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De Schmersal Groep staat wereldwijd bekend om haar uitgebreide programma schakelcom-
ponenten en veiligheidsschakelcomponenten.

Veiligheid - en meer bepaald de veiligheid van machines en installaties - is al decennia lang 
onze kerncompetentie.

Dat is onze missie - wereldwijd en in meer dan 50 landen. Het hoge aantal klantspecifieke 
series en variaties toont aan, hoeveel belang wij eraan hechten, voor iedere toepassing de 
meest geschikte oplossing te bieden.

Als middelgroot, door de eigenaars geleid bedrijf zijn wij voldoende flexibel om deze claim 
dag na dag en in de meest uiteenlopende toepassingen in de praktijk om te zetten. Wij leve-
ren veilige oplossingen, ook voor uw industrie!

Om u, waar dan ook ter wereld, zo snel mogelijk op maat gemaakte oplossingen te leveren, 
hebben wij een productienetwerk met zes productieplants in drie continenten uitgebouwd. En 
overal waar u dat wenst, staan wij met onze diensten en consultancy services voor u klaar.

In de verpakkingstechnologie kunnen wij uitgebreide ervaringen voorleggen. Onze producten 
worden overal gebruikt, waar speciale eisen aan de explosiebeveiliging, aan de bestendig-
heid tegen vocht, temperatuur en chemische reinigings- en desinfecteermiddelen gesteld 
worden.

■ Voedingsindustrie
■ Drankenindustrie
■ Farmacie
■ Biogeneeskunde
■ Medische techniek
■ Cosmetica-industrie
■ Non-food industrie

Bij het verwerken en verpakken van voedingsmiddelen en farmaceutische producten zijn zeer 
speciale hygiëne eisen van toepassing. Voor de diverse hygiënische zones (droge, spat-, 
natte en agressieve zone) biedt Schmersal oplossingen aan, die specifiek voor dit toepas-
singsgebied ontwikkeld werden. De componenten kunnen dankzij hun gladde oppervlakken 
zeer goed gereinigd worden en omdat de sensoren geschikt zijn voor verdekte inbouw, kan 
zelfs rechtstreeks contact met de levensmiddelen vermeden worden.

Deze brochure geeft u een eerste overzicht van ons productgamma en zijn talloze toe-
passingsmogelijkheden in de verpakkingstechniek. Alle schakelcomponenten die wij u 
hier voorstellen, worden gekenmerkt door een zeer lange levensduur, zelfs onder extreme 
omstandigheden. Zowel bij behandelingen met temperaturen onder nul zoals diepvriezen en 
koelpakhuizen, bij hittebehandelingen zoals indampen, homogeniseren, drogen, condenseren 
of destilleren, in explosieve omgevingen, ongeacht vocht, schokken of onzachte behandeling: 
de schakelcomponenten van Schmersal zijn vanaf het allereerste begin voor de vereisten van 
deze speciale branche ontwikkeld.

Voorwoord



33

Voorwoord _________________________________________________________Pagina 2

Inhoudsopgave  _____________________________________________________Pagina 3

De Schmersal Groep _________________________________________________Pagina 4

1. Strategische ontwikkeling ___________________________________________Pagina 6

2. Machineveiligheid voor uw industrie ___________________________________Pagina 8

Productoverzicht ____________________________________________________ Pagina 
9

 5.2 Verpakking  ___________________________________________________Pagina 10
 4.1 Voedingsmiddelen en dranken ____________________________________Pagina 11
 4.2 Farmacie - Biofarmacie - Cosmetica ________________________________Pagina 12
 4.3 Hygiënische producten __________________________________________Pagina 13

5. Fabricage en verwerking  ___________________________________________Pagina 14

6. Afvullen _________________________________________________________Pagina 16

7. Omverpakking ____________________________________________________Pagina 18

8. Eindverpakking ___________________________________________________Pagina 20

9. AS-Interface Safety at Work _________________________________________Pagina 22

10. Seriële diagnose _________________________________________________Pagina 24

11. Veilige signaalverwerking __________________________________________Pagina 25

Adressen __________________________________________________________Pagina 26

Inhoudsopgave



4

Wuppertal K.A. Schmersal GmbH & Co. KG

■ Oprichting: 1945
■ Aantal werknemers: ca. 600

Kernactiviteiten
■ Hoofdzetel van de Schmersal Groep
■  Ontwikkeling en productie van schakelcomponenten 

en schakelsystemen voor veiligheidstechnologie, 
automatisering en lifttechnologie

■ Erkend geaccrediteerd testlaboratorium
■ Centrale R&D
■ Logistiek centrum voor de Europese markten

Wettenberg K.A. Schmersal GmbH & Co. KG

■ Oprichting: 1952 (1997)
■ Aantal werknemers: ca. 150

Kernactiviteiten
■  Ontwikkeling en productie van schakelcomponenten 

voor het bedienen en bewaken, veiligheidsgerichte 
veiligheidsmodules en besturingssystemen en schakel-
componenten voor explosiebeveiliging

Mühldorf / Inn Safety Control GmbH

■ Oprichting: 1994 (2008)
■ Aantal werknemers: ca. 30

Kernactiviteiten
■  Ontwikkeling en productie van optoelektronische

componenten voor veiligheidstechnologie en 
automatisering

Bergisch Gladbach Böhnke + Partner Steuerungssysteme GmbH

■ Oprichting: 1994 (2012)
■ Aantal werknemers: ca. 70

Kernactiviteiten
■  Ontwikkeling en productie van componenten, 

besturingen en systemen voor diagnose op 
afstand voor de liftenindustrie

( ) = integratie in de Schmersal Groep

Schmersal wereldwijd
Vestigingen in Duitsland
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Boituva / Brazilië ACE Schmersal

■ Oprichting: 1974
■ Aantal werknemers: ca. 350

Kernactiviteiten
■  Productie van elektromechanische en elektronische 

schakelcomponenten
■  Klantspecifieke bediensystemen voor de Noord- en  

Zuidamerikaans markt

Shanghai / China Schmersal Industrial Switchgear Co. Ltd

■ Oprichting: 1999
■ Aantal werknemers: ca. 150

Kernactiviteiten
■  Ontwikkeling en productie van schakelcomponenten 

voor veiligheidstechnologie, automatisering en
lifttechnologie voor de Aziatische markt

Ranjangaon / India Schmersal India Private Limited

■ Oprichting: 2013
■ Aantal werknemers: ca. 30

Kernactiviteiten
■  Ontwikkeling en productie van schakelcomponenten 

voor veiligheidstechnologie, automatisering
en lifttechnologie voor de Indische markt

Schmersal wereldwijd
Vestigingen internationaal
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1. Strategische ontwikkeling
Van componentenfabrikant tot aanbieder van industriegeoriën-
teerde oplossingen

Veilige oplossingen voor uw industrie

Volgens dit motto ontwikkelt en fabriceert de Schmersal groep veiligheidsschakelcomponenten en 
-systemen voor de machine- en installatiebouw. 

