monitoring skrytých prostor

Hlídání nebezpečných prostor v náročných podmínkách

Požadavek: Je nutné zabránit 
vstupu osob do nebezpečného 
pracovního prostoru stroje 
a jejich přítomnosti v tomto 
prostoru. Obrys monitorované 
zóny je třeba přizpůsobit 
obrysu stroje. 

Řešení: Bezpečnostní 
laserový skener RSL 400 
s konfigurovatelným 
ochranným polem monitoruje 
přítomnost osob. 
Bezpečnostní 3D radarový 
systém LBK je určen pro 
prostředí s náročnými 
podmínkami a také umožňuje 
přítomnost statických objektů 
v monitorovaném prostoru.

Požadavek: Aby se zabránilo 
ohrožení, nesmí se proces 
znovu spustit, dokud nebude 
zajištěno, že se v prostoru 
provádění práce nebo 
ve skrytých prostorech 
nenacházejí žádné osoby.

Řešení: Bezpečnostní 3D 
radarový systém LBK detekuje 
pohyb v monitorovaném 
prostoru a funguje spolehlivě 
i v náročných podmínkách. 
Radarová technologie 
navíc umožňuje přítomnost 
statických objektů 
v monitorovaném prostoru.

Požadavek: Je nutné zabránit 
vstupu osob do nebezpečného 
pracovního prostoru stroje 
a jejich přítomnosti v tomto 
prostoru. Bezpečnost provozu 
a vysokou provozuschopnost 
je třeba zaručit i v náročných 
podmínkách okolního 
prostředí, jako je špína, jiskry 
ze svařování, piliny či vlhkost.

Bezpečnost značky Leuze
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Aplikace

Řešení: Bezpečnostní 
laserový skener RSL 400 
spojuje v jediném zařízení 
bezpečnostní technologii 
a kvalitní výstup měřených 
hodnot. Má rozsah skenování 
270° a 100 reverzibilních 
párů polí.  
Dva skenery tudíž zajistí 
pro AGV optimální hlídání. 
Naměřená data mají 
vysoké úhlové rozlišení 0,1° 
a vyznačují se nízkou chybou 
měření.

Hlídání a navigace automaticky řízených vozidel (AGV)

Požadavek: Dopravní dráha 
vozidel AGV musí být hlídána 
bezpečnostními senzory. 
Ochranná pole se musí 
flexibilně přizpůsobovat 
pohybu a nákladu. Při 
využívání principu přirozené 
navigace musí zařízení 
zároveň poskytovat naměřená 
data navigačnímu softwaru.

Bezpečnost značky Leuze
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Aplikace

Hlídání fyzických ochranných krytů

Řešení: Bezpečnostní spínače 
řady S20/200 s robustními 
pouzdry a širokou škálou 
možností instalace jsou 
vhodné k univerzálnímu 
použití. 
Bezkontaktní, magneticky 
kódované spínače řady MC se 
ideálně hodí do nepříznivého, 
znečištěného či vlhkého 
prostředí.

Monitorování dveří a klapek

Monitorování dveří a klapek s vysokým zabezpečením

Monitorování dveří a klapek s ochranným blokováním pro dlouhé doby zastavování

Požadavek: Pohyblivá 
ochranná zařízení, jako 
jsou dveře a klapky, chrání 
operátory před riziky. Je nutné 
monitorovat, zda jsou tato 
ochranná zařízení zavřená. 

Řešení: Maximální ochranu 
proti manipulaci nabízejí 
bezkontaktní bezpečnostní 
transpondéry RD 800 
s kódováním RFID. 
Díky výstupům OSSD 
se rovněž snadno integrují 
do bezpečnostního obvodu.

Požadavek: Je nutné 
monitorovat zavřenou pozici 
bezpečnostních zábran, jako 
jsou dveře nebo klapky. Podle 
normy EN ISO 14119 je třeba 
zohlednit i opatření chránící 
proti manipulaci. Nelze-li 
to zajistit konstrukčními 
opatřeními, musí mít senzor 
vysokou úroveň ochrany proti 
manipulaci.

Řešení: Robustní 
bezpečnostní spínače řady 
L s ochranným blokováním 
udržují bezpečnostní dveře 
zajištěné, dokud není vydán 
elektrický signál umožnění 
přístupu. Do této řady patří 
spínače standardního designu, 
zařízení s integrovanými 
ovládacími prvky i zařízení 
s RFID kódovanými aktuátory.

Požadavek: Do prostor, kde 
probíhají nebezpečné pohyby, 
lze vstoupit bezpečnostními 
dveřmi za účelem údržby. 
Jestliže se pohyb nezastaví 
ihned po otevření dveří, 
musí být dveře chráněny 
bezpečnostním spínačem 
s funkcí ochranného 
blokování.

Bezpečnost značky Leuze



15

Aplikace

Řešení: Bezpečnostní 
spínače řady L s ochranným 
blokováním udržují 
bezpečnostní dveře zajištěné, 
dokud řídicí jednotka procesu 
nevydá elektrický signál pro 
uvolnění.

Monitorování dveří a klapek s ochranným blokováním pro ochranu procesu

Bezpečné monitorování koncových poloh

Požadavek: Při otevření dveří 
nebo klapek se musí proces 
zastavit pouze v určitých 
definovaných pozicích, aby se 
zabránilo vzniku zmetků nebo 
nutnosti zásahu pro opětovné 
spuštění procesu. Dveře či 
klapky se mohou uvolnit 
teprve po dosažení těchto 
pozic.

Řešení: Dosažení koncové 
polohy monitoruje koncový 
spínač S300.  
Díky variantám s plunžrovým 
pístem a různými aktuátory 
je zařízení univerzálně 
využitelné. S nuceně vedenými 
rozpínacími kontakty lze 
spínač S300 také přímo 
integrovat do bezpečnostního 
obvodu.

Požadavek: K aktivaci vypnutí 
po skončení procesu řezání 
nebo před opravou je třeba 
sledovat, kdy pilový list 
dosáhne koncové polohy.

Aktivace nouzového zastavení
Řešení: Tlačítko nouzového 
zastavení ESB 200 se používá 
všude tam, kde lze na určitém 
konkrétním místě zadat 
příkaz k zastavení. Pro větší 
nebezpečné oblasti se používá 
lankový spínač nouzového 
zastavení ERS 200.

Požadavek: Stroje a systémy 
vykonávající nebezpečné 
pohyby musí být vybaveny 
zařízením nouzového 
zastavení.  
Takové zařízení může 
být v případě nebezpečí 
aktivováno ručně.

Bezpečnost značky Leuze
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Aplikace

Vyhodnocení bezpečnostních senzorů  
bezpečnými řídicími komponenty 

Řešení: Spolehlivá 
bezpečnostní relé MSI 
umožňují rychlou a snadnou 
integraci jednotlivých 
bezpečnostních senzorů 
do bezpečnostních obvodů 
strojů a systémů. V závislosti 
na modelu mohou být relé 
přizpůsobena konkrétním 
aplikacím nebo využívána 
univerzálně. 

Vyhodnocení jednotlivých bezpečnostních senzorů

Vyhodnocení více bezpečnostních senzorů s bezpečnostními programovatelnými moduly

Monitorování bezpečného pohybu

Požadavek: Aby mohly 
bezpečnostní senzory správně 
plnit svou bezpečnostní 
funkci, musí být integrovány 
do obvodu stroje pomocí 
bezpečných řídicích 
komponent v souladu 
s požadavky normy 
EN ISO 13849-1.

Řešení: Základní modul 
rozšiřitelného bezpečnostního 
řízení MSI 400 již disponuje 
24 bezpečnými vstupy/
výstupy i ethernetovým 
rozhraním s průmyslovými 
ethernetovými protokoly. 
Bezpečnostní řízení lze rychle 
a účinně nakonfigurovat 
pomocí konfiguračního 
softwaru MSI.designer, který 
nevyžaduje licenci.

Požadavek: Do řízení 
stroje nebo systému 
musí být integrováno 
více bezpečnostních 
senzorů. Rovněž je nutné 
nakonfigurovat funkce, jako 
je časová prodleva uvolnění 
zabezpečení ochranného krytu 
nebo zapojení signálů.

Řešení: U bezpečnostního 
řízení MSI 400 jsou vstupy 
pro monitorování bezpečného 
pohybu již integrovány 
do základního modulu. 
Ten monitoruje impulzy 
ze senzorů vzhledem k mezím 
vyžadovaným pro bezpečný 
provoz, např. pro informace 
o rychlosti, úhlu, pozici 
a směru.

Požadavek: Kvůli ochraně 
pracovníků při provádění 
údržby a seřizování je třeba 
spolehlivě monitorovat 
nebezpečné pohyby. Aby byly 
chráněny stroje a procesy, 
nesmí být během provozu 
překročeny horní ani dolní 
mezní hodnoty, např. rychlosti.

Bezpečnost značky Leuze
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Bezpečnostní produkty

RSL 400
Bezpečnostní laserový skener

Inovativní bezpečnostní laserové skenery RSL 400 se vyznačují výkonností, robustností a snadnou ovladatelností.  
Díky velkému provoznímu rozsahu 8,25 m a snímacímu úhlu 270° mohou monitorovat i velké oblasti.  
Vezmeme-li navíc v úvahu dvě ochranné funkce, může skener RSL 400 zastávat úkoly, k nimž byly dříve zapotřebí dva skenery. 

Oblasti použití
 — Hlídání nebezpečných prostor 
 — Hlídání a navigace automaticky řízených vozidel
 — Ochrana proti opětovnému spuštění a monitoring skrytých prostor
 — Hlídání přístupu pomocí skenerů mimo pracovní oblast

RSL 400

Provozní rozsah až 8,25 m se snímacím úhlem 270°

Bezpečnost: Typ 3, úroveň vlastností PL d, SIL 2

Až 200 konfigurovatelných polí ve formě párů polí nebo souborů 4 polí

2 paralelní a nezávislé ochranné funkce (I/O modely),  
4 paralelní ochranné funkce u modelů PROFIsafe

Konfigurace a diagnostika přes Ethernet TCP/IP, USB (od modelu RSL 420) a Bluetooth

Kvalitní výstup měřených dat vzdálenosti a síly signálu s úhlovým rozlišením 0,1°

Volitelné rozlišení 30/40/50/60/70/150 mm

Konfigurační software se snadnou obsluhou v 9 jazycích s kontextovou online nápovědou

V
lastno

sti

NAVIGACE AGV  
Kvalitní výstup měřených dat 
s rozlišením 0,1° poskytuje 
potřebná data pro spolehlivou 
navigaci automaticky 
řízených vozidel.

Výhody pro vás

INTEGRACE PROFISAFE  
Varianty s rozhraním 
PROFIsafe/PROFINET 
zajišťují snadnou integraci  
do průmyslových sítí.

VŽDY TO SPRÁVNÉ  
ŘEŠENÍ
Provozní rozsah od 3 m 
do 8,25 m a rozličné funkční 
varianty nabízejí řešení na 
míru pro vaše aplikace.

Bezpečnost značky Leuze



8,25 m

270°

Ochranné pole

S1

Ochranné pole

S2

19

Bezpečnostní produkty

Díky vysokému úhlovému rozlišení 0,1° dokáže skener 
RSL 400 velmi dobře odfiltrovat objekty, které nemají význam 
pro bezpečnost, jako například prach a částice ve vzduchu 
(vzorkovací frekvence je přibližně 3× vyšší než u běžných 
skenerů). Zamezuje tím zbytečnému vypínání.
Aby toho bylo možné dosáhnout, celý systém vysílače/
přijímače skeneru RSL 400 rotuje. V celém rozsahu skenování 
tak vzniká mimořádně úzká a stejnoměrná laserová stopa, 
která je základem pro vysoké úhlové rozlišení a kvalitní výstup 
měřených hodnot.

Jedinečná technologie pro robustní provoz

Zařízení s všestrannými možnostmi využití

Informace vám poskytne integrovaný displej.

Odnímatelná připojovací jednotka

Připojovací jednotka skeneru RSL 400 je odnímatelná a může 
být namontována samostatně. Skenovací hlava tak zůstává 
chráněna a posléze ji lze snadno připojit.
V případě údržby postačí k výměně skeneru necelých 30 sekund: 
stačí otočit dva šrouby o 90 stupňů a hlavu skeneru snadno 
vyměníte. Není potřeba ji znovu vyrovnávat, nastavovat ani 
konfigurovat, protože konfigurační paměť je součástí připojovací 
jednotky.

Velké znaky na integrovaném displeji jsou dobře viditelné i zdálky. 
Budete tak mít neustále přehled o různých funkcích a hlášeních.

