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Bem-vindos
Segurança programável em máquinas G9SP

Duração aprox: 2h

Colocar as perguntas ao longo ou no final da apresentação utilizando 
Questions functionalityQuestions functionalityQuestions functionalityQuestions functionality no ambiente Webinar

Tentaremos responder a todas as suas dúvidas.

Perguntas?



Agenda
Jorge Bento

• 1. Conceitos Gerais Normativa de Segurança.

• 2. Soluções de Segurança Omron.

• 3. Controlador de segurança programável G9SP.

• 4. Ambiente Software. G9SP Configurator. Práticas.

• 5. Tempo para perguntas.
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• Os colaboradores são o activo mais 
importante numa empresa

• Empresas aumentam eficiência e 
rentabilidade através da prevenção

• Empregadores e trabalhadores são 
responsáveis por atingir o nível certo de 
proteção contra acidentes

Importância da segurança

Segurança Industrial: Segurança Industrial: Segurança Industrial: Segurança Industrial: 
"Gestão de todas as operações e 
eventos dentro de uma indústria, 
incluindo as medidas adequadas 
para proteger os seus colaboradores, 
mediante a eliminando de possíveis 
perigos e minimizando o risco de 

acidente"



• A implementação da segurança reduz o custo direto e indireto 
associado aos seguintes factores:

Benefícios da prevenção

Danos físicos aos Danos físicos aos Danos físicos aos Danos físicos aos 
trabalhadorestrabalhadorestrabalhadorestrabalhadores

Danos na máquinaDanos na máquinaDanos na máquinaDanos na máquina Perda de produçãoPerda de produçãoPerda de produçãoPerda de produção

DirectoDirectoDirectoDirecto

Imagem e Imagem e Imagem e Imagem e qualidade qualidade qualidade qualidade 
do produtodo produtodo produtodo produto

Reputação Reputação Reputação Reputação 
corporativacorporativacorporativacorporativa

IndirectoIndirectoIndirectoIndirecto
Reclamação de seguros Reclamação de seguros Reclamação de seguros Reclamação de seguros 

e e e e processos judiciaisprocessos judiciaisprocessos judiciaisprocessos judiciais



Marco jurídico da União Europeia

RegulamentosRegulamentosRegulamentosRegulamentos (EU) No 1025/2012 on European Standardization(EU) No 1025/2012 on European Standardization(EU) No 1025/2012 on European Standardization(EU) No 1025/2012 on European Standardization

(EC) No 1907/2006 concerning Chemicals (REACH)(EC) No 1907/2006 concerning Chemicals (REACH)(EC) No 1907/2006 concerning Chemicals (REACH)(EC) No 1907/2006 concerning Chemicals (REACH)

(EU) 2016/679 on General Data Protection(EU) 2016/679 on General Data Protection(EU) 2016/679 on General Data Protection(EU) 2016/679 on General Data Protection

Imediatamente Imediatamente Imediatamente Imediatamente 
exigível como leiexigível como leiexigível como leiexigível como lei

Directivas da Directivas da Directivas da Directivas da 
UniãoUniãoUniãoUnião EuropeiaEuropeiaEuropeiaEuropeia

Machinery Machinery Machinery Machinery 
2006/42/EC2006/42/EC2006/42/EC2006/42/EC

Low Voltage (LVD) Low Voltage (LVD) Low Voltage (LVD) Low Voltage (LVD) 
2014/35/EU2014/35/EU2014/35/EU2014/35/EU

Electromagnetic Electromagnetic Electromagnetic Electromagnetic 
Compatibility (EMC) Compatibility (EMC) Compatibility (EMC) Compatibility (EMC) 

2014/30/EU2014/30/EU2014/30/EU2014/30/EU

Use of work equipmentUse of work equipmentUse of work equipmentUse of work equipment

2222009/104/EC009/104/EC009/104/EC009/104/EC

Workplace 89/654/EECWorkplace 89/654/EECWorkplace 89/654/EECWorkplace 89/654/EEC

Use of Personal Protective Use of Personal Protective Use of Personal Protective Use of Personal Protective 
Equipment 96/58/ECEquipment 96/58/ECEquipment 96/58/ECEquipment 96/58/EC

Define os Define os Define os Define os 
requisitos requisitos requisitos requisitos 
mínimos a mínimos a mínimos a mínimos a 
alcançaralcançaralcançaralcançar