Op die manier houden wij rekening met de eisen van de toenemende differentiatie van de markt. 
Immers, in de centrale gebruiksindustrieën van machines en installaties - bijv. in de voedingsmid-
delenindustrie, de werktuigmachinebouw en de zware industrie - heersen er specifieke risico's en 
specifieke omgevingsvoorwaarden. En er worden telkens andere voorwaarden aan de veiligheid, 
beschikbaarheid en toegankelijkheid van de machines gesteld. 

Voor deze en andere industrieën hebben wij speciale veiligheidsschakelcomponenten en -oplos-
singen ontwikkeld. Een industriemanagement met de geeigende praktijk knowhow zorgt voor de 
overdracht van de kennis van de industrie aan het productmanagement en de verkoop. 

Op onze industrieportal www.industry.schmersal.com stellen wij niet alleen onze producten en 
oplossingen voor, maar houden we u ook op de hoogte van de actuele technische en technologi-
sche trends n de diverse industrieën, geven we u "Best Practice" voorbeelden en vertellen we u 
de geruchten die de ronde doen in uw industrie.

Consultancy en dienstverlening door vakspecialisten

De Schmersal Groep beschouwt zichzelf niet alleen als ontwikkelaar en fabrikant van produc-
ten en systeemoplossingen, maar ook als raadgever en dienstverlener. Onze gecertificeerde 
"Functional Safety Engineers" bieden u gekwalificeerde ondersteuning bij het configureren van 
uw beschermvoorzieningen en de normenconforme keuze van veiligheidsschakelcomponenten. 
Daartoe behoort ook de ondersteuning van uw installateurs bij de risicobeoordeling volgens EN 
ISO 12100.

Daarnaast zijn wij actief in normalisatieorganisaties en werken wij samen met beroepsorganisa-
ties en andere instituten en associaties voor machine- en arbeidsveiligheid. Wij hebben het CE-
Netwerk - een associatie van ingenieursbureaus, die in de diverse domeinen van de machinevei-
ligheid gespecialiseerd zijn - geïnitieerd. 

In ons tec.nicum in Wuppertal, in het nieuwe technologiecentrum Bietigheim-Bissingen en op 
externe locaties bieden wij u een breed programma van seminaries over de verschillende thema-
gebieden van de veiligheid van mens en machine. Informatie over ons seminarprogramma vindt u 
onder www.technicum.schmersal.de.
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2. Machineveiligheid voor uw industrie
Veiligheidssystemen voor de verpakkingsindustrie
De diverse vereisten in het kort en in een oogopslag

B
G

-P
RÜFZER

T.

Hygiene geprüft

Voor het zogenaamde "Hygienic Design" on-
derscheidt men vier hygiënische zones:
■  Droge zone (aanrakingsvrije zone, bescher-

ming tegen verontreiniging vereist)
■  Spatzone (levensmiddelen kunnen spat-

ten; het personeel komt in contact met de 
levensmiddelen en de machines; gevaar voor 
contaminatie of kruiscontaminatie)

Schakelcomponenten die bijvoorbeeld in 
de voedingsmiddelenindustrie gebruikt 
worden, moeten bestand zijn tegen zeer 
hoge of zeer lage temperaturen, omdat de 

De verwachtingen die aan de beschikbaar-
heid van machines en installaties in de 
verpakkingsindustrie gesteld worden, zijn 
bijzonder hoog, omdat zij vaak met korte 
cyclustijden en in een drieploegensysteem in 

Organische stoffen kunnen ontvlambaar zijn, 
zodra ze in een bepaalde verhouding met lucht 
gemengd worden. Daarom moeten de regel-
gevingen betreffende de explosiebeveiliging 

De specifieke eigenschappen, die machines en 
installaties voor de verpakkingsindustrie moe-
ten bezitten, zijn gedeeltelijk vastgelegd in zeer 
complexe regelgevingen. Daartoe behoren 
onder andere de normen en goedkeuringen 
volgens de onderstaande normen:

Temperatuurbestendigheid

Lange levensduur en beschikbaarheid

Explosiebeveiliging

Industriespecifieke certificeringen

Hygiëne

■  Natte zone (hoog risico op bacteriële conta-
minatie, lagedrukreiniging met chemicaliën of 
hete reiniging)

■  Agressieve zone (nog hoger contaminatieri-
sico; frequente reiniging met hete stoom of 
hogedrukreiniging met agressieve reinigings-
producten)

geautomatiseerde processen vaak bij lage 
temperaturen plaatsvinden. Bij het indam-
pen, homogeniseren, drogen, condenseren 
en destilleren moeten de componenten dan 

aaneengeschakelde installaties functioneren. 
Snelheid, precisie en fail-safety hebben de 
hoogste prioriteit. Schakelcomponenten van 
Schmersal werken perfect, zelfs onder deze 
omgevingsvoorwaarden en voldoen dus aan 

in de verpakkingsindustrie nageleefd worden. 
Dat geldt net zo goed voor poedervormige 
levensmiddelen zoals meel, bakmixen en koffie-
poeder als voor farmaceutica en veevoeder. De 

■ EN 1672-1 en EN 1672-2
■ 3A Sanitary
■ EHEDG
■ FDA
■ HACCP
■ Ecolab
■ Diversey

Voor deze zones biedt de Schmersal Groep 
oplossingen aan, waaronder ook veiligheids-
sensoren, die dankzij hun gladde oppervlakken 
probleemloos gereinigd en ook verdekt gemon-
teerd kunnen worden.

weer tegen hoge temperaturen bestand 
zijn. Hierbij moeten nog andere factoren 
in aanmerking genomen worden, zoals 
bijvoorbeeld vochtigheid.

de hoogste eisen van de verpakkingsindust-
rie. Mocht er onverwacht toch een probleem 
zijn, dan is het goed om weten dat Schmer-
sal over de hele wereld vertegenwoordigd is 
om haar klanten van dienst te zijn!

Schmersal Groep biedt een uitgebreid gamma 
schakelcomponenten aan voor de automatise-
ring en de machineveiligheid, dat volgens de 
ATEX en IEC Ex richtlijnen getest en gecertifi-
ceerd is.

