Barreira de Segurança F3SG-R
F3SG-R

• Grande robutez com IP67 e alinhamento simples
• Código QR que facilita o diagnóstico
• Ligação por cabos Smartclick®, para rápida instalação

industrial.omron.pt/f3sg-r

2

3

Cortina de luz de segurança - F3SG-R

Instalação rápida e simples
As barreira de segurança são um produto adequado para ajudar a cumprir com as normas de segurança nas
máquinas, no entanto, a configuração e manutenção das mesmas pode ser complicada. Por isso, a OMRON,
reformullou e reinventou a sua série F3SG-R, com funcionalidades especiais e designs inteligentes que o ajudam
na selecção, instalação e manutenção da barreira óptica ideal, com o mínimo de esforço e tempo. Por exemplo,
agora utilizamos acoplamentos de baioneta de encaixe para uma configuração rápida. Também as novas
estruturas resistentes a torções ajudam a assegurar um alinhamento sem problemas. E há mais...
Características-chave adicionais
•
•
•
•
•
•

Versão avançada com muting versátil – ideal para fabricação flexível
Versão fácil para operarar ON/OFF
Cabo de 100 m – para uma instalação fácil e rápida
Distância de detecção de até 20 m – para uma integração simples
Sincronização óptica para um alinhamento fácil
Protecção IP67 com máxima fiabilidade em ambientes humidos e poeirentos

Resistente a torções e
alinhamento simples
A construção altamente rígida
elimina os problemas de torção de
cima para baixo, o que permite
configurar a barreira de forma mais
fácil e rápida. Além disso, impede
também o desalinhamento do eixo
óptico incremental devido à
vibração ao longo do tempo.

Código QR que facilita o diagnóstico
Se algo não estiver bem, basta digitalizar o código QR
indicado com um smartphone e ir directamente à
página da Internet de resolução de problemas. São
suportados oito idiomas: chinês, inglês, francês,
alemão, italiano, japonês, coreano e espanhol.

Ligação por cabo Smartclick® para uma
configuração rápida
Sem necessidade de controlo de binário: os
conectores Smartclick ligam os cabos com apenas
1/8 de volta do conector à prova de água M12. Esta
ligação reduz o tempo necessário para a instalação
eléctrica de vários dispositivos em conjunto.
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Características e vantagens da gama
Concebida para ambientes
húmidos e poeirentos

Ajuste fácil – mesmo após a montagem
Os nossos suportes de montagem fixos, incluídos de série, permitem deslizar a barreira de
segurança para cima e para baixo para realizar ajustes verticais. Já os nossos suportes de
montagem ajustáveis opcionais permitem realizar ajustes verticais e horizontais de ±15º.

As barreiras de segurança da série F3SG-R cumprem
o grau de protecção IP67 que permite a sua utilização
em aplicações húmidas e poeirentas.

Diferentes resoluções
• Duas versões disponíveis: protecção para mãos (30 mm)
e para dedos (14 mm)
• As distâncias de detecção variam entre 0,3 m e 20 m
• Alturas de 160 mm a 2500 mm

Sincronização automática
entre o emissor e o receptor
A sincronização óptica em dois passos significa que
não tem de sincronizar a instalação eléctrica entre o
emissor e o receptor, e, por isso, poupa ainda mais
tempo.
Além disso, a instalação eléctrica flexível resultante
reduz
o risco de desconexão e evita as fontes de ruído.

Alinhamento fácil em dois passos
Basta posicionar a Barreira de segurança no respectivo
lugar e esperar que os LED superior e inferior se acendam
quando o ajuste estiver concluído.

F3SG-RE: modelo simples com excelente relação preço-qualidade

Protecção adicional opcional
Pode incluir uma protecção adicional para a superfície
óptica da barreira de segurança F3SG-R com a nossa
cobertura especial (F39-HGA e/ou F39-HGB) para evitar
riscos e outros impactos mecânicos.

Peça-alvo
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Desenvolvemos uma versão para detecção do tipo ON/OFF, ideal para as
aplicações mais simples.
• Apresenta o tempo de resposta mais rápido (5 ms) do mercado para a
altura da barreira de segurança mais baixa
• Redução do tempo de instalação eléctrica, graças aos conectores précablados, para instalação rápida
• Resolução de problemas rápida e simples através de códigos QR
• Indicação LED intuitiiva ON/OFF
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Optimizar a segurança na linha de
produção com a F3SG-RA
Blanking - Supressão de feixes
A F3SG-RA oferece funções de supressão fixa e
flutuante. A definição do número de feixes pode ser
configurada por programação com o SD Manager 2 ou
manualmente com o interruptor DIP, movendo um
objecto que interrompa a zona de detecção e
pressionando o interruptor para realizar a tarefa de
teach-in.

Rearme previo
A função de rearme prévio impede o reinício de uma
máquina se houver um trabalhador no interior da
célula. de fabrico.
A É necessário premir o botão de rearme local no
interior da máquina antes do sistema de segurança
poder ser reiniciado
B Barreira de segurança para um acesso simples, por
exemplo, por um empilhador

Resolução reduzida
Devido à função de resolução reduzida, a F3SG-RA pode ignorar feixes interrompidos (1 a 3 feixes flutuantes), o
que muda a capacidade de detecção da barreira de segurança conseguindo-se uma segurança mais flexível
quando, por exemplo, os objectos se deslocam no interior da zona de detecção.