 — Zabudovaná elektronická vodováha umožňuje rychle vyrovnat 
zařízení.

 — Díky hlášením a podrobným informacím o narušení 
ochranného pole máte stále přehled o stavu zařízení.

 — Kontrolní součet CRC lze vyvolat přímo na zařízení 
bez použití PC.

 — Snímací úhel 270° a provozní rozsah až 8,25 m umožňují 
hlídat i velké oblasti pomocí jediného zařízení

 — Řešení 2 v 1: 2 nezávislé ochranné funkce v jednom zařízení, 
každá s vlastním bezpečnostním výstupem

 — Jednoduchá integrace přes I/O nebo rozhraní PROFIsafe/
PROFINET

Bezpečnost značky Leuze
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Bezpečnostní produkty

MLC 300/500
Bezpečnostní světelné závěsy

Rozsáhlá série bezpečnostních světelných závěsů MLC zahrnuje světelné závěsy typu 4 (MLC 500) i typu 2 (MLC 300) s širokým 
rozsahem rozlišení, výškou ochranného pole a provozním rozsahem. Robustní a kompaktní zařízení se čtyřmi funkčními třídami mohou 
plnit celou řadu monitorovacích funkcí – od standardních aplikací až po speciální regulované hlídání, např. s funkcí zaclonění paprsků 
blanking. Varianty s kaskádováním, extra tenkým designem, ochranou proti výbuchu EX a krytím IP 69K navíc nabízejí řešení na míru 
pro speciální aplikace.

Oblasti použití
 — Hlídání provozních míst
 — Hlídání přístupu s krátkými bezpečnostními vzdálenostmi
 — Hlídání přístupů u dopravníkových linek  
s technologií SPG a funkcí muting 

MLC 300 / MLC 500

MLC 300: typ 2, úroveň vlastností PL c, SIL 1
MLC 500: typ 4, úroveň vlastností PL e, SIL 3

Rozlišení 14 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 90 mm

Délka ochranného pole 150 až 3 000 mm s rastrem 150 mm

Provozní rozsah až 20 m

Spolehlivý provoz sousedních strojů díky přepínání přenosového kanálu a možnosti redukce 
provozního rozsahu

Funkce zaclonění paprsků (blanking) a snížení rozlišení pro umožnění výskytu stacionárních či 
pohyblivých objektů v ochranném poli

Velký teplotní rozsah –30 … 55 °C

V
lastno

sti

VYSOKÁ DOSTUPNOST  
Aby mohly sousední stroje 
spolehlivě fungovat, mají 
zařízení možnost přepínání 
přenosových kanálů 
a redukce provozního 
rozsahu.

Výhody pro vás

SPECIÁLNÍ VERZE  
Varianty s kaskádováním, 
extra tenkým designem, 
ochranou proti výbuchu EX 
a krytím IP 69K nabízejí řešení 
pro speciální aplikace.

VŽDY TO SPRÁVNÉ  
ŘEŠENÍ
Řada MLC s délkou 
ochranného pole 150 až 
3 000 mm, rozlišením 14 až 
90 mm a 4 funkčními třídami 
nabízí vždy to správné řešení.

Bezpečnost značky Leuze
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Bezpečnostní produkty

Rozmanité montážní držáky zajišťují rychlou a snadnou 
montáž pro každý případ uspořádání. Nevyžadují mnoho místa 
a jednoduše se zaměřují. Verze s přídavnými tlumicími prvky 
snižují přenos fyzických nárazů a vibrací. Zaručují spolehlivý 
provoz i v náročných podmínkách.

Snadná montáž a zaměření

Robustní pouzdra

Snadné uvedení do provozu odolné vůči chybám

100 metrů od rozvaděče

Vysílače a přijímače řady MLC 300/500 lze připojit k rozvaděči 
pomocí kabelů o délce až 100 metrů. 
Stroje tak lze flexibilně rozmisťovat, aniž by byly zapotřebí další 
komponenty.

Veškerá nastavení zařízení lze konfigurovat pomocí zapojení 
příslušných pinů konektoru. Šetří se tím čas a peníze při uvádění 
do provozu a konfigurace proběhne bez chyb. 
Zařízení lze snadno vyměnit pomocí systému plug&play 
bez nutnosti opětovné konfigurace.

Kompaktní zařízení s robustním designem pouzdra se vyznačují 
zesílenými bočními stěnami a zapuštěným předním krytem.

Bezpečnost značky Leuze
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Bezpečnostní produkty

MLD 300/500
Bezpečnostní vícepaprskové  
bezpečnostní závory

Bezpečnostní vícepaprskové světelné závory MLD 300 (typ 2) a MLD 500 (typ 4) slouží k hlídání přístupu u strojů a systémů. Zařízení 
jsou k dispozici v podobě systému vysílače a přijímače pro velké provozní rozsahy až 70 m a v podobě levnějších dvoupaprskových 
a třípaprskových transceiverů pro provozní rozsahy do 8 m.

Oblasti použití
 — Hlídání přístupu z jedné a více stran
 — Hlídání přístupu u dopravníkových linek s funkcí dočasného 
potlačení ochranného pole

HLÍDÁNÍ Z VÍCE  
STRAN  
Díky zrcadlovým sloupkům 
UMC lze snadno hlídat 
přístup z více stran.

Výhody pro vás

INTEGROVANÝ MUTING  
Integrované funkce 
dočasného potlačení 
usnadňují nastavení hlídání 
přístupu u dopravníkových 
linek.

VŽDY TO SPRÁVNÉ  
ŘEŠENÍ 
Řada MLD s dvoupaprskovými, 
třípaprskovými 
a čtyřpaprskovými verzemi 
a provozním rozsahem až 70 m 
nabízí vždy to správné řešení.

MLD 300 / MLD 500

MLD 300: typ 2, úroveň vlastností PL c, SIL 1
MLD 500: typ 4, úroveň vlastností PL e, SIL 3

Dvoupaprskové a třípaprskové transceivery pro provozní rozsah do 8 m

Dvoupaprskové, třípaprskové a čtyřpaprskové systémy vysílače/přijímače  
pro provozní rozsah až 70 m

Integrovaný časově a sekvenčně řízený 2 senzorový muting  
Integrovaný časově řízený 4 senzorový muting

Integrovaná laserová zaměřovací pomůcka

Zrcadlové sloupky pro hlídání z více stran (viz strana 25)

Stav zařízení lze kdykoli přečíst na 7segmentovém displeji.

Varianta s bezpečnostním rozhraním AS-i pro přímou integraci do sběrnicových systémů AS-i

Velký teplotní rozsah –30 … 55 °C

V
lastno

sti

Bezpečnost značky Leuze
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Bezpečnostní produkty

Veškerá nastavení zařízení lze konfigurovat pomocí zapojení 
příslušných pinů konektoru. Šetří se tím čas a peníze při uvádění 
do provozu a konfigurace proběhne bez chyb. Zařízení lze 
snadno vyměnit pomocí systému plug&play bez nutnosti 
opětovné konfigurace.

Jednoduchá konfigurace odolná vůči chybám

Účinná řešení pro každý provozní rozsah

Rychlé a snadné zaměření

Jasně viditelný stav

Integrované vícebarevné indikační diody za všech okolností 
jasně ukazují stav výstupů OSSD. Indikují také případné žádosti 
o reset. 

Systém MLD se snadno zaměřuje díky praktickým otočným 
držákům a upínacím konzolám. Integrovaná laserová zaměřovací 
pomůcka umožňuje rychlé a jednoduché zaměření i na velké 
vzdálenosti – také při instalaci zrcadlových sloupků pro hlídání 
přístupu z více stran.

Systémy s transceiverem se skládají z aktivního vysílače/
přijímače a pasivního odrazného zrcadla bez elektrického 
připojení. 
Umožňují tak nákladově efektivní řešení s nenáročnou instalací.
Systémy s vysílačem a přijímačem jsou tvořeny samostatným 
vysílačem a přijímačem a jsou určeny pro aplikace s velkým 
provozním rozsahem do 70 m. Pro hlídání přístupu z více stran 
lze přidat odrazná zrcadla.

Bezpečnost značky Leuze
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MLD 500, SLS 46C
Bezpečnostní jednopaprskové  
světelné závory

Kompaktní bezpečnostní jednopaprskové světelné závory SLS 46C se používají v kombinaci s vyhodnocovacími jednotkami 
pro pravidelné testování MSI-TR. 
Bezpečnostní jednopaprskové světelné závory MLD 500, která již mají funkci testování integrovanou, se používají všude tam, 
kde neexistují prostorová omezení nebo jsou vyžadovány extrémně velké provozní rozsahy.

Oblasti použití
 — Hlídání prostoru nohou u posuvných regálů
 — Hlídání úzkých otvorů
 — Hlídání přístupu, např. s flexibilním rozestupem mezi paprsky
 — Ochrana před kolizí, např. u mostových jeřábů

VELKÁ FLEXIBILITA  
Máte-li omezené možnosti 
montáže, umožňuje 
kombinace několika 
jednopaprskových světelných 
závor flexibilně navrhovat 
řešení pro hlídání přístupu 
s více světelnými závorami

Výhody pro vás

MAXIMÁLNÍ PROVOZNÍ 
ROZSAH  
V případě zabezpečení na 
velmi dlouhé vzdálenosti 
nabízejí bezpečnostní 
jednopaprskové světelné 
závory MLD provozní rozsah 
až 100 m.

NÁKLADOVĚ EFEKTIVNÍ  
Jedno bezpečnostní relé 
MSI-TR může vyhodnocovat 
až 6 připojených senzorů 
SLS 46C.

SLS 46C MLD 500

Varianty typu 2: provoz v kombinaci  
s bezpečnostními vyhodnocovacími zařízeními

Typ 4, úroveň vlastností PL e, SIL 3 (vlastní 
vyhodnocování)

Varianty typu 4: provoz v kombinaci  
s bezpečnostním relé MSI-TRM  
(AOPD s úrovní vlastností PL e, SIL 3) 

Provozní rozsah až 100 m 

Provozní rozsah až 70 m
Integrovaný časově a sekvenčně řízený 
2 senzorový muting

Varianty s červeným a infračerveným světlem 
pro zamezení vzájemné interference

Integrovaná laserová zaměřovací pomůcka

Jedno bezpečnostní relé MSI-TR může 
vyhodnocovat až 6 připojených zařízení 
SLS 46C.

Varianta s bezpečnostním rozhraním AS-i pro 
přímou integraci do sběrnicových systémů 
AS-i

Certifikace ECOLAB Velký teplotní rozsah –30 … 55 °C

Velký teplotní rozsah –30 … 60°C

V
lastno

sti

Bezpečnostní produktyBezpečnost značky Leuze
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DC, UDC, UMC
Přístrojové sloupky DC a UDC  
Zrcadlové sloupky UMC  
Předmontované sestavy

Bezpečnostní produkty

Přístrojové sloupky DC a UDC umožňují snadnou samostatnou montáž bezpečnostních vícepaprskových světelných závor MLD 
a světelnými závěsy MLC. Zrcadlové sloupky UMC slouží pro nastavení hlídání přístupu z více stran.

Oblasti použití
 — Bezpečnostní světelné závěsy MLC a bezpečnostní 
vícepaprskové světelné závory MLD samostatně  
stojící na podlaze

 — Nastavení hlídání přístupu z více stran

HLÍDÁNÍ Z VÍCE STRAN  
Zrcadlové sloupky lze použít 
pro snadné a spolehlivé 
nastavení hlídání přístupu 
z více stran.

Výhody pro vás

VYSOKÁ DOSTUPNOST  
Pružinové prvky v patě 
sloupků absorbují 
mechanické nárazy 
a automaticky vracejí sloupky 
do výchozí polohy. 
Není zapotřebí sloupky rovnat 
ani opravovat.

RYCHLÁ INSTALACE  
Speciální montážní držáky 
umožňují snadno nainstalovat 
bezpečnostní zařízení na 
sloupky a rychle je vyrovnat.

Sloupky na zařízení UDC, DC Zrcadlové sloupky UMC Sestavy zařízení MLD-UDC

Robustní konstrukce profilů pro stabilní montáž 
a spolehlivou ochranu bezpečnostních zařízení

Varianty s jednotlivými zrcadly pro provoz 
v kombinaci s bezpečnostními vícepaprskovými 
světelnými závorami MLD

Předmontované sestavy, optimálně vzájemně 
mechanicky sladěné

Jednoduchá instalace bezpečnostních zařízení 
s rychlým nastavením výšky a vyrovnáním díky 
speciálním montážním držákům

Varianty s průběžným zrcadlem pro provoz 
v kombinaci s bezpečnostními světelnými 
závěsy MLC

Skládají se z přístrojových sloupků UCD 
a bezpečnostních vícepaprskových závor MLD.