Schakelcomponenten van Schmersal zijn 
afhankelijk van de vereisten volgens deze re-
gelgevingen gehomologeerd en gecertificeerd.
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3. Productoverzicht

Bedienorganen en Signaallampen

■ N serie met hoge beschermingsgraad IP69K
■  Joystick pulsschakelaars / Joystick vaste schakelaars met hoge beschermingsgraad IP65, IP67, 

IP69K; temperatuurbereik: −40 °C … +80 °C

Bedienvelden

■ Serie BDF 100 en BDF 200
■ Slanke, schokbestendige kunststofbehuizing, beschermingsgraad IP65
■ AS-Interface Safety at Work verkrijgbaar
■ Functies noodstop, aan/uit en reset verkrijgbaar

Opbouwbehuizing

■ Lege edelstalen behuizing V4A, 1.4404, 316L
■ 1 tot 5 plaatsen
■ Hoge beschermingsgraad IP69K
■ Voor toepassingen aan voedingsmiddelenmachines

Noodstop-trekkoordschakelaars

■ Metalen en kunststofbehuizing
■ Eenzijdige werking, kabellengte tot 10m of 50m 
■ Bewaking van de kabeltrek- en kabelbreukfunctie, met positieaanduiding
■ Temperatuurbereik –25°C … +70°C

Positieschakelaar.

■ Metalen en kunststofbehuizing
■ Grote keuze in bedieningselementen
■ ATEX II 2D, II 3D, II 2GD, II 3GD
■ Temperatuurbereik –40°C … +200°C

Sensoren

■ Metalen en kunststofbehuizing
■ Bouwvorm van de behuizing: cilinder of rechthoek
■ Beschermklassen IP65, IP67, IP69K
■ Schakelafstanden tot 50 mm
■ Diverse sensortechnologieën

Bedienorganen en 
Signalerings-elemen-
ten.

Positiedetectie.
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Veiligheidsschakelcom-
ponenten

Aanrakingsvrij wer-
kende bescherm-
voorzieningen

Veilige  
Signaalverwerking

Veiligheidsdeurbewaking

■ Veiligheidsschakelaars
■ Veiligheidssensoren
■ Veiligheidsvergrendelingen

Opto-elektronische veiligheidsvoorzieningen.

■ Veiligheidsfotocellen
■ Veiligheidslichtgordijnen en -schermen 

 Veiligheidsmodules

■ Bewaking van elektromechanische en aanrakingsvrij werkende schakelcomponenten
■ Veiligheidsuitgangen met STOP 0 of STOP 1
■ Signaaluitgangen voor diagnose

PROTECT-SELECT

■ Flexibele compacte veiligheidsbesturing
■ Eenvoudige en flexibele parameterinstelling
■ Optimale aanpassing van het basisprogramma aan de individuele toepassing
■  Aansluiting van tot 9 tweekanalige veiligheidsschakelcomponenten  

(potentiaalvrij of potentiaalhoudend) tot PL e/SIL 3
■  Veilige halfgeleider- en relaisuitgangen met STOP 0 of STOP 1

IEC 60947-5-1
DIN EN ISO 13850
DIN EN 60947-5-5

DIN EN 60947-5-1
EN 620, BGI 710
DIN EN 60204-1

CD IP66 IP67 IP69K
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4. Verpakking

Bijna alles wordt 
verpakt

De verpakkingsindustrie is een sleutelindustrie, niet alleen voor de industriële productie, maar 
voor het gehele dagelijkse leven van de mens in de geïndustrialiseerde wereld. Bijna ieder pro-
duct dat de privé-gebruiker koopt, is verpakt: van medicijnen tot ons dagelijks voedsel, van werk-
tuigen en gereedschappen tot meubels. De materialen die voor het verpakken gebruikt worden, 
zijn daarbij even uiteenlopend als het design van de verpakking en haar functies.

Diverse functies van 
verpakkingen

De verpakking dient niet alleen als bescherming tijdens het transport en de opslag. Zij vervult ook 
belangrijke taken bij het identificeren, het herkennen en het markeren van het product. Zij heeft 
een sleutelfunctie bij de verkoopbevordering en de marketing: een innovatieve, in het oog sprin-
gende verpakking geeft het verpakte product een meerwaarde. Deze trend werd in het bijzonder 
opgepikt door fabrikanten van consumptiegoederen. Als gevolg hiervan worden verpakkingen 
opvallender en duurder en moeten de ontwerpers en fabrikanten van verpakkingen blijk geven 
van een hoge mate aan creativiteit en flexibiliteit.

Geprogrammeerde 
groei

Dat de industrie in de toekomst verder zal blijven groeien en dit niet alleen met innovaties, 
maar ook in de volumemarkt, wordt bevestigd door de globale trends. De wereldbevolking blijft 
als maar toenemen. Vandaag wordt de aarde bevolkt door zo'n 7,2 miljard mensen en volgens 
berekeningen van de VN zullen dat er 9,6 miljard zijn in het jaar 2050. De stijgende levensstan-
daard in de opkomende markten zal de vraag naar verpakte goederen en dus naar verpakkingen 
doen toenemen. Ook de duidelijk toenemende consumptie van "Convenience food" verhoogt de 
nood aan verpakkingen.

Hoog tempo, hoge 
beschikbaarheid, 
aaneengeschakelde 
installaties

Een typische kenmerk voor de machines en installaties in de verpakkingstechniek is dat zij vaak 
in een zeer hoog tempo en met korte cyclustijden werken. Daarnaast zijn zij vaak in volledige 
productie- en/of verpakkingslijnen geïntegreerd. 
Voor het ontwerp van de beschermvoorzieningen houdt dat in dat zij de productieprocessen zo 
weinig mogelijk mogen onderbreken en de productiviteit van de installaties niet mogen beïnvloe-
den. Bovendien moeten zij de klok rond, 7 dagen op 7, met de hoogst mogelijke betrouwbaarheid 
werken.
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Machineveiligheid 
in hygiënegevoelige 
zones

Properheid en veiligheid: onder deze noemer kunnen de eisen die aan de beschermvoorzienin-
gen van voedingsmiddelenmachines gesteld worden, samengevat worden. De eis van richtlijn- en 
normenconforme veiligheid (trefwoord: machinerichtlijn) geldt in het algemeen voor alle domeinen 
van de machinebouw. De additionele eis ten aanzien van properheid of hygiëne heeft echter als 
gevolg dat de standaardoplossingen voor machineveiligheid die zich bewezen hebben in andere 
domeinen, slechts beperkt of zelfs helemaal niet bruikbaar zijn.