C Botão de rearme para confirmar que a máquina
pode arrancar

Ligação em série
É possível ligar em série até três conjuntos de F3SG-R. A ligação em cascata permite que estas sejam utilizadas
como uma única barreira de segurança, sendo apenas necessário que um conjunto esteja ligado a um
controlador , o que evita a interferência mútua. Se algum dos conjuntos F3SG-R ligados em série estiver
bloqueado, todas as saídas de segurança são desligadas.(OFF).
• Número de ligações: até 3 conjuntos
• Número total de feixes: até 255 feixes
• Soma total dos comprimentos dos cabos entre os segmentos em cascata: 10 m no máx.

Prima o botão de rearme no
interior da máquina

Passe pela barreira de segurança
para sair da zona perigosa

Prima o botão de rearme fora da
zona perigosa
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Muting com a F3SG-RA
Actuador de muting inteligente

ADVANCED
Os sistemas de produção automatizados podem ser
protegidos utilizando protecções fixas mas, se o
material entrar e sair de zonas perigosas, os acessórios
de exclusão (muting) facilitam a eficiência sem afectar a
segurança do operador.

O actuador de muting inteligente aumenta as funções
da F3SG-RA em aplicações em que a peça de trabalho
está a vibrar e avança ou recua ou em que os
produtos na palete possuem pequenos intervalos.

Está disponível uma gama completa de opções de
muting com as barreiras de segurança F3SG-RA graças
aos acessórios Omron disponíveis.
A F3SG-RA oferece 3 modos de muting

Muting em forma de X

Actuador de muting utilizado em forma de T

• Modo de muting standard (muting em forma de T e
muting em forma de X)
• Modo de muting apenas de saída (muting em forma
de L)
• Modo de detecção de posição (por exemplo, o robô
está parado numa posição segura)
Os seguintes ajustes estão disponíveis para que o
feixe passe ao estado de muting
• Muting de gama completa
• Muting de gama parcial
• Muting de gama dinâmica

Ferramenta de configuração SD
Manager2
Muting dinâmico utilizada em forma de L

Muting dinâmico

Minimizar os erros de detecção e definição

Quando se transportam peças com diferentes alturas na
mesma linha, a função de muting dinâmica define
automaticamente os feixes adequados com base na
altura das peças.

A ferramenta de configuração SD Manager2 permite
visualizar as posições e definições da sua instalação e
ajuda a assegurar uma configuração fiável e correcta à
primeira. Além disso, pode analisar quaisquer
paragens provocadas por erros de muting ou acessos,
com os dados armazenados na F3SG-R, o que irá
minimizar o eventual tempo de inactividade
inesperado.
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Lista de características
Característica

Modelo Advançado
F3SG-RA

Modelo Simples

Por defeito

F3SG-RE

Selecção PNP/NPN

l

Saída PNP

Teste Externo

l

24 V Activo

Rearme

l

n

Rearme automático

Pre-Reset

l

n

Desabilitado

Monitorização dispositivo
externo (EDM)

l

n

Desabilitado

Saída auxiliar

n

Informação Muting/Override

Muting

n

Modo de Muting standard

Override

n

Habilitado

Blanking fixo

l

n

Desabilitado

Blanking flutuante

l

n

Desabilitado

Resolução reduzida

n

Desabilitado

Zona de alarme

n

Desabilitado

Selecção código de Scan

l

Selecção gama de operação

l

CodeA
£

Modo curto

Ajuste tempo de resposta

n

Modo standard

Lâmpada

n

Vermelho: Disabilitado
Laranja: Disabilitado
Verde: Informação Muting/
Override

Designated Beam Output

n

Desabilitado

l Ajuste por interruptor DIP
n Ajuste por ferramenta de configuração SD Manager 2
£ Ajuste por cabo
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Tel: +34 902 100 221
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Tel: +39 02 326 81
industrial.omron.it
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industrial.omron.ru
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Tel: +49 (0) 2173 680 00
industrial.omron.de
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Tel: +358 (0) 207 464 200
industrial.omron.fi
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Tel: +47 (0) 22 65 75 00
industrial.omron.no
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Tel: +46 (0) 8 632 35 00
industrial.omron.se
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Tel: +43 (0) 2236 377 800
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França
Tel: +33 (0) 1 56 63 70 00
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Tel: +48 22 458 66 66
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Bélgica
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Tel: +90 212 467 30 00
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industrial.omron.dk

Hungria
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industrial.omron.hu

República Checa
Tel: +420 234 602 602
industrial.omron.cz
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Embora nos esforcemos por atingir a perfeição, a Omron Europe BV e/ou as suas empresas subsidiárias e filiais não garantem nem fazem quaisquer afirmações relativamente à correcção
ou integridade das informações descritas neste documento. Reservamo-nos o direito de efectuar quaisquer alterações em qualquer altura sem aviso prévio.