NormasNormasNormasNormas
HarmonizadasHarmonizadasHarmonizadasHarmonizadas

EN ISO 13849EN ISO 13849EN ISO 13849EN ISO 13849----1111
EN IEC 62061EN IEC 62061EN IEC 62061EN IEC 62061

EN ISO 12100 EN ISO 12100 EN ISO 12100 EN ISO 12100 
EN ISO 60204EN ISO 60204EN ISO 60204EN ISO 60204----1111

ComoComoComoComo alcançaralcançaralcançaralcançar
estes requisitosestes requisitosestes requisitosestes requisitos



• Directivas principais para os construtores de máquinas e utilizadores 

finais:

Directivas UE para a segurança das máquinas 

Fabricante

Directiva
Baixa 

Tensão

Directiva
EMC

Directiva
Máquinas

Utilizador

Directiva
Utilização de 

Equipamentos 
de Trabalho

Directiva
Local de 
Trabalho

Utilização por 
parte  

trabalhadores de 
EPIs

Construção da 
máquina

Utilização da 
máquina



• Os utilizadores têm de garantir que:

• O fabricante da máquina fornece a marcação CE, 
Declaração de Conformidade, bem como as 
Instruções de Funcionamento da máquina

• O equipamento permanece seguro durante a 
instalação, inspecção e manutenção

• Se houver uma modificação substancial da 
máquina, esta deve cumprir os mesmos 
requisitos das novas máquinas

Responsabilidades do utilizador da máquina

InstrucçõesInstrucçõesInstrucçõesInstrucções da máquina:da máquina:da máquina:da máquina:
“Informação resumida para se fazer o 
uso correcto e seguro da máquina.
Descreve a utilização prevista, a 
instalação, a inspecção, e manutenção 
e a limpeza, bem como a advertência 
relativa à utilização indevida 
razoavelmente previsível."



• O objetivo principal é fomentar melhorias no ambiente de trabalho

• Obrigações empregador e empregado

Avaliar todos os possíveis riscos e aplicar medidas adequadas
Assegurar a regular manutenção do equipamentos de segurança 
Informar e consultar os empregados sobre questões relativas à segurança no trabalho
Garantir uma formação adequada ao pessoal

Fazer uma utilização correcta do equipamento
Informar o empregador de possíveis situações de perigos
Cooperar com o empregador seguindo os requisitos de segurança

Directivas sobre segurança e saúde no trabalho 

Equipamento de Equipamento de Equipamento de Equipamento de protecçãoprotecçãoprotecçãoprotecção individual (EPI) individual (EPI) individual (EPI) individual (EPI) 
“Deve utilizar-se quando os riscos não 
podem evitar-se ou limitar-se 
suficientemente por meios técnicos de 
protecção colectiva ou procedimentos de 
organização do trabalho"

EmpregadoresEmpregadoresEmpregadoresEmpregadores

EmpregadosEmpregadosEmpregadosEmpregados



• Promove a livre circulação de máquinas no mercado 
da UE

• Os fabricantes devem elaborar um dossier técnico 
que compile toda a documentação, cálculos e 
desenhos que abranjam o projecto, a construção, a 
análise de riscos e a utilização da máquina

Directiva Europeia de Máquinas

Máquina: Máquina: Máquina: Máquina: 
"Consiste num conjunto de 
componentes, em que pelo 
menos um se move, unidos 
para uma aplicação específica. 
O sistema de accionamento da 
máquina é alimentado por 
energia que não seja o esforço 
humano ou animal"



• A Directiva de Máquinas estabelece os requisitos mínimos de saúde e
segurança que as máquinas devem cumprir.

• As Normas Harmonizadas ajudam a cumprir com a Directiva Máquinas.
• Cumprindo a norma, há presunção de conformidade com a Directiva Máquinas.

• Cumprir com as normas (ou standards) é voluntário.

• Cumprir com a Directiva Máquinas é obrigatório.

• O cumprimento de normas harmonizadas proporciona vantagens no projecto e
na execução de aplicações de robot.

• Não seguir as normas harmonizadas implica a obrigação de proporcionar
evidência de que o sistema completo alcança um nível de segurança
equivalente ou superior.