De basis: vier 
hygiënische zones

Daarom was de voedingsmiddelenindustrie bijvoorbeeld de eerste branche die de conventionele, 
elektromechanische veiligheidsschakelaars achterwege liet en in plaats hiervan aanrakingsvrij 
werkende veiligheidssensoren begon te gebruiken. Deze schakelcomponenten kunnen dankzij de 
gladde oppervlakken van sensor en bediensleutel probleemloos gereinigd worden en zij kunnen 
ook verdekt gemonteerd worden.
Aan de hygiëne eisen, op basis waarvan veiligheidsschakelcomponenten voor voedingsmidde-
lenmachines ontwikkeld worden, liggen vier hygiënische zones ten grondslag, waarvan telkens 
nauwkeurig gedefinieerde constructieve details gelden:
Levensmiddelenzone: aanrakingsvrije zone, bescherming tegen verontreiniging vereist
Spatzone: Levensmiddelen kunnen spatten; het personeel komt in contact met de levensmidde-
len en de machines; gevaar voor contaminatie of kruiscontaminatie
Niet-levensmiddelenzone: hoog risico op bacteriële contaminatie; lagedrukreiniging met chemi-
caliën of hete reiniging
Agressieve zone: Nog hoger contaminatierisico; frequente reiniging met hete stoom of 
hogedruk reiniging met agressieve reinigingsproducten

Uitdagend 
eisenpakket

Hierbij moet, afhankelijk van het toepassingsgebied, nog rekening gehouden worden met andere 
eisen. Bij temperatuurgestuurde processen (van diepvriezen tot homogeniseren of destilleren) 
heeft men schakelcomponenten nodig met een hogere temperatuurbestendigheid. Omdat machi-
nes hygiëneconform ontworpen worden, ontstaat ook vaak de vraag naar bestendigheid tegen 
waterstralen (bijv. bij het reinigen met hogedrukreinigers) en agressieve reinigingsproducten. Bij 
het verwerken van poedervormige grondstoffen of producten zoals meel, bakmixen, koffie- of 
cacaopoeder speelt ook de explosiebeveiliging een rol. En daarnaast eisen vele machinebouwers 
en gebruikers ook de conformiteit of de certificering volgens specifieke normen, richtlijnen en 
voorschriften (FDA, GMP, EHEDG, ECOLAB….). 
Op basis van al deze eisen zag de Schmersal Groep zich genoodzaakt veiligheidsschakelcom-
ponenten te ontwikkelen die in vergelijking met het standaardprogramma extra eigenschappen 
en functies bezitten. Ondertussen hebben we op dit vlak een portfolio opgebouwd, die in de 
voedingsmiddelenmachinebouw intgraal en intensief gebruikt wordt.

4.1 Voedingsmiddelen en dranken
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Gevoelige omge-
vingsvoorwaarden 
voor werkzame pro-
ducten

Wegwerpspuiten, hoofdpijntabletten: net als bij voedingsmiddelen, is ook het verpakken van 
farmaceutische producten en medische verbruiksmaterialen aan strenge voorwaarden onderwor-
pen, als het om de vormgeving, de keuze en de reiniging van veiligheidsschakelcomponenten 
gaat.

Bescherming tegen 
verontreiniging

Afhankelijk van de hygiënische zone is een bescherming tegen verontreiniging tot en met een 
hogedrukreiniging met reinigingsproducten vereist. En omdat organische stoffen in wezen 
ontvlambaar kunnen zijn, moet er ook tijdens het verwerken, het afvullen en het opslaan van 
farmaceutische stoffen en hun voorproducten gelet worden op eisen met betrekking tot de explo-
sieveiligheid.

In vele toepassingsgebieden van de farmaceutische productie kunnen veiligheidsschakelcom-
ponenten gebruikt worden, die oorspronkelijk voor hygiënische toepassingen in de voedingsmid-
delenindustrie voorzien waren. Bovendien moet er hier ook nog rekening gehouden worden met 
de normen en richtlijnen van de farmaceutische en biotechnologie (GMP, wet op de medische 
producten.). Bovendien wordt ook gedeeltelijk geproduceerd in geconditioneerde werkruimtes. 
In dat geval moet de partikel-emissie van de gebruikte machine-elementen onder gedefinieerde 
grenswaarden blijven.

Nieuwe technolo-
gieën en installaties

Omdat het onderzoek een belangrijke rol speelt in de farmaceutische industrie - gemiddeld 
investeren bedrijven rond de 15% van hun omzet in het ontwikkelen en homologeren van nieuwe 
werkstoffen en medicamenten - moeten ook voor productie-installaties beschermvoorzieningen 
beschikbaar zijn, die aan de maatstaven van de laboratoria voldoen. Hier zijn de hygiënische 
eisen minstens even hoog. Hetzelfde geldt voor nieuwe domeinen van de farmaceutische en 
medische techniek, zoals bijvoorbeeld in de biotechnologie.

Farmaceutische producten bestaan vaak uit poedervormige stoffen. Omdat organische stoffen in 
wezen ontvlambaar kunnen zijn, moeten ook tijdens het afvullen en het opslaan van farmaceuti-
sche stoffen en hun voorproducten voldaan zijn aan de eisen van de explosiebeveiliging. Bijge-
volg zijn vele schakelcomponenten van Schmersal dan ook volgens de ATEX en IECEx richtlijnen 
getest en gecertificeerd.

4.2 Farmacie - Biofarmacie - Cosmetica
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Een alsmaar betere medische verzorging en de demografische verandering: deze beide trends 
hebben nu al tot gevolg dat de behoefte aan verzorgingsmaterialen en andere hygiënische 
producten voor professioneel en privé-gebruik toeneemt. En niets wijst erop dat deze trend in de 
komende tijd zal omslaan.

Bij het verpakken van hygiënische producten, zoals reinigings- en desinfecteermiddelen, maar 
ook verband en andere medische verbruiksartikelen, cosmeticaproducten en operatiekledij, is 
een compromisloze zuiverheid en steriliteit onontbeerlijk. Deze artikelen worden steriel verpakt 
om het verspreiden  van virussen en ziektekiemen te vermijden. Voor reinigingsmiddelen is het 
vanzelfsprekend dat tijdens het verpakken verontreiniging en contaminatie absoluut uit den boze 
is.