Varianta UDC: s pružinovými prvky pro 
automatické resetování po mechanických 
nárazech

Robustní design se snadno nastavitelnými 
zrcadly 

Předem vyrovnané pro rychlou instalaci

Snímatelné ochranné kryty PSC chrání zařízení 
před znečištěním a poškozením.

Pružinové prvky pro automatické resetování po 
mechanických nárazech

Jednoduchá montáž sad mutingových senzorů 
do vnější drážky (viz strana 29)

V
lastno

sti

Bezpečnost značky Leuze
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Bezpečnostní produkty

MLC 530 SPG
Zařízení s technologií  
Smart Process Gating

Bezpečnostní světelné závěsy MLC 530 SPG představují prostorově úspornou alternativu pro hlídání přístupu u dopravníkových 
linek. Tato inovativní technologie kombinuje řízení systému s řízením procesů. Řešení nevyžaduje žádné mutingové senzory a funguje 
mimořádně spolehlivě.

Oblasti použití
 — Hlídání přístupů u dopravníkových linek s technologií  
Smart Process Gating SPG pro přemostění dopravy materiálu

SPOLEHLIVÁ FUNKCE  
Smart Process Gating 
zajišťuje spolehlivý průchod 
dopravovaných výrobků 
systémem, a to i v případě 
neúplných nebo měnících se 
dávek.

Výhody pro vás

OPTIMÁLNÍ OCHRANA  
Proces ochrany začíná pouze 
v kombinaci se systémovým 
řízením a obsluhující personál 
jej nemůže obejít. 

PROSTOROVĚ ÚSPORNÉ  
Smart Process Gating 
nevyžaduje žádné doplňkové 
aktivační senzory, takže 
umožňuje vytvořit mimořádně 
kompaktní systém.

MLC 530 SPG

Bezpečnostní světelná závora s délkou ochranného pole 150 až 3 000 mm s rastrem 150 mm

Rozlišení 30 mm, 40 mm, 90 mm

Typ 4, úroveň vlastností PL e, SIL 3

Konfigurace nastavení zapojením pinů konektoru pro snadné uvedení do provozu 

Částečná ochrana: horní paprsky zařízení jsou permanentně aktivní, čímž mohou plnit druhou 
bezpečnostní funkci.

Zaclonění stacionárních objektů v ochranném poli

Spolehlivý provoz sousedních strojů díky přepínání kanálů a možnosti redukce provozního rozsahu

Velký teplotní rozsah –30 … 55 °C

V
lastno

sti
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Prozesssteuerung SPS

Schaltsignal CS

Schutzfeld

Sicherheits-Lichtvorhang erzeugt
zweites Signal bei der Einfahrt (PFI)

Ochranné pole

PLC řízení procesu

Spínací signál CS

Spínací signál 
PLC (CS)

Přerušení ochranného 
pole (PFI)

Přemostění ochranného 
pole (otevření je aktivní)

t1 < 4 s t2 < 1 s nebo 2 s

Vstup Průchod Výstup

Standardní
PLC

Standardní
PLC
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Bezpečnostní produkty

Funkce otevření (přemostění ochranného pole) se aktivuje 
náležitou sekvencí spínacího signálu a narušení ochranného pole 
a je monitorována světelnou závorou. 
Uzavření se děje buď automaticky, nebo (v případě rychlejších 
dopravníků) resetováním spínacího signálu.

Princip funkce SPG a odezva signálu

Bez nutnosti aktivačních senzorů

Kombinace dvou bezpečnostních funkcí 

V režimu „částečné otevření“ zůstávají horní paprsky světelné 
závory aktivní, a tak mohou zároveň plnit druhou bezpečnostní 
funkci. 
Příklad ukazuje paralelní monitorování kyvadlových klapek 
bezpečnostním světelným závěsem. Bezpečnostní světelný závěs 
hlídá zavřený stav klapek i během otevření ochranného pole.  
Nejsou zapotřebí bezpečnostní spínače k monitorování klapek, 
které bývají jinak vyžadovány.

Při technologii Smart Process Gating se řízení systému 
kombinuje s řízením procesů. K aktivaci funkce ochrany slouží 
spínací signál z PLC a narušení ochranného pole dopravovanými 
výrobky. Žádné další aktivační senzory nejsou zapotřebí.

Bezpečnost značky Leuze
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Bezpečnostní produkty

MLD, MLC, MSI-MD-FB, 
MSI 400
Zařízení s funkcí dočasného potlačení 
bezpečnostní funkce (muting)

Mutingové funkce řídí a monitorují funkci přemostění dopravy materiálu u dopravníkových linek. Na základě signálů z mutingových 
senzorů rozlišují mezi dopravovanými výrobky a osobami. Mutingové funkce mají v závislosti na aplikaci k dispozici různé bezpečnostní 
senzory a řídicí komponenty.

Oblasti použití
 — Hlídání přístupů u dopravníkových linek s funkcí muting pro 
přemostění dopravy materiálu

ZABUDOVANÁ OCHRANA  
Mutingové funkce jsou 
součástí bezpečnostního 
zařízení a v případě potřeby je 
lze snadno nakonfigurovat.  
Není vyžadováno 
programování 
bezpečnostních funkcí.

Výhody pro vás

VŽDY TO SPRÁVNÉ  
ŘEŠENÍ 
Naše zařízení s 2senzorovým 
a 4senzorovým mutingem 
integrovaným do senzoru 
nebo do ovládacího prvku 
vám poskytnou vždy to 
správné řešení.

RYCHLÁ INTEGRACE  
Hlídání přístupu s funkcí muting 
lze do bezpečnostního obvodu 
řízení systému snadno 
integrovat pomocí výstupů 
OSSD.

MLD 300, MLD 500 MLC 500 MSI-MD-FB MSI 400

Typ zařízení Bezpečnostní vícepaprskové 
světelné závory:  
viz strana 22

Bezpečnostní světelné 
závory: 
viz strana 20

Mutingové rozhraní,  
provozní modul:  
viz strana 41

Konfigurovatelné 
bezpečnostní řízení:  
viz strana 38

Funkce muting integrovaná 
v bezpečnostním senzoru

x x

Funkce muting integrovaná 
v ovládacím zařízení

x x

2 senzorový muting,  
časově řízený

x x x x

2 senzorový muting,  
sekvenčně řízený

x x x

4 senzorový muting,  
časově řízený

x x

4 senzorový muting,  
sekvenčně řízený

x x

Vstupní signál  
„Aktivovat muting“

x x x

V
lastno

sti
M

uting
o

vé funkce
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Bezpečnostní produkty

2 senzorový muting, časově řízený.  
Univerzální řešení pro vstup a výstup. 
Mutingové senzory jsou uspořádány do 
kříže.

2 senzorový muting, sekvenčně řízený.
Pouze pro výstupní zóny. Pro zvýšené 
požadavky, např. v podobě tvaru 
a umístění nákladu. Mutingové senzory 
jsou uspořádány paralelně.

4 senzorový muting, časově řízený. Pro 
vstup a výstup. Pro zvýšené požadavky, 
např. v podobě tvaru a umístění nákladu. 
Mutingové senzory jsou uspořádány 
paralelně.

Typické oblasti použití mutingových řešení

Princip fungování mutingu

Rychlé a snadné uvedení do provozu pomocí sad mutingových senzorů

Plně konfigurováno 

Sestavy bezpečnostních senzorů MLDSET představují kompletní 
řešení pro hlídání přístupu s funkcí dočasného potlačení 
bezpečnostní funkce. Díky designu určenému k přímému použití 
se zasunovacími připojeními zaručují předmontované sady 
efektivní nastavení a rychlé uvedení do provozu. 
K dispozici je velký výběr variant na klíč, optimalizovaných 
pro různé požadavky mutingu.

Předmontované sestavy mutingových senzorů Set-AC připravené 
k přímému použití zajišťují rychlé a bezchybné uvedení 
do provozu. Sady se používají v kombinaci s bezpečnostními 
vícepaprskovými světelnými závorami MLD a bezpečnostními 
světelnými závěsy MLC. Lze je snadno namontovat na bok 
sloupků UDC nebo přímo na zařízení MLD či MLC.

V případě hlídání přístupu s funkcí dočasného potlačení 
bezpečnostní funkce (muting) slouží mutingové senzory 
k rozlišení mezi dopravovanými výrobky a osobami.
Signály z mutingových senzorů se vyhodnocují buď 
v bezpečnostním senzoru, nebo v externí řídicí jednotce.

Bezpečnost značky Leuze
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Bezpečnostní produkty

LBK od firmy Inxpect S.p.A., první bezpečnostní 3D radarový systém na světě, byl vyvinut pro monitorování nebezpečných prostor 
v náročném průmyslovém prostředí. Detekuje celá těla osob a monitoruje jejich přítomnost v chráněném prostoru. 
Systém je tvořen senzory a řídicí jednotkou, přičemž v jedné aplikaci lze kombinovat až 6 senzorů.

Oblasti použití
 — Hlídání nebezpečných prostor v náročných podmínkách
 — Ochrana proti opětovnému spuštění
 — Monitorování skrytých prostor

LBK

Bezpečnostní 3D radarový systém s FMCW modulací pro detekci pohybu,  
frekvenční rozsah 24 GHz

Kategorie 2, úroveň vlastností PL d, SIL 2

Provozní rozsah až 4 m,  
úhel vyzařování (horizontální/vertikální): úzký 50° / 15°, široký 110° / 30°

Konfigurace bezpečnostní oblasti a oblasti výstrahy

V jedné aplikaci lze kombinovat až 6 senzorů.

Deaktivace jednotlivých senzorů a skupin senzorů

Rozsah provozních teplot –40 °C … +60 °C, krytí IP 67

Snadno ovladatelný konfigurační software

V
lastno

sti

FLEXIBILNĚ 
PŘIZPŮSOBITELNÉ  
Tvar chráněných oblastí 
lze flexibilně přizpůsobit 
příslušné aplikaci. 
Je definován počtem 
a umístěním senzorů plus 
nastavitelnými provozními 
rozsahy a úhly snímání.

Výhody pro vás

SLUŽBA NASTAVENÍ  
Na vyžádání mohou 
vaši aplikaci navrhnout, 
nakonfigurovat a nastavit naši 
certifikovaní odborníci.

ROBUSTNÍ  
Radarová technologie funguje 
spolehlivě i v náročných 
podmínkách, jako je zatížení 
nečistotami, prachem, 
kouřem a světlem.

LBK
Bezpečnostní radarový systém

Bezpečnost značky Leuze
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Bezpečnostní produkty

Bezpečnostní radarové senzory LBK detekují pohyb a používají 
se pro zabezpečení nebezpečných prostor. Monitorují zde přístup 
a přítomnost osob. Ani osoby, které stojí, nejsou zcela „statické“, 
a proto je senzor spolehlivě rozpozná.
Princip 3D radaru umožňuje monitorovat také oblasti na schodech 
či podstavcích a za nekovovými zástěnami. 

Funkce radarových senzorů

Spolehlivý provoz v náročných podmínkách

V chráněné oblasti jsou přípustné statické objekty.

Flexibilní nastavení systému

Pro hlídání velkých oblastí lze s pomocí řídicí jednotky použít 
v jedné aplikaci až 6 senzorů. Parametry systému se nastaví 
ve snadno ovladatelném konfiguračním softwaru.

Radarová technologie citlivě reaguje na pohyb, avšak statické 
objekty v monitorované oblasti aktivaci bezpečnostního signálu 
nezpůsobí.
V chráněné zóně se tudíž mohou nacházet statické objekty, 
jako jsou palety, nádoby či krabice s nářadím.

Radar je ve své podstatě odolný vůči vlivům prostředí,  
jako je znečištění, prach, piliny, kouř, olej, vlhkost či světlo.  
Zaručuje tak spolehlivý provoz stroje i v náročných podmínkách 
a zabraňuje zbytečnému vypínání.

Bezpečnost značky Leuze
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Bezpečnostní produkty

S20 / S200, S300, S400
Bezpečnostní spínače  
Bezpečnostní koncové spínače  
Bezpečnostní pantové spínače

Bezpečnostní spínače řady S20/200 s robustními pouzdry a širokou škálou možností instalace jsou univerzálně využitelné. 
Koncové spínače S300 monitorují dosažení koncové polohy. Varianty s různými aktuátory umožňují optimální adaptaci na danou 
situaci. Bezpečnostní pantové spínače S400 představují kombinaci bezpečnostního spínače a dveřního pantu.