Cumprir a Directiva Máquinas



Tipo A) Normas básicas de segurança
Descrevem conceitos básicos, princípios gerias de projecto e 
construção que se podem aplicar a todas as máquina

Tipo B) Normas de segurança genéricas
Descrevem aspectos específicos e dispositivos de segurança

B1) Aspectos específicos de segurança e ergonomia de 
máquinas

B2) Referente a protecções e dispositivos de segurança

Tipo C) Normas de segurança específicas de um 
tipo de máquina

Requisitos específicos e detalhados para máquinas
ou tipos específicos

Tipos de normas

Type B1
Safety Aspects

EN ISO 13857

EN ISO 13855

EN ISO 13849-1

Type B
Generic

Type B2
Safety Devices

EN ISO 13851

EN ISO 14119

EN IEC 61496

Type A
Basic

EN ISO 12100

Type C
Machine Specific 

EN ISO 10218-1

EN 692 

EN 415-6 



Tipo A

• UNE- em ISO 12100:2012: Segurança das Máquinas. Princípios gerais de construção. Avaliação de riscos e redução do risco.

Tipo B1

• UNE-EN ISO 13849-1:2008: Partes dos sistemas de comando relativos à segurança. Princípios gerais de construção.

• UNE-EN ISO 13857:2008: Distâncias de segurança para impedir que se alcancem zonas perigosas com os membros superiores e inferiores. 

• UNE-EN ISO 13855:2011: Posicionamento das proteções em relação à velocidade de aproximação ao corpo humano. 

Tipo B2

• UNE-EN ISO 13850:2008: Segurança das máquinas. Paragem de emergência. Princípios de construção.

• EN ISO 14119:2013: Segurança das máquinas. Dispositivos de encravamento associados a resguardos. Princípios para a construção e 
selecção. 

• EN 61496 partes 1-3: Segurança das máquinas. Equipamentos de proteção electrosensíveis.

• UNE-EN 574:1997 – ISO 13851:2008: Segurança das máquinas. Dispositivos de comando a duas mãos. Aspectos funcionais. Princípios de 
construção.

Tipo C

• UNE- em 201:2010: Máquinas de plástico e borracha. Máquinas de injecção. Requisitos de segurança.

• UNE-EN 415 parte 1-9: Segurança de máquinas de embalamento.

• UNE-EN 692:2006: Máquinas-ferramenta. Prensas mecânicas. Segurança.

• UNE-EN 693:2001: Máquinas-ferramenta. Segurança. Prensas hidráulicas. 

ISO 16092 parte 1-5: Novas normas para prensas (mecânicas, hidráulicas, pneumáticas, servo-prensas)

• UNE-EN ISO 10218:2012: Robots e dispositivos robóticos. Requisitos de segurança para robots industriais. Parte 1: Robots.

• UNE-EN ISO 23125:2011: Máquinas-ferramenta. Segurança. Tornos.

Normas – Normas Fundamentais



Avaliação de riscos
ISO12100:2010

O RISCO
relativo ao 

perigo 
considerado

GRAVIDADE
DA LESÃO

O que pode 
resultar do 

perigo 
considerado

PROBABILIDADE de 
ocorrência do dano

A exposição da(s) 
pessoa(s)ao perigo

A ocorrência de um 
evento perigoso

A possibilidade de evitar 
ou limitar o dano

é uma 
função 

da
e



Avaliação de riscos
ISO12100:2010

Método dinâmico dos três passos:

Avaliar os riscos de acordo com a norma ISO 12100:2012, tendo em conta a 
gravidade de possíveis lesões ou problemas para a saúde, e a probabilidade de 
ocorrer um acidente, de acordo com a seguinte expressão:

R = (gravidade) x (probabilidade) = (Se) x (Fr +Pr + Av)

Se: Gravidade do acidente

Fr: Frequência e duração da exposição ao perigo

Pr: Probabilidade que aconteça um acidente

Av: Possibilidade de evitar acidentes



Risco relativo 
ao perigo

identificado

Gravidade do 
dano

potencial

Probabilidade de 
ocorrência do 

dano

Avaliação de riscos

- Possível efeito do perigo

- Proporcional ao grau de lesão (reversível ou irreversível)



Risco relativo 
ao perigo 

identificado

Gravidade do 
dano 

potencial

Probabilidade de 
ocorrência do 

dano

- Frequência e duração da exposição das pessoas
- Probabilidade de ocorrer um evento perigoso  
- Possibilidade de evitar ou reduzir o dano

Avaliação de riscos



Matriz de determinação do risco:

R = (gravidade) x (probabilidade) = (Se) x (Fr + Pr + Av)

Gravidade 
(Se)

Probabilidade = Fr + Pr + Av

3-4 5-7 8-10 11-13 14-15

4 Risco médio Risco médio Risco elevado Risco elevado Risco elevado

3 Risco Baixo Risco médio Risco elevado Risco elevado

2 Risco Baixo Risco médio Risco elevado

1 Risco Baixo Risco médio

Avaliação de riscos
ISO12100:2010



• Para projectar sistemas de controlo relacionados com a segurança, os 
fabricantes de máquinas podem seleccionar entre duas normas de 
segurança: EN ISO 13849 ou EN IEC 62061

• Ambas as normas baseiam-se no conceito de segurança funcional e no 
enfoque probabilístico.