De eisen aan de hier gebruikte verpakkingsmachines en hun veiligheidsschakelcomponenten zijn 
daarom extreem hoog en moeten minstens voldoen aan die van het "Hygienic Design". Daartoe 
behoren ook veiligheidssensoren die dankzij de gladde oppervlakken van sensor en bediensleu-
tel probleemloos gereinigd kunnen worden en die bovendien ook verdekt gemonteerd kunnen 
worden. 

Daarnaast moeten deels ook de eisen van de explosiebeveiliging in acht genomen worden, 
omdat naast het gevaar van een stofexplosie door de aanwezigheid van poedervormige stoffen, 
ook een risico op gasexplosie bestaat als gevolg van de gebruikte vluchtige vloeistoffen zoals 
bijvoorbeeld explosieve oplosmiddelen.

4.3 Hygiënische producten
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De meest uiteenlopende vereisten op hoog niveau
De eigenschappen die van de veiligheidssystemen geeist worden, zijn net zo uiteenlopend als de productie- en verwer-
kingsprocessen in de voedingsmiddelenindustrie zijn. De Schmersal Groep biedt de voedingsmiddelenmachinebouw en de 
fabrikanten van levensmiddelen een zeer uitgebreid gamma dat speciaal voor deze industrie ontwikkeld werd en aan de 
geharmoniseerde technische en normatieve vereisten voldoet.

5. Fabricage en verwerking

Gedetailleerde informatie over de producten vindt u op www.schmersal.net onder de vermelde steekwoorden.

Steekwoord: Serie N Steekwoord: joystick vaste 
schakelaars

Steekwoord:  
T.330-11y-1903

Steekwoord:  
TQ 700 / TQ 900

Bedienorganen en Signaal-
lampen

■  Serie N voor hygiëne-
gevoelige zones

■  Inbouwdiameter  
Ø 22,3 mm

■ Signaallamp met LED
■ Beschermingsgraad IP69K
■ Gemakkelijk te reinigen
■ Zeewaterbestendig

Joystick vaste schakelaars 
Joystick pulsschakelaars

■  Tot 4 bedieningsrichtingen
■  Ruime keuze aan contact-

varianten
■  Beschermingsgraad IP65, 

IP67 en IP69K
■  Geschikt voor outdoor 

gebruik
■ −40 °C … +80 °C

Positieschakelaar.

■  Bestand tegen temperatu-
ren tot 160 °C 

■ Metalen behuizing
■ Contacten verguld
■ Beschermingsgraad IP65
■ Viton dichtingen
■ Vertande as en hendel
■ Rol in V4A edelstaal.
■  Verschillende bedienings-

elementen verkrijgbaar

Noodstop-trekkoordscha-
kelaars.

■  Robuuste kunststof- en 
metalen behuizing

■ Beschermingsgraad IP65
■ Eenzijdige werking
■  Kabellengte tot 10 m of 

50m
■ Ontgrendelknop
■ Standindicatie

1 2 3 4

33
3 3

3

3

4

4

2

1

1
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Naast de meest uiteenlopende modellen van elektromechanische aanrakingsvrij werkende en 
optoelektronische veiligheidsschakelcomponenten omvat dit gamma ook diverse bedienelemen-
ten en bedienorganen voor de mens-machine interface in de hygiënegevoelige voedingsmidde-
lenproductie.

Toepassing 2 Schillen

Toepassing 3 Fijnmalen

Toepassing 1 Sorteerinstallatie

De mens-machine interface van machines en 
installaties staan vaak aan zeer ruwe om-
standigheden bloot. Onze bedienorganen en 
signalisatie-elementen zijn van meet af aan voor 
deze vereisten gebouwd.
De serie "N", ons veelzijdige gamma bedien-
organen en signaallampen, werd speciaal 
ontwikkeld voor voedingsmiddelenmachines en 
verpakkingsinstallaties in de hygiënegevoelige 
zone met beschermgraad IP69K volgens het 
Hygienic Design. Speciale toestelgeometrieën, 

In de voedingsmiddelenindustrie en de hand-
lingtechniek worden vaak de zeer compacte, 
extreem robuuste en veelzijdig bruikbare 
joystick puls- en vaste schakelaars van de 
serie MK/WK met beschermgraad IP65, IP67 
en IP69K gebruikt voor het bedienen van ma-
chines en installaties in bijzonder agressieve 
en vochtige milieus.

Voor het beveiligen van deuren, kleppen en be-
schermkappen aan productie- en verwerkings-
machines worden vaak veiligheidsschakelaars 
met de meest uiteenlopende bedieningsele-
menten gebruikt, die een veiligheidsgericht 
signaal doorsturen naar de veiligheidsmodule 
of de veiligheidsgerichte besturing.

waarbij met opzet hoeken en kanten zoveel 
mogelijk vermeden werden, en voor gladde 
oppervlakken gezorgd werd, zorgen ervoor dat 
de  toestelkoppen op eenvoudige en efficiënte 
manier gereinigd kunnen worden.

Bedienvelden en bedienpanelen

Bedienorganen voor zeer agressieve omgevingen

Veiligheidsschakelcomponenten

Joystick vaste schakelaars:
Tot 4 schakelposities, arrêterend, reset door 
terugduwen en veerkracht
Joystick pulsschakelaars:
Tot 4 schakelposities, terugverend, reset door 
veerkracht
Joystick pulsschakelaars:
Tot 4 schakelposities, arrêterend, terugverend, 
reset door aantikken en veerkracht

Voor toepassingen waarbij de temperatuur een 
zeer kritisch element is, zijn speciale scha-
kelaars met vergulde contacten in de uitvoering 
T 330-11y-1903 met een groter temperatuurbe-
reik tot 160°C verkrijgbaar, met speciale Viton 
dichting in beschermgraad IP65.

Toepassingen

3
3

3

2

1

1
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Het afvullen van vloeibare, pasta's of poedervormige voedingsmiddelen is een continu proces, waarbij vele processtappen 
zoals wegen, doseren, toevoeren, sluiten, etiketteren enz. gecoördineerd moeten worden. Deze processen vinden vaak 
onder hoge snelheid plaats en lopen synchroon met andere processen zoals het palletiseren. Dienovereenkomstig wordt 
een hoge beschikbaarheid van de installaties plaats verlangd en het volledige proces moet tegen ingrepen in die gevaar-
lijke zones of tegen het betreden ervan beschermd worden.

6. Afvullen
Complexe en continue processen

Gedetailleerde informatie over de producten vindt u op www.schmersal.net onder de vermelde steekwoorden.