Oblasti použití
 — Monitorování dveří a klapek
 — Bezpečné monitorování koncových poloh

S20 / S200 S300 S400

Blokovací zařízení typu 2 bez bezpečnostního 
zámku podle EN ISO 14119

Blokovací zařízení typu 1 bez bezpečnostního 
zámku podle EN ISO 14119

Blokovací zařízení typu 1 bez bezpečnostního 
zámku podle EN ISO 14119

Pouzdro z technopolymeru (S20),  
kovové pouzdro (S200), oba s krytím IP 67

Pouzdro z technopolymeru a kovu,  
krytí IP 67 

Kovové pouzdro, krytí IP 67 / IP 69K

Aktuátor s mechanickým jazýčkem a nízkou 
úrovní kódování podle EN ISO 14119

Aktivace nekódovanou vačkou podle 
EN ISO 14119

Aktivace uzavřeným koncovým spínačem uvnitř 
pantu, vysoká úroveň ochrany proti manipulaci

Kontakty s nuceným rozepnutím pro integraci 
do bezpečnostního obvodu

Kontakty s nuceným rozepnutím pro integraci 
do bezpečnostního obvodu

Kontakty s nuceným rozepnutím pro integraci 
do bezpečnostního obvodu

Snadná montáž se standardním provedením
Univerzální využití s individuálním nastavením 
směrů přístupu k aktuátoru a úhlů v rastru 10° 

Skryté vedení kabelů díky připojení na zadní 
straně

Univerzální využití s 5 směry přístupu aktuátoru Volitelný směr spínání Maximální úhel otevření ochranného zařízení 180° 

Až 8 různých aktuátorů
Varianty s pístovým aktuátorem a různými 
válečkovými aktuátory

Nastavitelný bod sepnutí 

Kvalitní stříbrné kontakty pro dlouhou životnost Mimořádně odolný a robustní
Model S410 s širokou vidlicí pro speciální 
materiály, např. sklo

Volitelně další panty (bez kontaktů)

V
lastno

sti

NÁKLADOVĚ EFEKTIVNÍ  
Bezpečnostní spínače 
S20 / S200 představují 
nákladově efektivní řešení pro 
monitorování dveří a klapek.

Výhody pro vás

ODOLNÉ PROTI 
MANIPULACI 
Protože je u bezpečnostních 
pantových spínačů S400 
spínací funkce integrovanou 
součástí zařízení, nabízejí tyto 
spínače vysokou ochranu proti 
manipulaci.

BEZPEČNÁ INTEGRACE 
Všechny bezpečnostní 
spínače lze snadno integrovat 
do bezpečnostního obvodu 
pomocí kontaktů s nuceným 
rozepnutím.

Bezpečnost značky Leuze
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Bezpečnostní produkty

MC 300, RD 800
Bezpečnostní bezkontaktní senzory  
s magnetickým a RFID kódováním 

Magneticky kódované bezkontaktní senzory MC 300 a bezkontaktní senzory RD 800 s kódováním RFID jsou díky uzavřenému 
provedení a bezkontaktnímu principu funkce ideální pro použití v náročném, znečištěném a vlhkém prostředí.

Oblasti použití
 — Monitorování dveří a klapek
 — Senzor musí mít integrovanou ochranu proti manipulaci.

MC 300 RD 800

Blokovací zařízení typu 4 s bezkontaktní 
aktivací podle EN ISO 14119

Blokovací zařízení typu 4 s bezkontaktní 
aktivací podle EN ISO 14119

Velmi pevné plastové pouzdro,  
krytí IP 67

Velmi pevné plastové pouzdro,  
krytí IP 67 / IP 69K

Aktuátor s nízkou úrovní kódování podle 
EN ISO 14119

Aktuátor s nízkou nebo vysokou úrovní 
kódování podle EN ISO 14119

Typ kontaktů 2 NC nebo 1 NC + 1 NO
Bezpečnostní výstupy OSSD,  
možnost sériového zapojení

Modely s přídavným signalizačním kontaktem  
a stavovou LED 

Úroveň vlastností PL e, kategorie 4 podle 
EN ISO 13849-1 u jednoho zařízení

Připojení pomocí kabelu  
a konektoru M8 / M12 

Stavová indikace na senzoru a signalizační 
kontakt

Modely s programovacím vstupem pro  
učení aktuátorů

Připojení pomocí kabelu  
nebo konektoru M12

V
lastno

sti

ODOLNÉ PROTI 
MANIPULACI 
RFID kódované aktuátory 
bezpečnostního transpondéru 
RD 800 nabízejí optimální 
ochranu proti manipulaci.  
Speciální instalační opatření 
nejsou zapotřebí.

Výhody pro vás

MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOST 
I v případě jediného zařízení 
dosahují bezpečnostní 
transpondéry RD 800 
úrovně vlastností PL e podle 
EN ISO 13849-1.

DLOUHÁ ŽIVOTNOST 
Bezpečnostní bezkontaktní 
senzory nepodléhají 
opotřebení a navzdory vysoké 
frekvenci provozních cyklů se 
vyznačují dlouhou životností.

Bezpečnost značky Leuze
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Bezpečnostní produkty

L100 / 200, L250, L300
Bezpečnostní spínače  
s blokováním

Bezpečnostní spínače s blokováním udržují dveře uzamčené a zabraňují tak neoprávněnému vstupu či přístupu, čímž chrání osoby 
i procesy. Řada L zahrnuje širokou škálu variant pro různé případy aplikace, od zařízení s mechanickými aktuátory po zařízení s RFID 
kódovaným aktuátorem pro maximální ochranu proti manipulaci a také s integrovanými příkazovými tlačítky.  
Všechna zařízení mají robustní design a jsou určena pro náročné průmyslové aplikace.

Oblasti použití
 — Monitorování dveří a klapek  
s blokováním pro dlouhé doby zastavování 

 — Monitorování dveří a klapek  
s blokováním pro ochranu procesu

ODOLNÉ PROTI 
MANIPULACI 
RFID kódované aktuátory 
nabízejí optimální ochranu 
proti manipulaci.  
Speciální instalační opatření 
nejsou zapotřebí.

Výhody pro vás

DOKONALE HLÍDANÉ 
Integrovaná příkazová 
tlačítka a tlačítko nouzového 
zastavení spolu s vhodnou 
dveřní rukojetí umožňují 
snadnou implementaci všech 
zabezpečovacích funkcí 
bezpečnostních dveří.

BEZPEČNÉ UZAMČENÍ 
Díky blokovací síle až 9 750 N 
zůstávají dveře bezpečně 
uzamčeny i při extrémním 
zatížení.

L100 / L200 L250 L300

Blokovací zařízení typu 2 s bezpečnostním 
zámkem podle EN ISO 14119

Blokovací zařízení typu 4 s bezpečnostním 
zámkem podle EN ISO 14119

Blokovací zařízení typu 4 s bezpečnostním 
zámkem podle EN ISO 14119

Mechanický jazýček s nízkou úrovní kódování,  
6 různých aktuátorů

RFID kódovaný aktuátor pro maximální ochranu 
před manipulací 

RFID kódovaný aktuátor pro maximální ochranu 
před manipulací 

Kontakty s nuceným rozepnutím pro  
integraci do bezpečnostního obvodu

Bezpečnostní spínací výstupy OSSD Bezpečnostní spínací výstupy OSSD

Pro bezpečnostní aplikace s úrovní vlastností  
do PL e, SIL 3

Úroveň vlastností PL e, SIL 3 u jednoho zařízení Úroveň vlastností PL e, SIL 3 u jednoho zařízení

Blokovací síla 1 100 N (L100)  
Blokovací síla 2 800 N (L200)

Blokovací síla 2 100 N pro univerzální využití 
u malých až středně velkých bezpečnostních dveří

Blokovací síla 9 750 N pro případ extrémního 
zatížení

Pouzdro z technopolymeru s třídou krytí IP 67 
(L100)  
Kovové pouzdro s třídou krytí  
IP 67 (L200)

Kompaktní pouzdro z technopolymeru se 
snadným čištěním a třídou krytí IP 67 / IP 69K

Robustní kovové pouzdro s třídou krytí 
IP 67 / IP 69K pro náročná prostředí

Funkce nouzového odemknutí pomocí 
ergonomicky optimalizovaného panikového 
tlačítka (L200)

Funkce nouzového odemknutí pomocí 
ergonomicky optimalizovaného panikového 
tlačítka 

Funkce nouzového odemknutí pomocí 
ergonomicky optimalizovaného panikového 
tlačítka

LED indikace pro místní diagnostiku (L200) LED indikace pro místní diagnostiku LED indikace pro místní diagnostiku

Rozmanité možnosti instalace díky montáži ze 
3 stran a flexibilní orientaci připojení

Rozmanité možnosti instalace díky flexibilnímu 
uspořádání hlavy zařízení a nouzového 
odemykání

Integrovaná příkazová tlačítka a tlačítko 
nouzového zastavení pro snadnou implementaci 
všech zabezpečovacích funkcí bezpečnostních 
dveří

V
lastno

sti
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Bezpečnostní produkty

Volitelná funkce nouzového odemknutí (panikové tlačítko) 
umožňuje okamžitě odblokovat aktuátor a otevřít dveře zevnitř 
nebezpečné zóny. Dojde-li nedopatřením k zamčení operátora 
v nebezpečné zóně, může se operátor pomocí ergonomicky 
optimalizovaného tlačítka dostat ven. Zařízení funguje i při 
výpadku napájení. 

Nouzové odemknutí panikovým tlačítkem

Dokonalé zabezpečení pomocí jediného zařízení

Navrženo pro spolehlivý provoz

Dveřní rukojeť s funkcí lockout-tagout

Nastavitelná dveřní rukojeť, kterou lze namontovat na levou 
i pravou stranu, zajišťuje rychlou a snadnou instalaci 
bezpečnostního blokovacího zařízení L300 na křídlové dveře 
i posuvné branky. Mimořádně robustní kovová konstrukce 
podporuje výhody centrování dveří kloubem na aktuátoru. 
Zařízení „lockout-tagout“ brání uzamčení obsluhy uvnitř 
nebezpečné zóny pomocí jednotlivých visacích zámků. 
Bezpečnostní mechanismus se za tímto účelem stlačí dolů 
a vloží se zámek.

Kloub na aktuátoru a velký zkosený otvor na zařízení minimalizují 
riziko kolize mezi senzorem a aktuátorem a brání poškození 
i v případě nepřesně dovírajících se dveří. V otvoru nejsou žádné 
překážky, a tak lze nahromaděné nečistoty snadno odstranit 
ze zadní strany. Speciální design tím zaručuje maximální 
spolehlivost a provozuschopnost.

Volitelná příkazová tlačítka u bezpečnostního blokovacího 
zařízení L300 usnadňují nastavení zabezpečovacích funkcí 
bezpečnostních dveří.  
Kompaktní zařízení s integrovanými tlačítky pro požadavek, 
reset a nouzové zastavení představuje kompletní řešení pro 
instalaci bezpečnostního systému u přístupových dveří. Takovéto 
uspořádání zjednodušuje zapojení a šetří místo.

Bezpečnost značky Leuze
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Bezpečnostní produkty

ESB 200, ERS 200
Tlačítka nouzového zastavení  
Lankové spínače nouzového zastavení

Tlačítko nouzového zastavení ESB 200 se používá všude tam, kde lze na určitém konkrétním místě zadat příkaz k zastavení.  
Pro větší nebezpečné oblasti se používá lankový spínač nouzového zastavení ERS 200.

Oblasti použití
 — Aktivace nouzového zastavení

VŽDY TO SPRÁVNÉ  
ŘEŠENÍ 
Lankové spínače nouzového 
zastavení ERS 200 jsou 
k dostání s aktivací tažením 
směrem doleva, doprava či 
v podélné ose. Lze je tudíž 
vždy zabudovat do stroje 
v optimální pozici.

Výhody pro vás

UNIVERZÁLNÍ VYUŽITÍ 
Tlačítko nouzového 
zastavení ESB 200 ve verzi 
pro povrchovou montáž 
se šroubovými svorkami 
nebo konektorem M12 
je univerzálně využitelné 
a snadno se instaluje.