Redução de riscos medidas de controlo

EN ISO 13849-1 : Performance Level (PL)

EN IEC 62061 : Safety Integrity Level (SIL)



EN ISO 13849

EN954-1
(ISO13849-1:1999)

Equipamentos 
de um sistema 
de controlo de 
segurança

Componentes electromecânicos.
hidráulicos, pneumáticos

Equipamentos
electrónicos

Software

IEC 62061

ISO 13849-1 2006

Define categorias B a 4 Categorias B a 4
+ fiabilidade

Definição de acordo com SIL3
(baseado em
IEC 61508)



EN ISO 13849 Implementação da norma

Definição dos requisitos das funções de segurançaDefinição dos requisitos das funções de segurançaDefinição dos requisitos das funções de segurançaDefinição dos requisitos das funções de segurança

Determinação do nível de prestações requerido (Determinação do nível de prestações requerido (Determinação do nível de prestações requerido (Determinação do nível de prestações requerido (PLrPLrPLrPLr))))

ProjectoProjectoProjectoProjecto e implementação técnica por:e implementação técnica por:e implementação técnica por:e implementação técnica por:
ArquitecturaArquitecturaArquitecturaArquitectura do sistema de controlo (Categoria)do sistema de controlo (Categoria)do sistema de controlo (Categoria)do sistema de controlo (Categoria)

Fiabilidade dos componentes (Fiabilidade dos componentes (Fiabilidade dos componentes (Fiabilidade dos componentes (MTTFdMTTFdMTTFdMTTFd))))
Diagnóstico do sistema (DC)Diagnóstico do sistema (DC)Diagnóstico do sistema (DC)Diagnóstico do sistema (DC)

Integridade deIntegridade deIntegridade deIntegridade de desenho (CCF)desenho (CCF)desenho (CCF)desenho (CCF)

Determinar Determinar Determinar Determinar oooo nível de prestações alcançado nível de prestações alcançado nível de prestações alcançado nível de prestações alcançado 
(PL)(PL)(PL)(PL)

PL ≥ PL ≥ PL ≥ PL ≥ PLrPLrPLrPLr
Existem Existem Existem Existem 
falhas falhas falhas falhas 

sistemáticassistemáticassistemáticassistemáticas

FinalFinalFinalFinal

InícioInícioInícioInício

SimSimSimSim

SíSíSíSí

NoNoNoNoNãoNãoNãoNão
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Ciclo de Vida da Máquina

Serviços de Segurança

A segurança deve ter-se em conta desde a fase de projecto bem 
como em conta em todas as etapas do ciclo de vida da máquina

• Âmbito Global – OSSE Proporcionou 
serviços  em 70+ localizações 
diferentes na EMEA

• 10,000+ Análises de Riscos em 
Máquinas

• 4,000+ Projectos de Segurança 
Conceptual

• 3,000 Projectos chave na mão 
completos (Remediação)



https://industrial.omron.pt/pt/
services-support/safety-service

Serviços de Segurança
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• 2. Soluções de Segurança Omron.
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• 4. Ambiente Software. G9SP Configurator. 
Exercícios.

• 5. Tempo para perguntas.
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Soluções de segurança Omron

Entrada SaídaLógica



• Ligação Push-In Plus ou parafuso

• Blocos de contacto de cores

• Fácil identificação

• Diferentes diâmetros

• Botões com e sem iluminação

• Acessórios opcionais

• Caixas

• Etiquetas

Botões de paragem de emergência A22E/A16E



• Corpo de grande resistência em aluminio ou aço inoxidável

• Disponibilidade de versão resistente a ambientes explosivos

• Existem soluções de 40, 80, 125 e 200m.