Steekwoord:
AZM 300

Steekwoord:
BNS 40 S

Steekwoord:
T.C 235, T.C 236

Steekwoord:
236, 256, 235, 255, 332, 
335, 336, 355

Veiligheidsvergrendeling

■ Hoge manipulatiebeveiliging
■  Slechts één versie voor 

draai- en schuifdeuren
■   Omschakelbare arrêteer-

kracht van 25 N of 50 N
■ PLe / SIL 3
■  Serieschakeling zonder  

vermindering van het 
veiligheidsniveau 

■ Seriële diagnose
■  Beschermingsgraad IP65, 

IP67 en IP69K

Veiligheidssensoren

■  Robuuste uitvoeringen: 
kunststof-, messing- of 
V4A edelstalen behuizing

■  Beschermingsgraad IP65, 
IP67, IP69K

■ EN 50041/47
■ Oplossingen tot PLe / SIL 3
■  Contactloos gecodeerd 

elektronisch systeem
■ Verdekte inbouw mogelijk

Veiligheidsschakelaar 
(voor draaibare bescherm-
voorzieningen)

■  Metalen en kunststofbe-
huizing

■  Verschillende bedienings-
elementen verkrijgbaar

■ Beproefde oplossing
■  Bedienelement 4 x 90° 

verdraaibaar

Positieschakelaars met 
veiligheidsfunctie.

■  Metalen of kunststofbe-
huizing

■  Beschermingsgraad IP65, 
IP67

■ −30 °C … +80 °C
■  Ook verkrijgbaar met  

AS-Interface  
Safety at Work 

1

1

2 3

3

4

4
4
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Omdat het tijdens het afvullen vaak onvermijdelijk is dat het af te vullen product in de omgeving 
terecht komt, moeten de gebruikte veiligheidsschakelcomponenten aan extra eisen voldoen, zoals 
bescherming tegen indringend vocht (bij het afvullen van dranken), explosiebeveiliging (poeder-
vormige of stofvormende producten) en bovendien zeer goed te reinigen zijn.

Toepassing 2

Toepassing 3

Toepassing 1

Veel machines en installaties moeten met 
draaibare, verplaatsbare of afneembare be-
schermvoorzieningen beveiligd worden.
Hier heeft de Schmersal Groep diverse 
oplossingen ontwikkeld, die zich uitstekend 
lenen voor gebruik in de verpakkingsindustrie. 
Daartoe behoren, onder andere, de universeel 
bruikbare elektronische veiligheidsvergrende-
ling AZM 300, die zeer goed in de omringende 

De "klassieke" oplossing voor het beveiligen 
van veiligheidsdeuren: onze positieschakelaars 
met veiligheidsfunctie volgens EN 50047 / 
50041 kunnen zowel voor positioneeropdrach-
ten als voor de beveiliging van bewegende 
scheidende beschermvoorzieningen gebruikt 
worden. 
De veelvuldige praktische vereisten worden 
door een ruim assortiment aan bedienelemen-
ten in detail opgelost.

Voor het beveiligen van deuren, kleppen en 
beschermkappen van verwerkings- en verpak-
kingsmachines bieden wij het ruimste gamma 
van veiligheidsschakelcomponenten.
Het spectrum strekt zich uit van positiescha-
kelaars met veiligheidsfunctie, over elektro-
mechanische veiligheidsschakelaars en 
veiligheidsscharnierschakelaars tot manipulatie-
veilige veiligheidsschakelaars met magnetische 
of RFID gecodeerde targets.

constructie geïntegreerd kan worden. Tot 31 
toestellen kunnen in serie geschakeld en via 
een gemeenschappelijke veiligheidsmodule 
geëvalueerd worden.

Beveiliging van de bedienzone

Beveiliging van veiligheidsdeuren

Kleppenbewaking

Toepassingen

1

3

4

4
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7. Omverpakking

12

3

3

1

1

1

1

3

5

6

6

6

4

5

3

3

2

Veiligheidsdeurbewaking

■  Veiligheidsschakelaars met 
gescheiden bedieningss-
leutel

■ Positieschakelaars
■  Veiligheidsschakelaars 

voor draaibare bescherm-
voorzieningen

■ Veiligheidssensoren
■ Veiligheidsvergrendelingen

Opto-elektronische veilig-
heidsvoorzieningen.

■ Veiligheidslichtschermen
■ Veiligheidslichtgordijnen
■  Veiligheidsfotocellen

Bedienorganen met veilig-
heidsfunctie.

■  Noodstop-trekkoordscha-
kelaars

■  Veiligheidsvoetscha-
kelaars

■ Noodstopknoppen
■ Toestemmingsschakelaars
■ Tweehandbedieningen

Tactiele veiligheidssen-
soren

■ Veiligheidsmatten
■  Veiligheidsschakelstrips
■  Veiligheidsbumpers

1 2 3 4

IEC 60947-5-1
DIN EN ISO 13850
DIN EN 60947-5-5

DIN EN 60947-5-1
EN 620, BGI 710
DIN EN 60204-1

CD IP66 IP67 IP69K

De operator van bijvoorbeeld montagemachines voor vouwdozen en andere installaties, die bij het omverpakken gebruikt 
worden, moet in staat zijn storingen snel te verhelpen, zonder zichzelf in gevaar te brengen. Dergelijke storingen kunnen 
hier - bij de complexe handling van het verpakkingsmateriaal dat vaak een geoptimaliseerd gewicht en bijgevolg filigraan 
is - niet volledig uitgesloten worden. Belangrijker is echter dat zij opgenomen worden in het bedienings- en veiligheidscon-
cept. Daarbij moet ook rekening gehouden worden met de manipulatiebeveiliging.

7. Omverpakking

De operator van bijvoorbeeld montagemachines voor vouwdozen en andere installaties, die bij het omverpakken gebruikt 
worden, moet in staat zijn storingen snel te verhelpen, zonder zichzelf in gevaar te brengen. Dergelijke storingen kunnen 
hier - bij de complexe handling van het verpakkingsmateriaal dat vaak een geoptimaliseerd gewicht en bijgevolg filigraan 
is - niet volledig uitgesloten worden. Belangrijker is echter dat zij opgenomen worden in het bedienings- en veiligheidscon-
cept. Daarbij moet ook rekening gehouden worden met de manipulatiebeveiliging.
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Veilige  
Signaalverwerking

■  Programmeerbare veilig-
heidsbesturingen

■  Compacte veiligheids-
besturingen

■  Veiligheidsmodules
■ Uitgangsuitbreidingen
■  Ingangsuitbreidingen
■  Veiligheidsstilstandsbe-

wakers
■ Veiligheidstijdrelais

Bedienorganen en signale-
rings-elementen.