Tlačítko nouzového zastavení ESB 200 Lankový spínač nouzového zastavení ERS 200

Varianta s povrchovou montáží pro univerzální 
využití

Zacvakávací po obou stranách s kontakty 
s třecím zajištěním

2 bezpečnostní obvody, 1 signálový obvod Snadné zaměření s indikací bodu sepnutí

Volitelně s uvolněním pomocí klíče
Snadná integrace se zapojením kabelu  
ze tří stran

Připojení pomocí šroubových svorek nebo 
konektoru M12

Kompaktní kovové pouzdro, třída krytí IP 67

Ergonomicky optimalizované Tlačítko resetu se stavovou indikací

Třída krytí IP 67 a IP 69K Teplotní kompenzace pro větší délky lanka

V
lastno

sti
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Bezpečnostní produkty

MSI 400
Programovatelné bezpečnostní 
moduly

Základní moduly bezpečnostního řízení MSI 400 již disponují 24 bezpečnými vstupy/výstupy i ethernetovým rozhraním s průmyslovými 
ethernetovými protokoly. Jsou modulárně rozšiřitelné a vybavené speciálními funkčními moduly pro monitorování bezpečného pohybu 
a pro ovládání lisů. Konfiguraci a plánování projektů urychluje a zefektivňuje volně dostupný konfigurační software MSI.designer. 
Snadno se používá a nabízí řadu komfortních funkcí.

Oblasti použití
 — Vyhodnocování několika bezpečnostních senzorů
 — Vyhodnocování s konfigurovatelnými bezpečnostními 
funkcemi

 — Monitorování bezpečného pohybu

MONITOROVÁNÍ  
BEZPEČNÉHO POHYBU 
Funkce pro monitorování 
bezpečného pohybu jsou již 
integrovány do základního 
modulu. Žádné doplňkové 
moduly nejsou zapotřebí.

Výhody pro vás

MAXIMÁLNÍ  
SPÍNACÍ VÝKON 
Na každém výstupu systému 
je k dispozici spínací výkon 
4 A nepodléhající opotřebení. 
Lze tak například přímo 
ovládat ventily a nejsou 
zapotřebí žádná další relé.

PROSTOROVĚ ÚSPORNÉ 
Pouhých 45 mm široké 
zařízení má integrováno 
24 bezpečných vstupů/
výstupů a průmyslové 
ethernetové protokoly. 
Nevyžaduje tedy tolik 
místa v rozvaděči, a navíc 
zjednodušuje objednávky, 
protože stačí jedno jediné 
číslo součásti.

MSI 400 MSI.designer

Základní moduly s šířkou 45 mm a 24 bezpečnými vstupy/výstupy Přes 40 certifikovaných funkčních bloků

Lze rozšířit na 116 bezpečných vstupů a 56 bezpečných výstupů. Až 300 funkčních bloků na projekt

Optická indikace funkce pomocí LED pro každý vstup/výstup systému Volně konfigurovatelné náhledy přes několik obrazovek

V základním modulu jsou integrovány brány pro průmyslové 
sběrnice PROFINET, Ethernet/IP a Modbus. K dispozici jsou moduly 
průmyslových sběrnic pro EtherCAT, PROFIBUS a CANopen.

Připojení senzorů/aktuátorů a funkčních bloků přímo v logickém editoru 
s automatickým přiřazením vstupů a výstupů

Monitorování bezpečného pohybu v základním modulu
Funkce simulace a integrovaný logický analyzátor pro kontrolu 
nakonfigurovaných funkcí 

Bezpečnostní funkce pro ovládání lisů Konfigurovatelný report pro snadnou a profesionální dokumentaci

Spínací výkon 4 A nepodléhající opotřebení Ochrana projektů a funkčních bloků heslem

Všechna zařízení jsou vybavena buď šroubovými nebo pružinovými 
svorkami

Online diagnostika se systémovým záznamníkem a funkcí vzdálené 
údržby

V
lastno

sti
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Bezpečnostní produkty

Bezpečnostní ovládací prvky MSI 400 lze snadno integrovat 
do průmyslových sítí. Moduly o šířce pouhých 45 mm již mají 
integrováno ethernetové rozhraní a průmyslové ethernetové 
protokoly.
Pro připojení k dalším sběrnicím, jako je EtherCAT, PROFIBUS či 
CANopen, slouží moduly průmyslových sběrnic.

Integrované brány

Modulárně rozšiřitelné

Vyjímatelná programová paměť

Grafický – intuitivní – snadný

Konfigurační nástroj MSI.designer umožňuje snadno a efektivně 
vytvářet projekty. Software, na který není vyžadována licence, 
vás podpoří při vytváření, testování a dokumentování projektů. 

 — Rozsáhlá knihovna certifikovaných funkčních bloků
 — Rychlé vytváření programů pomocí přímého použití senzorů 
a aktuátorů v logickém editoru

 — Simulace a logická analýza pro testování bezpečnostní funkce 
přímo z počítače

 — Silový režim pro podrobné funkční testy
 — Konfigurovatelný report pro profesionální a dobře 
uspořádanou dokumentaci

Vyjímatelná programová paměť ve formátu SD karty, která je 
přístupná z přední strany, nabízí velký prostor pro programy 
aplikací a poznámky. Usnadňuje tak zpracování projektů a šetří 
čas potřebný na uvedení do provozu, kopírování a servis. Kryt 
upevněný na řídicí jednotce chrání paměť před neúmyslným 
vyjmutím.

Různé základní moduly řady MSI 400 nabízejí již od začátku 
zaměření na aplikace a disponují 24 bezpečnými vstupy/výstupy.
Rozšiřující moduly I/O umožňují flexibilní rozšíření až na 
116 bezpečných vstupů a 56 bezpečných výstupů, což je ideální 
pro ochranu větších strojů a systémů.

Bezpečnost značky Leuze
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Bezpečnostní produkty

MSI-SR
Bezpečnostní relé  
Rozšíření kontaktů

Bezpečnostní relé MSI umožňují rychlou a snadnou integraci jednotlivých bezpečnostních senzorů do bezpečnostních obvodů strojů 
a systémů. Možnosti aplikací sahají od monitorování jednoduchých komponent, jako například tlačítek nouzového zastavení nebo 
bezpečnostních spínačů, až po integraci optoelektronických senzorů a realizaci časově zpožděných funkcí.
Rozšíření kontaktů se používají jako rozšíření výstupů pro OSSD i pro znásobení kontaktů u vyhodnocovacích jednotek 
a bezpečnostních ovládacích prvků.

Oblasti použití
 — Vyhodnocení jednotlivých bezpečnostních senzorů
 — Znásobení kontaktů pro bezpečnostní relé  
a bezpečnostní ovládací prvky

 — Rozšíření výstupů pro OSSD

FLEXIBILNÍ PŘIPOJENÍ  
Všechna zařízení jsou 
vybavena buď šroubovými, 
nebo pružinovými svorkami.  
Můžete se tak zaměřit na 
snižování nákladů na zařízení 
či zjednodušování instalace.

Výhody pro vás

ZASUNOVACÍ SVORKY  
Všechna zařízení MSI mají 
zasunovací svorky. Umožňují 
tak snadnější přístup při 
instalaci a rychlou výměnu 
zařízení při údržbě.

VŽDY TO SPRÁVNÉ  
ŘEŠENÍ 
Pro bezpečnostní senzory, 
spínače a příkazová 
zařízení jsou k dispozici jak 
zakázkové, tak i univerzální 
vyhodnocovací jednotky

Vyhodnocovací jednotky Rozšíření kontaktů

Dva až tři spínací kontakty (NO)  
a jeden rozpínací kontakt (NC)

Znásobení kontaktů pro vyhodnocovací 
jednotky a bezpečnostní ovládací prvky 

Automatický a manuální restart Rozšíření až na 5 spínacích kontaktů (NO)

Monitorování stykačů (EDM)
Zjednodušené varianty pro rozšíření výstupů 
OSSD 

Spínací proud až 8 A Spínací proud až 6 A

Paralelní vyhodnocování dvou bezpečnostních 
zařízení jedním relé (model MSI-SR5)

Model se dvěma paralelními rozšířeními výstupů  
2× (2 NO / 1 NC) v jednom zařízení (MSI-SR-
CM42R)

Modely s nastavitelnou časovou prodlevou  
až 3 sekundy nebo až 30 sekund

Modely s pravidelným testováním pro 
bezpečnostní senzory typu 2 a typu 4

V
lastno
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Bezpečnostní produkty

MSI-MD-FB
Mutingové rozhraní

Mutingové rozhraní MSI-MD-FB poskytuje rozsáhlé mutingové funkce v kombinaci se standardními variantami bezpečnostních 
světelných závěsů MLC a bezpečnostních vícepaprskových světelných závor MLD. Provozní modul se instaluje do blízkosti 
bezpečnostního zařízení a obsahuje veškerá nezbytná připojení pro senzory, mutingové lampy a tlačítka resetu. Tři provozní 
režimy mutingu a další speciální funkce zajišťují optimální přizpůsobení dané aplikaci. Jsou-li vyžadovány malé bezpečnostní 
vzdálenosti, nabízí jednotka MSI-MD-FB v kombinaci s bezpečnostními světelnými závěsy MLC flexibilní řešení dočasného potlačení 
bezpečnostní funkce.

Oblasti použití
 — Hlídání přístupu u dopravníkových linek  
s funkcí dočasného potlačení bezpečnostní funkce (muting)

Výhody pro vás

MSI-MD-FB

Mutingové rozhraní pro mutingové aplikace v kombinaci se standardními variantami bezpečnostních 
světelných závěsů MLC a bezpečnostních vícepaprskových světelných závor MLD

Provozní režimy mutingu: 2 senzorový časově řízený, 2 senzorový a 4 senzorový sekvenčně řízený

Vstupní signál „Aktivovat muting“

Volitelný časový limit mutingu: 20 s, 2 min, 10 min, 100 h

Konektor M12, 5 a 8 kolíků

Velký teplotní rozsah –30 … 60 °C, krytí IP 67

V
lastno

sti

SNADNÁ KONFIGURACE 
Rozhraní lze 
nakonfigurovat 
snadno a bez 
použití počítače 
pomocí zakrytých 
DIP přepínačů.

MENŠÍ MNOŽSTVÍ TYPŮ 
Pro aplikace s mutingem 
a bez: S mutingovým 
rozhraním lze ve všech 
aplikacích použít stejnou 
variantu bezpečnostního 
senzoru.

FLEXIBILNÍ 
Mutingové rozhraní 
disponuje konfigurovatelnými 
mutingovými funkcemi pro 
flexibilní přizpůsobení dané 
aplikaci.

Bezpečnost značky Leuze
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Bezpečnostní služby

Při navrhování a konstruování strojů vytvoříme společně s vámi 
bezpečnostní koncepci a podpoříme vás při její realizaci.  
Během provozu bezpečnostní systémy pravidelně testujeme, abychom 
zajistili jejich permanentní fungování. V případě změn stávajících strojů 
vám poskytneme podporu ve všech oblastech, od bezpečnostního 
plánování po opětovné uvedení do provozu.

Výhoda našich služeb spočívá v našich dlouholetých zkušenostech 
v oboru bezpečnosti strojů a našich rozsáhlých znalostech z oblasti 
průmyslu a aplikací. Společně můžeme vytvářet účinná bezpečnostní 
řešení pro všechny fáze životního cyklu stroje.

Služby pro zajišťování bezpečnosti strojů
Udržitelná bezpečnost strojů začíná u profesionálního plánování bezpečnostních systémů a vztahuje 
se na celý životní cyklus stroje. Naše týmy zkušených a certifikovaných odborníků vám v tomto 
ohledu poskytnou náležitou podporu.

Výrobce / integrátor Provozní společnost

1. Plánování

4.
Demontáž,  
likvidace 
a opětovný prodej

3.
Provoz a údržba

2.
Instalace a uvedení 
do provozu

1.
Vývoj a návrh

3. Instalace  
a uvedení do provozu

2. Vývoj
a návrh

Modifikace

Stupně životního cyklu stroje

Bezpečnost značky Leuze
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Bezpečnostní služby

Kontrola stavu: „bezpečnostní technologie u strojů a systémů“
 —  Naši odborníci zanalyzují zabezpečení vašeho strojního zařízení a zkontrolují, zda jsou splněny aktuální 
bezpečnostní požadavky. 

 —  Najdeme-li odchylky, doporučíme vám vhodná nápravná opatření, která vám mohou pomoci vyhovět 
zákonným požadavkům.

Posouzení rizik a posouzení nebezpečnosti
Podle příslušných směrnic je výrobce stroje povinen provést posouzení rizik. Tato povinnost platí také 
v případě významných modifikací či rozšíření stroje. 

Národní předpisy pro provoz strojů vyžadují, aby zaměstnavatelé před zahájením používání pracovního vybavení 
provedli posouzení nebezpečnosti a toto posouzení pravidelně aktualizovali podle současného stavu. 