Paragem de emergência de corda



• Interruptor de validação com três posições para realizar tarefas
de manutenção de forma segura

• 3 modelos: 

• Standard

• Com botão de emergência incluído

• Com botão de mudança de operação

• Categoria 4 segundo EN954-1 e SIL 3
segundo EN 61508

• IP66 em comando de validação

• IP65 em modelos com botões auxiliares

Interruptor de validação A4EG



• Corpo de plástico e metálico com diferentes formatos.

• Disponíveis com um, dois ou três contactos incorporados e 
uma ampla gama de tipos de cabeças e actuadores. 

• Instalação e manutenção fáceis: vários tipos de condutas 
de entrada de cabos (M20, ficha M12…)

• Mecanismo de abertura positiva 

• Contactos dourados para o controlo de microcargas

Fins de curso de segurança D4_



Trincos para portas de segurança com bloqueio 
D4_L/D40ML

• Diferentes formatos, plásticos e metálicos

• Bloqueio através de chave de operação e modelo magnético

• Com bloqueio de protecção para portas de segurança

• Mecanismo de bloqueio ou desbloqueio electromagnético

• Vários tipos de condutas de entrada de cabos (M20, Pg13,5…)

• Grande força de retenção de chave

• Para cargas normais e microcargas



Fins de curso de segurança sem contacto
F3S-TGR-N/D40A/D40Z

• Contactos Reed, Codificados ou RFID

• Três tamanhos distintos: grande, pequeno e miniatura

• Encapsulado em Plástico ou Aço SUS316

• Sem contacto -> Sem Abrasão -> Sem partículas

• Diferentes configurações de contacto

• Modelos codificados com LED integrado



• Gama completa

- Protecção de dedo, mão, braço/perna e corpo

- Modelos para protecção perimetral de corpo

- Modelos IP69K permitem lavagem com água a pressão

- Modelos Tipo 2/Tipo 4

• Mesmo perfil compacto para qualquer das aplicações para simplificar a 

selecção de produtos e o desenho da máquina

• Uma ampla variedade de alturas de protecção:

• De 160 a 2000 mm de altura para protecção de dedos

• De 160 a 2480 mm de altura para protecção das manos

• Modelos disponíveis cada 40 mm de altura hasta 1000 mm

• Funções avançadas Muting, Blanking, Pré-reset

• Possibilidade de configuração a través software via Bluetooth

• Comunicação IO-Link para manutenção predictiva

• Ligação em cascata

Barreiras de segurança F3SG-R/SR



 Tamanho muito compacto

• Vantagem na instalação em AGV onde é conveniente uma 
distância reduzida entre o solo e o AGV.

• Vantajoso em instalações fixas visto poder ser integrado 
facilmente na máquina

 Sensor substituível

 Dois tipos de saída de cabo lateral e traseira

 Configuração de zonas flexível

• Até 70 combinações de zonas de segurança. Cada uma 
contendo uma zona de segurança e duas zonas de aviso

• Muito leve (1300g) e baixo consumo de energia (5W)

Laser scanner de Segurança OS32C



 A aplicação de uma força mínima sobre um tapete de segurança ou um 
bordo sensível (perfil) resulta no fecho de um “contacto” que avisa o 
controlador da alteração de resistência devido à presença de uma 
pessoa.

 Possível ligação em cascata

 Acessórios de instalação

Tapetes de segurança UMA e bordos sensíveis SGE 



Soluções de segurança Omron

SaídaLógicaEntrada



Módulo de Segurança básico G9SE

• Facilidade de cablagem para quadristas (Push-In)

• Mesmo módulo para botões de paragem e emergência, 

barreiras de segurança e interruptores de porta

• O mais fino do mercado com atraso a OFF

• Só 3 referências

• Rápida resposta (15ms máx..)

• Certificados para aplicações de elevadores  segundo a 

EN 81



Módulo de segurança expansível G9SR
• Existem três tipos que se podem combinar para obter até 6 entradas e 9 saídas de segurança:

• Básico  G9SR-BC
• Compatível com Botões de paragem de emergência, barreiras de segurança, etc.

• Rearme Automático e Manual (configuração DIP)

• 2 saídas OSSDs até 2A (picos até 5A)

• 1 saída auxiliar até 0,5A

• 17,5mm de largura

• Compatível com expansão de anéis de Entradas junto com unidade avançada

• Avançado  G9SR-AD
• Compatível com Botões de paragem de emergência, barreiras de segurança, etc.