■ Bedienvelden
■  Bedienorganen en signaal-

lampen
■  LED signaalzuilen  

CleanSIGN

AS-Interface Safety at 
Work

■ Veiligheidsvergrendelingen
■ Veiligheidssensoren
■ Veiligheidsschakelaars
■  Noodstop- en  

bedienorganen
■ Veiligheidsmonitors
■  Master-Monitor combi-

naties
■ Safety-Gateways
■ Installatietoebehoren

 Ex schakelcomponenten.

■  Ex veiligheidsvergrende-
lingen

■ Ex veiligheidsschakelaars
■ Ex positieschakelaars
■ Ex veiligheidssensoren
■  Ex noodstop-trekkoord-

schakelaars
■  Ex bedienorganen en 

-signaallampen
■  Ex veiligheidsmodules

1

1

1

4

5

6
6

3

3

2

2

5 6
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Bij het groeperen, kartonneren en palletiseren wordt een hoge productiviteit geëist en in toenemende mate ook flexibiliteit.
Moderne concepten voor het beveiligen van gevarenzones houden rekening met deze trend, daarom hebben wij een zeer 
ruim aanbod diverse veiligheidsoplossingen ontwikkeld.
Ook voor deze uitdagende taak in de samenwerking tussen mens en machine of mens en robot beschikken wij over even 
productieve als veilige oplossingen.

8. Eindverpakking

Gedetailleerde informatie over de producten vindt u op www.schmersal.net onder de vermelde steekwoorden.

Steekwoord:
SEP, SRB 201 

Steekwoord:
ZSD

Steekwoord:
440, 420, 425

Steekwoord:
SMS 4

Tweehandbediening

■  Beschermingsgraad IP54 
of IP65

■  Bedienveld voor extra 
bedienorganen en signaal-
lampen

■  Metalen en kunststofbe-
huizing

■  Staande- en wandmontage 
mogelijk

■  Bewaking met veiligheids-
module volgens  
DIN EN 574-1 III C 

Toestemmingsschakelaar.

■ Kunststofbehuizing
■ Beschermingsgraad IP65
■ −10 °C … +65 °C
■  In hoge mate olie- en 

benzinebestendig
■  Voor robottoepassingen 

volgens de ANSI Robotics 
Standard 

■  Besturingscategorie 3/4 
volgens EN 954-1 alleen 
met SRB

Veiligheidslichtgordijnen 
en -schermen 
■  Beschermingsgraad IP65 

en IP69K
■  Beveiligingshoogtes van  

170 mm tot 650 mm
■  Resolutie van 14, 30 en 

50 mm
■  Beschermende behuizing 

voor ruwe industriële 
omgevingen

Veiligheidsmat

■  Omgevingstemperatuur  
0 °C … + 60 °C

■  Veiligheidsklasse IP65 
volgens IEC/EN 60529

■  Oppervlak: PUR Polyuret-
haan

■  Besturingscategorie 3 
volgens EN 954-1 alleen 
met veiligheidsmodule 
SRB 301 HC/R,  
SRB 301 HC/T

1

1

2

2

2

2

3

3

4

4
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Bij het groeperen, kartonneren en palletiseren wordt een hoge productiviteit geëist en in toene-
mende mate ook flexibiliteit. Moderne concepten voor de beveiliging van gevarenzones houden 
rekening met deze trend en de nieuwe generaties van veiligheidsschakelcomponenten werden 
zelfs voor deze concepten ontwikkeld. Ook voor de moeilijke toepassing van samenwerking tus-
sen mens en robot zijn productieve en veilige oplossingen beschikbaar.

Toepassing 2: Bundelverpakking

Toepassing 3: Palletiseren

Toepassing 1: Groeperen

Aan vele productie- en verpakkingsinstalla-
ties moeten behalve aan de automatische 
cyclus ook manuele werkprocedures zoals 
het inleggen van reclamemateriaal (promo-
tieartikelen zoals gratis stalen enz.) op een 
veilige manier kunnen uitgevoerd worden. 
Daarom worden gevarenzones vaak met 
tweehandbedieningen of met lichtgordijnen 
of lichtschermen beveiligd.
Tweehandbedieningen behoren tot de niet-
scheidende beschermvoorzieningen.

Noodstopknoppen zijn zeer belangrijk voor 
de mens-machine interface aan machines en 
installaties. 
Zij worden gebruikt in transport- en vervoerins-
tallaties, aan de aan- en uitvoeropeningen van 
verpakkingsmachines, aan bedienvelden en 
aan tweehandbedieningen.
De machine kan op ieder ogenblik veilig 
uitgeschakeld worden door de componenten 
manueel te bedienen.

Het veiligheidslichtgordijn SLG 440, met de dub-
bele reset als extra functie, is een van de talrijke 
oplossingen die Schmersal aanbiedt voor het 
beveiligen van zones en toegangen.

In onoverzichtelijke productiezones, die slechts 
gedeeltelijk overzien kunnen worden, bestaat 
het gevaar dat de operator over de bescherm-
voorziening stapt of het gevaar dat de machine 
onverwacht opnieuw gestart wordt doordat 
derden een reset uitvoeren. Bij het gebruik van 
de SLG 440 kan dit risico uitgesloten worden. 

Op die manier verzekeren deze bedienorga-
nen met veiligheidsfunctie dat de operator 
na het starten van een machine of installatie 
niet in gevaarlijke cycli kan ingrijpen.

Beveiliging van werkruimtes

NOODSTOPKNOP

Toegangsbeveiliging met dubbele reset

Toestemschakelaars worden vaak in combi-
natie met andere veiligheidsmaatregelen voor 
personenbescherming gebruikt, wanneer spe-
ciale bedrijfsmodi zoals tipbedrijf, instelmodus 
enz. de werking van beschermingsvoorziening 
geheel of gedeeltelijk moeten opheffen.

Om de machine te doen herstarten, moet het 
bedienorgaan S2 in de gevarenzone en na het 
verlaten van de gevarenzone het bedienorga-
an S1 bediend worden.

Slechts een voorbeeld van de vele intelligente 
oplossingen die Schmersal aanbiedt voor de 
verpakkingsindustrie.