 —  Naši odborníci vám pomohou identifikovat nebezpečí, posoudit a vyhodnotit rizika a definovat opatření 
ke snížení rizik. 

Kontroly ochranných zařízení
 —  V rámci počátečních a pravidelných inspekcí kontrolujeme stav, montáž a správnou funkci ochranného 
zařízení a také jeho náležitou integraci do bezpečnostní části ovládání stroje.

 —  Souhrnné výsledky zkoušek prezentujeme formou podrobné zprávy. V případě potřeby může tato zpráva 
zahrnovat i praktické návrhy na nápravu odchylek.

Měření doby zastavení
Aby mohlo být ochranné zařízení správně umístěno, je třeba spočítat požadovanou minimální vzdálenost 
tohoto zařízení od nebezpečných pohybů. K tomu potřebujeme znát dobu zastavování stroje. Měření doby 
zastavování nám umožňuje spolehlivě stanovit tuto hodnotu. 

 —  Je-li doba zastavování měřena v rámci pravidelných inspekcí, lze včas odhalit případné opotřebení, 
například brzdových komponent. 

Kontrola stavu: „CE označení strojů“
Při vývoji strojů musí výrobce dodržovat a dokumentovat specifikace dané směrnicí o strojních zařízeních. 
K potvrzení takového postupu slouží Prohlášení o shodě a označení CE. 

 —  Zkontrolujeme úplnost dokumentace a poskytneme vám doporučení, jak napravit případné odchylky.

Posouzení shody s evropskou směrnicí o strojních zařízeních
Směrnice o strojních zařízeních definuje postup návrhu a konstrukce strojů zacílený na splnění příslušných 
požadavků na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Jde o předpoklad pro Prohlášení o shodě a označení CE. 

 —  Pomůžeme vám dodržet a implementovat zákonné požadavky směrnice o strojních zařízeních. 

Bezpečnostní koncepce a bezpečnostní design
Nezbytná opatření pro minimalizaci rizik jsou známa z analýzy rizik.  
Na základě těchto požadavků se pak vytváří bezpečnostní koncepce spolu s bezpečnostními funkcemi. 

 —  Díky našim rozsáhlým znalostem z průmyslu a mnohaletým zkušenostem v oblasti bezpečnosti pro vás 
můžeme vytvářet praktické návrhy koncepcí a pomáhat vám s jejich implementací.

Ověření a validace
Nemá-li při implementaci bezpečnostních funkcí docházet k chybám, je třeba zkontrolovat hardware 
i software a přesvědčit se, zda byly náležitě a v úplnosti splněny požadavky funkčních specifikací. Je nutné 
provést zkoušku všech bezpečnostních funkcí podle validačního plánu. 

 —  Pomůžeme vám s plánováním, vývojem a prováděním funkčních zkoušek i s vyhotovením požadované 
dokumentace. 

Naše nabídka služeb
Bezpečnost značky Leuze
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Technické údaje

RSL 410, RSL 420, RSL 425 RSL 430, RSL 440, RSL 445 RSL 420P, RSL 450P, RSL 455P

Rozsah ochranného pole 3,0 / 4,5 / 6,25 / 8,25 m 3,0 / 4,5 / 6,25 / 8,25 m 3,0 / 4,5 / 6,25 / 8,25 m

Snímací úhel 270° 270° 270°

Úhlové rozlišení 0,1° 0,1° 0,1°

Rozsah výstražného pole  
(při 10% rozptylu odrazu)

20 m 20 m 20 m

Rozlišení, volitelné 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 150 mm 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 150 mm 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 150 mm

Doba odezvy ≥ 80 ms ≥ 80 ms ≥ 120 ms

Bezpečnost Typ 2, SIL 3, PL d Typ 2, SIL 3, PL d Typ 2, SIL 3, PL d

Rozměry, vč. připojovací jednotky  
(Š × V × H)

140 × 149 × 140 mm 140 × 149 × 140 mm 140 × 169 × 140 mm

Rozsah provozních teplot 0 … +50° 0 … +50° 0 … +50°

Certifikace
 C  US   C  US   C  US 

Bezpečnostní spínací výstupy 1 2 RSL 420P: PROFIsafe,  
1 ochranné pole  
RSL 450P, 455P: PROFIsafe, 
4 souběžná ochranná pole

Počet párů polí  
(1 ochranné pole + 1 výstražné pole)

RSL 410: 1 
RSL 420: 10

RSL 430: 10+10 
RSL 440, 445: 100

RSL 420P: 10 
RSL 450P, 455P: 100

Počet sad 4 polí  
(1 ochranné pole + 3 výstražná pole)

RSL 410: 1 
RSL 420: 10

10 RSL 420P: 10

Počet sad 4 polí  
(2 ochranná pole + 2 výstražná pole)

– 50 RSL 450P, 455P: 50  
(Výstražná pole lze vyhodnocovat  
jako ochranná pole.)

Počet nezávislých konfigurací 
senzorů

1 RSL 430: 2 
RSL 440, 445: 10

RSL 420P: 1 
RSL 450P, 455P: 10

Textový displej, integrovaná 
elektronická vodováha

X X X

Konfigurovatelné signalizační výstupy RSL 410: 3 
RSL 420: 4

9 Všechny stavové informace lze 
vyvolat.

Datový výstup UDP optimalizovaný  
pro navigaci AGV, konfigurovatelný,  
provozní rozsah 50 m

RSL 425  
Vzdálenost a síla signálu, úhlové 
rozlišení 0,1°

RSL 445  
Vzdálenost a síla signálu, úhlové 
rozlišení 0,1°

RSL 455P  
Vzdálenost a síla signálu, úhlové 
rozlišení 0,1°

Připojovací jednotka (odnímatelná, 
s integrovanou konfigurační pamětí)

RSL 410: konektor M12,  
RSL 420, 425: kabel nebo konektor, 
16 kolíků

Kabel nebo konektor,  
29 kolíků

3× konektor M12 pro 2portový 
switch a napájení nebo 4× konektor 
M12 s dodatečným napěťovým 
výstupem |  Varianta AIDA 
s konektory push-pull, komunikace 
přes měděný nebo optický kabel

Rozhraní pro konfiguraci  
a diagnostiku

Ethernet TCP/IP, Bluetooth  
RSL 420, 425: USB

Ethernet TCP/IP, USB, Bluetooth Ethernet TCP/IP, USB, Bluetooth

PROFINET – – Třída shody (Conformance class) 
C |  Třída zatížení sítě III |  Zařízení 
PROFINET podle specifikace V2.3.4 
|  GSDML podle specifikace V2.3.2

Další vlastnosti Technologie pro robustní provoz 
|  Monitorování stykačů (EDM),  
blokování startu/restartu (RES)  
|  Hlídání vertikálního přístupu 
s monitorováním referenčního 
obrysu  
|  Funkce parkování (vypnutí 
ochranného pole, RSL 420 
a RSL 425)

Technologie pro robustní provoz 
|  Monitorování stykačů (EDM),  
blokování startu/restartu (RES)  
|  Hlídání vertikálního přístupu 
s monitorováním referenčního 
obrysu  
|  Funkce parkování (vypnutí 
ochranného pole)

Technologie pro robustní provoz 
|  Blokování startu/restartu (RES) 
|  Hlídání vertikálního přístupu 
s monitorováním referenčního 
obrysu  
|  Funkce parkování (vypnutí 
ochranného pole)

O
b

ecné charakteristiky
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Bezpečnostní laserový skener

Technické údaje

Bezpečnost značky Leuze
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Technické údaje

MLC 310, MLC 320 
MLC 510, MLC 520

MLC 520-S MLC 530 MLC 530-SPG

Typ podle EN IEC 61496 MLC 300: typ 2 
MLC 500: typ 4

Typ 4 Typ 4 Typ 4

SIL podle IEC 61508  
a EN IEC 62061 (SILCL)

MLC 300: SIL 1 
MLC 500: SIL 3

SIL 3 SIL 3 SIL 3

Úroveň vlastností (PL)  
podle  EN ISO 13849-1

MLC 300: PL c 
MLC 500: PL e

PL e PL e PL e

Rozlišení 1 120, 1 660, 20/ 30/ 40/ 
90 mm

14 / 24 mm 14 / 20 / 30 / 40 / 90 mm 30 / 40 / 90 mm

Provozní rozsah 6 / 15 / 10 / 20 / 20 m 6 m 6 / 15 / 10 / 20 / 20 m 10 / 20 / 20 m

Výška ochranného pole 150 … 3,000 mm 150 … 1,200 mm 150 … 3,000 mm 150 … 3,000 mm

Doba odezvy MLC 300: 3 – 51 ms 
MLC 500: 3 – 64 ms

7 – 17 ms 3 – 64 ms 3 – 64 ms

Průřez profilu 29 × 35 mm 15,4× 32,6 mm 29 × 35 mm 29 × 35 mm

Rozsah provozních teplot MLC 300:   0 … +55°C
MLC 500: –30 … +55 °C

–10 … +55 °C –30 … +55 °C –30 … +55 °C

Bezpečnostní spínací  
výstupy (OSSD)

2 tranzistorové výstupy PNP 2 tranzistorové výstupy PNP 2 tranzistorové výstupy PNP 2 tranzistorové výstupy PNP

Typ připojení Konektor M12 160mm kabel  
s konektorem M12

Konektor M12 Konektor M12

Certifikace
    C  US       

Redukce rozsahu u vysílače X X X

Přepínání přenosových 
kanálů

X X X

LED indikace X X X X

7segmentový displej MLC 320, 520 X X

Konfigurace pomocí zapojení X X X X

Automatické spuštění/
restart

X X X

Blokování startu/restartu 
(RES)

MLC 320, 520 X X X

Monitorování stykačů (EDM) MLC 320, 520 X

Funkce Blanking,  
pevná nebo pohyblivá

X X

Funkce mutingu, 
integrovaná

X (2 senzorový časově řízený) X (Smart Process Gating,  
viz strana 26)

Propojení bezpečnostního 
výstupu, multiscan

X

Extra tenký design X

Kaskádovatelné (trojitě) MLC 520 X

Verze AIDA MLC 510

Bezpečnostní rozhraní AS-i MLC 510

Označení ochrany EX  
podle EN 60079 

MLC 520  
(skupina II, kat. 3D a 3G)

Třída krytí IP 67 / IP 69K, 
montáž v ochranné trubce

MLC 510

Extra odolnost proti  
nárazům/vibracím

MLC 500 X

O
b

ecné charakteristiky
Funkce
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Bezpečnostní světelné závěsy
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MLD 310, MLD 320 
MLD 510, MLD 520

MLD 330, MLD 335 
MLD 530, MLD 535

MLD 510, MLD 520, 
MLD 530

SLS 46C typ 4 
SLS 46C typ 2

Typ podle EN IEC 61496 MLD 300: typ 2  
MLD 500: typ 4

MLD 300: typ 2  
MLD 500: typ 4

Typ 4 (vlastní monitorování) Typ 4, v kombinaci 
s bezpečnostním relé MSI-
TRM  
Typ 2, v kombinaci 
s bezpečnostním 
monitorovacím zařízením

SIL podle IEC 61508  
a EN IEC 62061 (SILCL)

MLD 300: SIL 1 
MLD 500: SIL 3

MLD 300: SIL 1 
MLD 500: SIL 3

SIL 3 SIL 3 (SLS 46C typ 4 
s bezpečnostním relé MSI-TRM)  
SIL 1 (SLS 46C typ 2 
s bezpečnostním 
monitorovacím zařízením)

Úroveň vlastností (PL)  
podle EN ISO 13849-1

MLD 300: PL c 
MLD 500: PL e

MLD 300: PL c 
MLD 500: PL e

PL e PL e (SLS 46C typ 4 
s bezpečnostním relé MSI-TRM) 
PL c (SLS 46C typ 2 
s bezpečnostním 
monitorovacím zařízením)

Počet paprsků /  
vzdálenost paprsků

2/500 mm
3 / 400 mm
4 / 300 mm

2 / 500 mm
3 / 400 mm
4 / 300 mm

1 1

Provozní rozsah 0,5 … 50 m nebo 20 … 70 m  
(systémy s vysílačem 
a přijímačem)  
0,5 … 6/8 m  
(systémy s transceiverem)

0,5 … 50 m nebo 20 … 70 m  
(systémy s vysílačem 
a přijímačem)  
0,5 … 6/8 m  
(systémy s transceiverem)

0,5 … 70 m 
20 … 100 m

0,25 … 40 m 
5 … 70 m

Rozměry Průřez profilu 52 × 65 mm Průřez profilu 52 × 65 mm 52 × 65 × 193 mm 20,5 × 77 × 44 mm