• Rearme Automático e Manual (configuração DIP 

• 2 Saídas de segurança até 5A

• 1 saída auxiliar até 0,5A

• 22,5mm de largura

• Permite expansão de anéis de entradas e saídas

• Expansão  G9SR-EX
• 3 Saídas de segurança até 5A

• 1 saída auxiliar até 0,5A

• Atrasos a ON e OFF configuráveis (0 a 90seg.)

• Compatível com expansão de anéis de Saídas junto com unidade avançada



 Um controlador de segurança para aplicações pequenas e 

médias.

 Lógica de segurança programável através de software

 Aplicações alvo:

 Aplicações tipo Stand-alone (sem redes de segurança)

 Até 20 entradas de segurança e até 16 saídas de segurança

Controlador de segurança programável G9SP



Controlador de segurança programável NX-Safety

 Solução mais potente do mercado.

 Integração no Sysmac Studio

 Configuração comunicação remota de sinais de 

segurança através de FSoE e CIP Safety.

 Diferentes tipos de configurações:

 Stand-alone

 Segurança integrada FSoE

 Comunicação de segurança entre máquinas CIP Safety



Soluções de segurança Omron

SaídaLógicaEntrada



• Disponível em várias combinações de contactos

• Dispõe de isolamento reforçado e oferece guias forçadas

• Terminais dispostos para facilitar o projeto em PCB. Pode-se 
soldar directamente a uma placa de circuito impresso ou 
utilizar com bases P7S.

• 10 A a 240 Vc.a. e 10 A a 24 Vc.c. para cargas resistivas 

• Cumpre a norma EN 50205

Relé de segurança G7S-E/G7SA



Contactores J7KN
 Todos os contactores de OMRON podem ser utilizados em aplicações de segurança. 

Contactos auxiliares.

• Incluiem contactos em espelho (NF) de acordo com IEC 60947-4-1 

• Cumprem os principios de segurança de eficácia comprovada da norma IEC 60947-4-1 

necessários para a conformidade com ISO 13849-2
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O que é o G9SP?

Um controlador de segurança para resolver pequenas e médias 

aplicações

Aplicações alvo:

• Aplicações tipo Stand-alone (sem redes de segurança)

• até 20 entradas de segurança e até 16 saídas de segurança

Exemplos:

• Máquinas de embalagem

• Máquinas ferramenta

• Máquinas de impressão

C
ab
la
d
o

P
ro
g
ra
m
áv
el
s

Tamanho da aplicação

G9SE

G9SR

G9SP

Controlador de 

Segurança

SYSMAC NX Safety

Controlador de 

Segurança Integrado



G9SP- Configuração

Configuração flexível para ajustar a cada aplicaçãoConfiguração flexível para ajustar a cada aplicação

Comunicação directa para fins de 
curso magnéticos sem contacto

Comunicação com PLC por Ethernet 
ou série

Configuração por Software

Cartão de memória para 
copiar e fazer backup de 
programas

Informação de estado via
unidade opcional E/S

G9SP: três modelos com 
diferentes nº de E/S



G9SP Configuração



• Hardware: 

• Ligação directa de componentes de segurança

• Ligação directa de unidades de expansão de E/S e cartas de comunicação 
Ethernet e série (para sinais standard)

• Software: 

• Uma ferramenta para configurar, desenvolver, simular e aperfeiçoar

• Cartão de memória para copiar programas

Benefícios G9SP



Uma ferramenta para todas as tarefas…

Configuração Criar livrarias

SimulaçãoDesenvolvimento



Cassete de memória

G9SP (1)

G9SP (2)

O programa pode ser duplicado sem 

necessidade de um PC adicional. 

Beneficio para OEMs: máquinas em série.

Cópia fácil de programas

G9SP

viejo

novo

Se o controlador se avaria, ou é necessário 

modificar um programa…rápida e fácil solução.

Restabelecer programas para o controlador



G9SP – Modelos disponíveis

M3 parafuso (fixo)M3 parafuso (extraível)M3 parafuso (extraível)Tipo terminal

4----Saí. standard

466Saídas TEST

4168Saí. segurança

101020Ent. segurançaE/S

24Vdc24Vdc24VdcAlimentação

86 x 110 x 85130 x 110 x 85130 x 110 x 85

Dimensões

G9SP-N10SG9SP-N10DG9SP-N20SModelo



Software de configuração

WS02-G9SP01-V1

G9SP - Acessórios

32 (PNP)32 (NPN)8 (PNP)8 (NPN)SAÍ std.