Rozsah provozních teplot –30 … +55 °C –30 … +55°C –30 … +55°C -30… +60°C

Bezpečnostní spínací  
výstupy

2 PNP tranzistorové výstupy 
(OSSD)

2 PNP tranzistorové výstupy 
(OSSD)

2 PNP tranzistorové výstupy 
(OSSD)

2 tranzistorové výstupy 
push-pull

Typ připojení Konektor M12 Konektor M12 Konektor M12 2m kabel,  
konektor M12

Certifikace
          C  US  

LED indikace X X X X

7segmentový displej MLD 320, 520 X MLD 520, 530

Blokování  
startu/restartu (RES)

MLD 320, 520 X MLD 520, 530

Monitorování stykačů 
(EDM)

MLD 320, 520 X MLD 520, 530

Konfigurace pomocí 
zapojení

MLD 320, 520 X MLD 520, 530

Vyrovnávací pomůcka 
laseru  
(volitelně pro systémy 
s vysílačem a přijímačem)

X X X

2 senzorový muting (časově 
a sekvenčně řízený)

MLD 330, 530 
MLD 335, 535

MLD 530

4 senzorový muting  
(časově řízený)

MLD 335, 535

Prodloužení časového limitu 
mutingu až na 100 hodin

X MLD 530

Integrovaná stavová 
kontrolka (volitelně)

X X

Bezpečnostní rozhraní AS-i MLD 510 MLD 510

O
b

ecné charakteristiky
Funkce

Bezpečnostní světelné závěsy Bezpečnostní jednopaprskové závory

Bezpečnost značky Leuze
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Technické údaje

 
LBK

SIL podle 
EN IEC 62061 (SILCL)

SIL 2

Úroveň vlastností (PL)  
podle EN ISO 13849-1

PL d

Kategorie podle  
EN ISO 13849-1

Kategorie 2

Princip funkce FMCW (frekvenčně modulovaná 
kontinuální vlna) pro detekci pohybu

Doba odezvy 100 ms

Rozsah provozních teplot –40 °C … +60 °C

Certifikace
 

Provozní rozsah 0 … 4 m

Nastavitelná velikost ochranného  
a výstražného pole

1 … 4 m

Úhel vyzařování Široký:  110° (horizontální rovina)  
  30° (vertikální rovina)  
Úzký:   50° (horizontální rovina)  
  15° (vertikální rovina)

Frekvenční rozsah 24,0 … 24,5 GHz

Emitovaný výkon ≤ 13 dBm

Rozměry (Š × V × H) 85 × 85 × 53 mm

Zapojení M12, 5 kolíků

Napájení Přes řídicí jednotku

Třída krytí IP 67

Bezpečnostní spínací výstupy Reléový výstup, 2kanálový

Signálové výstupy 2 reléové výstupy

Vstupy 3 (2kanálové)

Počet senzorů v systému 6

Počet konfigurovatelných skupin  
(1 až 6 senzorů)

3

Deaktivace jednotlivých skupin X

Blokování startu/restartu (RES) X

Rozměry (Š × V × H) 166,25 × 92,6 × 46,5 mm

Třída krytí IP 20

Rozhraní pro konfiguraci a diagnostiku USB 2.0 
Micro USB

O
b

ecné charakteristiky
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Bezpečnostní radarový systém
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Technické údaje

 
S20, S200

 
S300

 
S400, S410

 
L100, L200

Typ podle  
EN ISO 14119

Blokovací zařízení typu 2  
bez bezpečnostního zámku

Blokovací zařízení typu 1  
bez bezpečnostního zámku

Blokovací zařízení typu 1  
bez bezpečnostního zámku

Blokovací zařízení typu 2  
s bezpečnostním zámkem

Bezpečnost Pro bezpečnostní aplikace 
s úrovní vlastností do  
PL e / SIL 3

Pro bezpečnostní aplikace 
s úrovní vlastností do  
PL e / SIL 3

Pro bezpečnostní aplikace 
s úrovní vlastností do  
PL e / SIL 3

Pro bezpečnostní aplikace 
s úrovní vlastností do  
PL e / SIL 3

Pouzdro / třída krytí Technopolymer (S20) nebo  
kov (S200) / obojí IP 67

Technopolymer nebo kov, 
obojí IP 67

Kov, IP 67 / IP 69K Technopolymer nebo kov, 
obojí IP 67 

Aktuátor Mechanický jazýček, s nízkou 
úrovní kódování podle 
EN ISO 14119 

Aktivováno nekódovanou 
vačkou podle EN ISO 14119

Uzavřený koncový spínač 
uvnitř pantu

Mechanický jazýček, s nízkou 
úrovní kódování podle 
EN ISO 14119 
 
 

Typ blokování, blokovací 
síla podle ISO 14119

Blokování napětím silou 
magnetu nebo pružinou  
L100: F1max 1 100 N
L200: F1max 2 800 N

Typ připojení Závit pro kabelovou 
průchodku  
M20 × 1,5 (S20: volitelně  
3cestný), konektor M12

Závit pro kabelovou 
průchodku  
M20 × 1,5 (1cestný nebo  
3cestný), konektor M12

Kabel nebo konektor M12, 
nahoře, dole, na boční stěně

Závit pro kabelovou 
průchodku  
M20 × 1,5 (3cestný) 
 

Certifikace
  C  US   C  US   C  US   C  US

Funkce Bezpečnostní spínače se 
samostatným aktuátorem 

Bezpečnostní spínače 
s pístovým a válečkovým 
aktuátorem

Bezpečnostní spínače 
a dveřní pant v jedné 
komponentě 

Bezpečnostní spínače 
s blokováním

Integrace do 
bezpečnostního obvodu

Kontakty s nuceným 
rozepnutím pro integraci do 
bezpečnostního obvodu

Kontakty s nuceným 
rozepnutím pro integraci do 
bezpečnostního obvodu

Kontakty s nuceným 
rozepnutím pro integraci do 
bezpečnostního obvodu 

Kontakty s nuceným 
rozepnutím pro integraci do 
bezpečnostního obvodu 

Aktuátor Až 8 různých aktuátorů 6 různých pístových 
a válečkových aktuátorů

Několik zátěžových aktuátorů 

Indikátor stavu LED stavová indikace (L200)

Nouzové uvolnění Modely s nouzovým 
odemknutím (L200)

Speciální funkce Volitelný směr spínání Další pant (bez kontaktů)

Univerzální použití s 5 směry 
přístupu aktuátoru 
 

Univerzální použití 
s individuálním nastavením 
směrů přístupu k aktuátoru 
a úhlů v rastru 10°

Vysoká ochrana proti 
manipulaci pomocí 
uzavřeného koncového 
spínače 

Univerzální použití s 5 směry 
přístupu aktuátoru 

Snadná montáž 
se standardním provedením 

Mimořádně odolný/robustní Elegantní design pro 
diskrétní a efektivní integraci 
do systému

Robustní design pro velké 
stroje a systémy v náročném 
prostředí (L200)

Kvalitní stříbrné kontakty pro 
dlouhou životnost

Různé bloky kontaktů Skryté vedení kabelů díky 
připojení na zadní straně

Různé bloky kontaktů Maximální úhel otevření 
ochranného zařízení 180°, 
nastavitelný bod sepnutí

  
 

Model S410 s širokou vidlicí 
pro speciální materiály, např. 
sklo

O
b

ecné charakteristiky
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Bezpečnostní spínače Bezpečnostní  
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s blokováním 
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Technické údaje

 
MC 300

 
RD 800

Typ podle 
EN ISO 14119

Blokovací zařízení typu 4  
bez bezpečnostního zámku

Blokovací zařízení typu 4  
bez bezpečnostního zámku

Kategorie podle  
EN ISO 13849-1

Až 4 (v závislosti  
na počtu senzorů)

4

Úroveň vlastností (PL) 
podle EN ISO 13849-1

Až PL e (v závislosti na 
počtu senzorů) 

PL e u jednoho zařízení

Rozměry  
pouzdra

M30 × 36 mm (MC 330)
36 × 26 × 13 mm (MC 336)
88 × 25 × 13 mm (MC 388)

87,5 × 25 × 18 mm (senzor)  
45 × 25 × 18 mm (aktuátor)

Zajištěné provozní 
vzdálenosti (Seo, Sar)

<6 mm, >14 mm (MC 330) 
<3 mm, >11 mm (MC 336) 
<6 mm, >30 mm (MC 388)

12 mm, 10 mm

Spínací tolerance ± 1 mm

Typ kontaktu 2 NC nebo 1 NC + 1 NO

Typ kódování Aktuátor s nízkou úrovní 
kódování podle  
EN ISO 14119

Typ připojení M8, M12, kabel, kabel + 
M12

Min. rychlost přiblížení 
aktuátoru k senzoru

50 mm

Doba odezvy 3 ms 3 ms

Třída krytí IP 67 IP 67 / IP 69K

Certifikace
 C  US  C  US 

Kódování Magnetické kódování Kódování RFID, pro 
maximální ochranu před 
manipulací 

Indikátor stavu LED 4 LED kontrolky

Signalizační kontakt X X

Programovací vstup Pro učení aktuátorů 

Bezkontaktní aktivace bez 
mechanických kontaktů  
|  Dlouhá životnost 
|  Necitlivost vůči znečištění

Bezkontaktní aktivace bez 
mechanických kontaktů  
|  Dlouhá životnost 
|  Necitlivost vůči znečištění 
|  Možnost sériového 
zapojení

O
b

ecné charakteristiky
Funkce

V
lastno

sti

Bezpečnostní 
bezkontaktní senzory, 
magneticky kódované

Bezpečnostní 
bezkontaktní senzory, 
RFID kódované

 
L250

 
L300

Blokovací zařízení typu 4 
s bezpečnostním zámkem

Blokovací zařízení typu 4 
s bezpečnostním zámkem

Úroveň vlastností PL e /  
SIL 3 u jednoho zařízení 

Úroveň vlastností PL e /  
SIL 3 u jednoho zařízení 

Technopolymer  
IP 67 / IP 69K

Kov, IP 67 / IP 69K,  
IP 65 pro integrované 
ovládací prvky

Mechanický jazýček s RFID 
kódovaným aktuátorem 
podle  
EN ISO 14119;  
AC-L250-SCA: nízká 
AC-L250-UCA: vysoká

Mechanický jazýček s RFID 
kódovaným aktuátorem 
podle  
EN ISO 14119;  
AC-L300-SCA: nízká 
AC-L300-UCA: vysoká

Blokování napětím silou 
magnetu nebo pružinou,  
F1max 2 100 N 

Blokování napětím silou 
magnetu nebo pružinou,  
F1max 9 750 N

Konektor M12, různá 
výstupní vedení

Závit pro kabelovou 
průchodku  
M20 × 1,5 (3cestný)  
M12 (8 nebo 12 kolíků),  
M23 (19 kolíků)

 C  US   C  US  

Bezpečnostní spínače 
s blokováním

Bezpečnostní spínače 
s blokováním

Bezpečnostní spínací 
výstupy OSSD 

Bezpečnostní spínací 
výstupy OSSD

Bezkontaktní aktivace 
pomocí technologie RFID

Bezkontaktní aktivace 
pomocí technologie RFID

LED stavová indikace LED stavová indikace 

Modely s nouzovým 
odemknutím

Modely s nouzovým 
odemknutím

Modely s až třemi 
integrovanými ovládacími 
prvky

Velký středový otvor pro 
hřídel aktuátoru 

Velký středový otvor pro 
hřídel aktuátoru

Flexibilní montáž aktuátoru 
umožňuje bezpečné zavírání 
i v případě zdeformovaných 
dveří 

Flexibilní montáž aktuátoru 
umožňuje bezpečné zavírání 
i v případě zdeformovaných 
dveří 

Rozmanité možnosti 
instalace:
Montáž zpředu a zboku 
s pouhými dvěma šrouby 
|  Flexibilní a nezávislé 
vyrovnání připojovací 
jednotky a nouzové 
odemknutí

Rozmanité možnosti 
instalace:
Flexibilní a nezávislé 
vyrovnání hlavy zařízení 
a nouzové odemknutí

Funkce lockout-tagout

Dveřní rukojeť pro snadnou 
montáž spínačů a aktuátorů

Bezpečnostní spínače 
s blokováním 

Bezpečnostní spínače 
s blokováním 

Bezpečnost značky Leuze
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Technické údaje

MSI 410 MSI 420 
MSI 430

MSI-EM-I8 
MSI-EM-IO84

MSI-FB-EtherCAT 
MSI-FB-PROFIBUS 
MSI-FB-CANopen

Typ zařízení / funkce Základní modul 
bezpečnostního řízení

Základní modul 
bezpečnostního řízení

Rozšiřovací bezpečnostní 
modul

Modul průmyslové sběrnice

Kategorie / Úroveň 
vlastností (PL) podle 
EN ISO 13849-1

4 / PL e 4 / PL e 4 / PL e

SIL podle IEC 61508 
a EN IEC 62061 (SILCL)

3 3 3

Vstupy / výstupy /  
Vstupy nebo výstupy, 
konfigurovatelné

20 / 4 / – 16 / 4 / 4 8 / – / – (EM-I8) 
8 / 4 / – (EM-IO84)

Maximální spínací výkon  
na výstup

4 A 4 A 4 A

Testovací výstupy /  
generátory signálu

4 / 4 4 / 4 8 / 2 (EM-I8)  
2 / 2 (EM-IO84)

Rozhraní pro konfiguraci 
a diagnostiku

USB mini USB mini,  
Ethernet TCP/IP

Sběrnicové protokoly MSI 430: PROFINET IO, 
EtherNet/IP  
a Modbus TCP integrované

EtherCAT 
PROFIBUS-DP 
CANopen

Zapojení Šroubové nebo pružinové 
svorky, zasunovací

Šroubové nebo pružinové 
svorky, zasunovací

Šroubové nebo pružinové 
svorky, zasunovací

2× zásuvka RJ45
1× RS485 (Sub-D)
Šroubové svorky, 5 kolíků

Rozměry 45 × 96 × 115 mm 45 × 96 × 115 mm 22,5 × 93,7 × 120,8 mm 22,5 × 96,5 × 121 mm

Certifikace
 C  US  C  US  C  US  C  US

Modulární rozšíření Lze rozšířit až na  
116 bezpečných vstupů.  
| 56 bezpečných výstupů 
a 2 moduly průmyslové 
sběrnice

Lze rozšířit až na  
116 bezpečných vstupů.  
| 56 bezpečných výstupů 
a 2 moduly průmyslové 
sběrnice

Každý základní modul  
lze rozšířit až o 12 volitelných  
rozšiřovacích modulů.

Každý základní modul lze 
rozšířit  
až o 2 moduly průmyslové 
sběrnice

Signalizace funkce 1 LED na každý I/O a  
4 LED pro stav modulu

1 LED na každý I/O a  
4 LED pro stav modulu

1 LED na každý I/O a  
1 LED pro stav modulu

3–5 LED pro stav modulu

Paměť Vyjímatelná programová 
paměť ve formátu SD karty, 
512 MB 

Vyjímatelná programová 
paměť ve formátu SD karty, 
512 MB 

Možnosti Model F50 se speciálními 
funkčními bloky pro 
ovládání lisů a monitorování 
bezpečného pohybu, např. 
SLS, SSM a SSR podle 
EN 61800-5-2

Model F50 se speciálními 
funkčními bloky pro 
ovládání lisů a monitorování 
bezpečného pohybu, např. 
SLS, SSM a SSR podle 
EN 61800-5-2

Nebezpečnostní modul 
rozšíření MSI-EM-IO84NP  
se 4 vstupy  |   4 výstupy 
|  4 vstupy nebo výstupy, 
konfigurovatelnými 
|  Pro úsporné ovládání 
prvků nesouvisejících 
s bezpečností, např. 
signalizačních kontrolek

Konfigurace Pomocí konfiguračního 
softwaru MSI.designer (bez 
licence) 

Pomocí konfiguračního 
softwaru MSI.designer (bez 
licence) 

Funkční bloky 40 certifikovaných funkčních 
bloků 

40 certifikovaných funkčních 
bloků 

Funkčních bloků na projekt Až 300 Až 300

Další funkce Integrovaná simulace 
s logickým analyzátorem 
|  Konfigurovatelný report 
|  Online diagnostika 

Integrovaná simulace 
s logickým analyzátorem 
|  Konfigurovatelný report 
|  Online diagnostika 

O
b

ecné charakteristiky
Funkce

S
o

ftw
are

Bezpečnostní řízení Rozšiřovací moduly
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Technické údaje

 
 

Typ zařízení / funkce Vyhodnocovací jednotka Rozšíření 
výstupů 
pro OSSD

Rozšíření kontaktů Vyhodnocovací 
jednotka,
pro pravidelné 
testování

Senzory/ 
aplikace
(vstupní signály)

Dvouruční  
ovládací 
zařízení
Typ III C,  
EN 574

Nouzové 
zastavení, 
bezpečnostní 
spínače 
s reléovými 
kontakty

Nouzové zastavení
Bezpečnostní spínače:
– s reléovými kontakty
– s výstupy OSSD
– s jazýčkovými kontakty
Bezpečnostní světelná závora
Bezpečnostní laserový skener

Bezpečnostní 
světelná závora,
bezpečnostní 
laserový skener,
bezpečnostní 
spínač s výstupy 
OSSD.
Rozšíření pro 
bezpečnostní 
ovládací prvky  
(CM32)

Rozšíření pro bezpečnostní 
ovládací prvky

Testovatelná 
optoelektronická 
ochranná zařízení 
typu 2  
(MSI-TR1/2)
Testovatelná 
optoelektronická 
ochranná zařízení 
typu 4 (MSI-TRM)

Kategorie /  
Úroveň  
vlastností (PL) podle  
EN ISO 13849-1

4 / PL e 3 / PL d 4 / PL e 4 / PL e 4 / PL e 4 / PL e 4 / PL e 3 / PL d 
(CM43) 
4 / PL e 
(CM52)

4 / PL e

SIL podle 
IEC 61508 
a EN IEC 62061 
(SILCL)

3 2 3 3 3 3 3 2 (CM43) 
3 (CM52)

3

Počet uvolňovacích 
kontaktů (NC) 

2 3 2 3 3 (SR4) 
2 (SR5)

2 (RM2, 
přepínací 
kontakt)  
3 (CM32)

2 x 2 4 (CM43) 
5 (CM52)

2 

Počet signálních 
kontaktů (NO)

1 2 1 1 1 (SR4) 
– (SR5)

1 (RM2) 
2 (CM32)

2 x 1 3 (CM43) 
2 (CM52)

2 (polovodič)

Manuální/
automatický restart

Prostřed-
nictvím 
synchronní 
aktivace

M / A M / A M (MR) 
A (AR)

M / A A A A M / A

Monitorování 
stykačů  
(EDM) 

X X X X X X

Doba uvolnění 50 ms 60 ms 25 ms 10 ms 10 ms 10 ms  
(RM2) 
20 ms 
(CM32)

15 ms 40 ms 
(CM43) 
20 ms 
(CM52)

20 ms  
(TR) 
30 ms  
(TRM)

Max. kontinuální 
proud na jeden 
kontakt

6 A 8 A 6 A 8 A 3 A (SR4) 
2 A (SR5)

3 A (RM2) 
6 A (CM32)

6 A 6 A 3 A

Speciální funkce Zpoždění  
DT03:  
0,15–3 s  
DT30:  
0,1–30 s

SR5: 
Paralelní 
vyhodnocení 
2 senzorů

2 rozšíření 
v jednom 
zařízení

1 nebo 2 
vstupní 
obvody, 
každý pro až 
3 senzory

O
b

ecné charakteristiky
Funkce
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Doplňkové produkty

Doplňkové produkty

Pro snadnou montáž  
a vyrovnání senzorů

Příklad pro bezpečnostní zařízení MLD 

s několika světelnými závorami 

 
Připojovací moduly

Pro snadné připojení  

mutingových senzorů

 
Montážní systém

Pro horizontální  

a vertikální vyrovnání

Ochranné oko

Pro ochranu krytu optiky, 

ve spojení s montážním systémem 

Montážní držák pro montáž 
na podlahu

Pro výšky snímání 150 mm, 

300 mm a 75–375 mm

Příslušenství pro bezpečnostní laserový skener 
RSL 400

 
Vyrovnávací pomůcky

Pro snadné zaměření 

na velké vzdálenosti

Speciální montážní držáky

Příklad pro bezpečnostní světelné 

závěsy MLC 

Příklad pro bezpečnostní 

jednopaprskové světelné závory SLS

Bezpečnost značky Leuze
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Doplňkové produkty

Připojovací a propojovací 
kabely

Se standardními konektory  

M8 a M12

 
Napájení

Napájecí jednotky PSU  

a redundantní moduly PLM  

pro optimální napájení senzorů,  

1 a 3 kolíky 

Optická/akustická  
signalizační zařízení

Pro vizualizaci stavu,  

předmontovaná nebo modulární  

Pasivní rozdělovače 

Rozdělovač MD pro sdružování 

a distribuci signálů

Konfigurovatelné  
konektory a rozdělovače Y

S konektorem M12 

Bezpečnost značky Leuze
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V neustále se měnícím světě průmyslu hledáme společně s našimi 
zákazníky to nejlepší řešení pro aplikace se senzory: inovativně, 
precizně a efektivně.

Naše společnost
Základní přehled

Hlavní údaje Sortiment produktů 

 — Spínací senzory
 — Měřicí senzory
 — Bezpečnost
 — Identifikace
 — Datové přenosové systémy
 — Síťová a připojovací technologie
 — Průmyslové zpracovávání obrazu
 — Příslušenství

Odvětví, na která se zaměřujeme

 — Intralogistika
 — Obalový průmysl
 — Obráběcí stroje
 — Automobilový průmysl
 — Laboratorní automatizace

Leuze electronic  
GmbH + Co. KG

In der Braike 1
73277 Owen
Telefon: +49 7021 573-0
Fax: +49 7021 573-199
E-mail: info@leuze.com
www.leuze.com

Založení 1963

Struktura společnosti 
GmbH + Co. KG,  
100% rodinná firma

Vedení Ulrich Balbach

Hlavní sídlo Owen, Německo

Distribuční společnosti 21

Výrobní závody 5

Technologická kompetenční centra 3

Distributoři 40

Zaměstnanci > 1 200

Bezpečnost značky Leuze
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Váš úspěch je naší motivací. Velký důraz proto klademe na to, 
abychom pro vás byli vždy osobně, rychle a snadno dostupní.  
Vyrábíme na čtyřech kontinentech, takže vám můžeme nabídnout 
spolehlivou dostupnost produktů. 

Owen, Německo
New Hudson / Detroit, USA
Singapur 

Výrobní závody 

Owen, Německo
Unterstadion, Německo
New Hudson / Detroit, USA
Šen-čen, Čína 
São Paulo, Brazílie

Austrálie / Nový Zéland
Belgie
Brazílie
Čína
Dánsko/Švédsko 
Francie
Německo – hlavní sídlo
Německo – distribuční společnost
Velká Británie
Hongkong  
Indie

Distribuční společnostiTechnologická kompetenční centra

Technologická kompetenční centra
Výrobní závody
Distribuční společnosti
Distributor
Distribuce v sousední zemi

Naše pobočky
Jsme vám k dispozici po celém světě.

Itálie
Mexiko
Polsko
Singapur
Jižní Korea
Španělsko
Švýcarsko
Nizozemsko
Turecko
USA/Kanada



Leuze electronic GmbH + Co. KG
In der Braike 1, 73277 Owen
Telefon  +49 7021 573-0
Fax +49 7021 573-199
info@leuze.com
www.leuze.com

Přehled našeho sortimentu

Spínací senzory
 — Optické senzory
 — Indukční senzory
 — Kapacitní senzory
 — Ultrazvukové senzory
 — Optovláknové senzory
 — Vidlicové senzory
 — Světelné závory
 — Speciální senzory

Měřicí senzory
 — Senzory vzdálenosti
 — Senzory pro polohování
 — 3D senzory
 — Světelné závory
 — Polohovací systémy využívající čárové kódy
 — Vidlicové senzory

Bezpečnost
 — Bezpečnostní světelné senzory
 — Bezpečnostní spínače s blokováním, spínače  
a bezdotykové senzory

 — Bezpečnostní řídicí komponenty
 — Služby pro zajišťování bezpečnosti strojů

Identifikace
 — Identifikace čárovým kódem
 — Identifikace 2D kódem
 — RFID identifikace 

Přenos dat
 — Optické datové přenosové systémy

Síťová a připojovací technologie
 — Připojovací technologie
 — Modulární připojovací jednotky

Průmyslové zpracovávání obrazu
 — Optické profilové senzory
 — Smart kamera

Příslušenství a doplňkové produkty
 — Signální přístroje
 — Montážní systémy
 — Reflektory

Kontaktujte nás
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