----1212ENT std.E 

/S

150 x 110 x 5086 xH110 x 50

Dimensões

CP1W-32ET1CP1W-32ETCP1W-20EDT1CP1W-20EDTModelo

RS-232CEthernet / Ethernet-IPComunicação

Dimensões

CP1W-CIF01CP1W-CIF41 / CM-EIP-1Modelo

CP1W-ME05MModelo

Módulos E/S: sinais standard

Cassete de memória

Módulos de comunicação

Dimensões



G9SP – Solução de Comunicações

Ethernet 
OMRON FINS 
Protocol

Protocolo 
Próprio G9SP

CM-EIP-1



Ferramenta de configuração: Configurator tool

Conceito Fácil de usar, para minimizar o tempo de desenvolvimento e 

depuração.

1. Guidance window ao arrancar aparece a 

janela de configuração inicial necessária 

antes de se começar a programar.

2. Project window mostra os 

passos a seguir. 



3. Simulator function
integrated simulador 

integrado no próprio 

configurador.

4. Os programas podem ser guardados como 

“User-defined function blocks” e ser 

reutilizados em novos projectos.

Ferramenta de configuração: Configurator tool



Frontal del G9SP



LEDS de estado do G9SP

Verde Fixo: Operação RUN

Verde piscando: CPU inactiva

Amarelo Fixo: Force Mode habilitado

Apagado: Não se usa Force Mode ou há uma cassete de memória inserida

Amarelo Fixo: O programa é válido e a CPU está bloqueada

Amarelo piscando: A CPU não está bloqueada

Vermelho Fixo: Fatal error

Vermelho piscando: Non-fatal error

Amarelo Fixo: Está carregando ou descarregando um programa usando uma cassete de memória

Amarelo piscando (0.5s): O G9SP está esperando para começar a usar a cassete de memória

Amarelo piscando (0.25s): Está escrevendo dados de ou para a cassete de memória

Apagado: Não há uma cassete de memória inserida

Amarelo piscando: As comunicações USB estão em execução

Apagado: Não há comunicações USB



Máxima Segurança

Diagnóstico de falha imediato

Baixa probabilidade de falha na cablagem

Menos tempo de cablagem

Menos espaço dentro quadro

Reduzido número de referências

Solução para desenvolvimento de segurança industrial

Controlador de Segurança Programável



• Exemplo:

0 1 2 3 4

Botão de paragem de emergência

Botão de paragem de emergência

3 Barreiras Seg Cat.4 em série – OSSD1

3 Barreiras Seg Cat.4 em série – OSSD2

Fim de curso de Porta

5

T0

6

T1

Fim de curso de Porta

Botão de rearme

21 22

41 42

17 18

25 26

Verde

Blanco

1 2

T3

G9SP – Ligação das Entradas



G9SP Realimentação EDM

EDM



+24Vcc

So0
So1

KM100

KM101
So2

V1 G1

V2 G2

KA102

So3

KA103

G9SP – Ligação de Saídas
• Exemplo:
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• Premindo o cogumelo de emergência, as saídas do controlador de segurança 
ficarão a OFF

• Libertando o cogumelo de emergência, as saídas manter-se-ão a OFF

• Premindo o botão de Reset (azul), estando a realimentação dos relés (EDM) 
correcta e libertado o cogumelo de emergência, as saídas do controlador de 
segurança passarão a ON

Exercício 1



Exercício 1 – Diagrama de ligação

E-Stop

G9SP

Test 0

Test 1

Input 1

Input 0

bk

bk

wh

wh

Output 0

Output 1

K1 K2

rd

rd

wh wh

K1 K2

11 1112 12 Input 6

Input 7

Reset

Test 2

Test 2

Nota: O sinal de 

entrada de reset é  

activado no flanco 

ascendente



Exercício Resolvido
Exercício 1:



Partindo do exercício anterior:

• Sinalizador vermelho do Botão de Paragem de Emergência

• Aceso fixo quando se deve rearmar mecanicamente o cogumelo de emergência

• Apagado quando está rearmado mecanicamente mas falta premir Reset

• Sinalizador azul do botão de Reset:

• Piscando quando é requerido premir o botão

• Apagado se não é requerido premir o botão

• Criar uma segunda página dentro do mesmo projecto e programar o seguinte:

• Acender um sinalizador verde quando o PLC de Segurança está sem erros (Unit Normal Operation Status)

• Acender um sinalizador vermelho se existe algum erro no controlador.

Exercício 2 – Paragem de Emergência Simples com 
indicadores/sinalizadores



Exercício 2 – Diagrama de ligação do módulo de 
expansão

CP1W-20EDT1

Output 0

Red Lamp

Output 1

Green Lamp

Output 6 Blue Lamp

Output 7

Emergency Lamp



Exercício Resolvido
h

Exercício 2:



Partindo do exercício anterior:

• Acrescenta-se o fim de curso de segurança sem contacto para monitorizar a porta da máquina.

• Ao abrir-se a porta, as saídas de segurança desactivar-se-ão.

• Será necessário fechar a porta e premir o Reset para que as saídas voltem a ficar a ON.

Exercício 3- Paragem de Emergência com Porta 
(fim curso magnético codificado)



E-Stop

G9SP

bk

bk

wh

wh

Output 0

Output 1

K1 K2

rd

rd

wh wh

Non-Contact Sw
bk

bl

wh

br

Reset

Exercício 3 – Diagrama de ligação
Test 0

Test 1

Input 1

Input 0

Input 7

Test 2

Test 2

Test 1

Test 3

Input 5

Input 4

K1 K2

11 1112
12 Input 6



Diagrama de ligação ao módulo de expansão

CP1W-20EDT1

Output 0

Red Lamp

Output 1

Green Lamp

Output 6 Blue Lamp

Output 7

Emergency Lamp



Exercício Resolvido
Exercício 3:



Exercício Resolvido
Exercício 3:



Partindo do exercício anterior:

• Acrescenta-se o fim de curso de segurança D4GS para monitorizar uma segunda porta que foi 
incorporada  na máquina.

• Como no exercício anterior, se esta porta for aberta, as saídas de segurança também se 
desactivarão e será necessário fechar a porta e premir o Reset para que as saídas voltem a ficar 
a ON.

• Se uma das duas portas estiver aberta, acender a luz laranja superior constantemente. 

Exercício 4 – Paragem de Emergência com uma 
segunda Porta mediante fim de curso mecânico



E-Stop

G9SP

bk

bk

wh

wh

Output 0

Output 1

K1 K2

rd

rd

wh wh

Non-Contact Sw
bk

bl

wh

br

Reset

Exercício 4 – Diagrama de ligação
Test 0

Test 1

Input 1

Input 0

Input 7

Test 2

Test 2

Test 1

Test 3

Input 5

Input 4

Límit Switch
bk

bl

wh

br

Test 3

Input 3

Input 2

Test 2

K1 K2

11 1112 12
Input 6



Diagrama de ligação do módulo de expansão

CP1W-20EDT1

Output 0

Red Lamp

Output 1

Green Lamp

Output 2 Upper Orange Lamp

Output 6

Blue Lamp

Output 7

Emergency Lamp



Exercício Resolvido
Exercício 4:



Exercício 5 – Segurança com Robot

Criar um novo programa no G9SP Configurator. Este exercício apenas será simulado, 

não sendo transferido para a Democase.

• As saídas de segurança deverão ficar a OFF apenas quando ambas as barreiras
estiverem interrompidas em simultâneo.

Entradas de segurança Saídas de segurança Reset Catego ria de segurança

1) Paragem de emergência
2) Barreira A (para o operador)
3) Barreira B (para o robot)

Contactor (robot) Manual 4

• As saídas de segurança também deverão ficar a OFF 

quando se premido o E-Stop.

• Configurar o EDM e o botão de reset manual tal 

como se indica no esquema



Exercício 5 – Diagrama de Ligação



Exercício Resolvido
Exercício 5:



Exercício 6 – Aplicação Resguardos Móveis
Criar um novo programa no G9SP Configurator. Este exercício apenas será simulado, não 

sendo transferido para a Democase.

• O motor M1 deve parar quando a porta “Gate 1” está aberta.

• O motor M2 deve parar quando a porta “Gate 2” está aberta.

• Os motores M1 e M2 param quando se prime o Botão de Paragem de Emergência.

• Botão de paragem de Emergência com rearme manual.

• Micros de “Gate 1” e “Gate 2” com rearme automático, uma vez que o operário não 

pode aceder completamente ao interior das zonas perigosas e não existe risco de que 

se fechem as portas estando ele dentro.



Exercício 6 – Diagrama de ligação



Exercício Resolvido
Exercício 6:
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Thank you for attending this webinar
“Title webinar here”

For further questions please email to marketing-iberia@omron.com