EindverpakkingToepassingen
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9. AS-Interface Safety at Work

AS-Interface Safety at Work (AS-i Safety) is een veilig bussysteem op basis van de open  
standaard AS-International. Veiligheidscomponenten zoals noodstopknoppen, veiligheidsscha-
kelaars, veiligheidsvergrendelingen of veiligheidslichtgordijnen worden simpelweg met elkaar 
verbonden via de AS-Interface profielkabel, die ook voor de energietoevoer van de componenten 
zorgt. 

Een veiligheidsmonitor bewaakt de informatie van alle veiligheidscomponenten die via het AS-
Interface netwerk overgedragen wordt. Hij brengt de installatie in een veilige toestand zodra een 
veiligheidscircuit geactiveerd wordt of in geval van een foutief gedrag van een veiligheidscompo-
nent. 

Vereenvoudigde en foutloze installatie
Veiligheidscircuits met AS-i SaW communicatie bieden onder andere het voordeel van een 
vereenvoudigde installatie en inbedrijfname. Bij de bedrading zijn fouten uitgesloten, de bekabe-
lingskosten worden geminimaliseerd en de parametrering van de veiligheidsfuncties gebeurt op 
een comfortabele manier via de Drag & Drop software ASIMON. Daarnaast beschikt men over 
additionele diagnoserelevante informatie, waardoor storingen sneller verholpen  kunnen worden.

Uitgebreid assortiment aan toestellen met geïntegreerde interface
Wereldwijd passen vele bedrijven de voordelen van AS-i Safety toe. Speciaal in industrieën, waar 
Schmersal sterk vertegenwoordigd is - zoals de verpakkingsmachinebouw - is deze veiligheids-
gerichte communicatiestandaard wijdverspreid. Schmersal promoot deze trend en biedt alle 
essentiële series van veiligheidsschakelcomponenten met geïntegreerde AS-i Safety interface 
aan. Daartoe behoren:

■ Veiligheidsschakelaars
■ Veiligheidsvergrendelingen
■ Veiligheidssensoren
■ Veiligheidslichtgordijnen
■ Noodstopknoppen
■ Bedienvelden
■ Noodstop-trekkoordschakelaars
■ Veiligheidsvoetschakelaars

En als de gewenste veiligheidsschakelcomponent niet verkrijgbaar is met AS-i Safety interface, 
kan het via een externe ingangsmodule eenvoudig in het AS-i Safety circuit geïntegreerd worden.

CCR

R
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Veiligheid met systeem, dat is in enkele woorden samengevat, de achterliggende gedachte van 
het Schmersal Systeem dat voort bouwt op de veiligheidsschakelcomponenten met geïntegreerde 
AS-i Safety interface. Zij worden aan master-monitor combinaties of Safety Gateway modules 
aangesloten, die tot 60 veilige tweekanalige in- en uitgangssignalen verwerken. De status- en 
diag nosesignalen kunnen door hogere besturingssystemen geëvalueerd en van daaruit bijvoor-
beeld aan geleidings- of visualisatiesystemen overgedragen worden. Daarbij kan de gebruiker uit 
twee basisconcepten kiezen.

Safety Separated
Veel machinebouwers willen ook bij meerdere PLC systemen een uniform opgebouwd 
veiligheidscircuit gebruiken. Daarom geven zij de voorkeur aan een veiligheidsbesturing die van 
de standaardbesturing gescheiden is. Voor dit "Safety Separated" concept biedt het Schmersal 
Systeem master-monitor combinaties met verschillende veldbus interfaces. De volledige 
veiligheidslogica wordt met de ASIMON software in de veiligheidsmonitors geprogrammeerd.

Via de gebruikelijke veldbusinterfaces PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP of ModbusTCP com-
municeren de master-monitor combinaties met de standaard PLC om de niet-veiligheidsgerichte 
status- en diagnosesignalen uit het veiligheidscircuit over te dragen. De volledige integratie van 
het veiligheidscircuit in de standaardbesturing vereenvoudigt de diagnose en beperkt de stilstand-
tijd in geval van een storing.

... of Safety Integrated?
Tot het Schmersal Systeem behoren ook Safety Gateways, die rechtstreeks op veiligheidsbestu-
ringen met veilige veldbus aangesloten worden. Zij zijn ontworpen voor twee AS-i circuits en 
dragen via een veilige veldbus tot 60 veilige ingangen/uitgangen over aan de veiligheidsbesturing. 
Bedrijfsmatige diagnostische signalen worden eveneens aan de hogergelegen besturing over-
gedragen, waar ze geëvalueerd kunnen worden. Tevens is een voorbewerking van de veilige 
signalen mogelijk in de Safety Gateway via de ASIMON software .

Een compleet programma - inclusief consultancy
Met het Schmersal Systeem krijgt de machinebouwer complete oplossingen voor machinevei-
ligheid aangeboden uit een hand. Voor beide concepten - Safety Separated of Safety Integrated 
- zijn meerdere master-monitor combinaties of Safety Gateways voor de gebruikelijke veldbussys-
temen beschikbaar.

Op veldniveau kan de gebruiker uit een groot assortiment van veiligheidsschakelcomponenten 
met geïntegreerde ASi Safety interface kiezen. Bovendien omvat het Schmersal Systeem andere 
evaluatiemodules zoals bijvoorbeeld een veilige toerentalbewaking, veilige in- en uitgangsmodu-
les, repeaters alsook een ruim aanbod van toebehoren (busverdelers, voedingen, buskabels, M12 
verbindingskabels). Tot het aanbod van oplossingen behoort ook de consultancy bij het systeem-
ontwerp door de "Application Engineering" van de Schmersal Groep en de ondersteuning bij de 
inbedrijfname van de installaties.
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10. Seriële diagnose

Steekwoord:
SD-I-U-...

Steekwoord:
SD-I-DP-V0-2

Steekwoord:
CSS-Y-8P

Universal Feldbus Gateway

■  Voor serieschakeling van 
de diagnosesignalen met  
SD-Interface

■ Profinet IO
■ EtherNet IP
■ Device Net
■ CC-Link
■ CANopen

Profibus-Gateway

■  Voor serieschakeling van 
de diagnosesignalen met  
SD-Interface

■  tot 31 schakelbare compo-
nenten 

■  Automatische adressering
■  Lagere bekabelingskosten

Y-Adapter

■  Voor de serieschakeling 
van elektronische senso-
ren en veiligheidsvergren-
delingen met  
SD-Interface voor de vei-
ligheidskanelen en seriële 
diagnose

1 2

2

3

3

3

3 3 3 3 3

Veiligheidsvergrendelingen met een kabel voor seriële diagnose bezitten een seriële ingangs- en uitgangskabel in plaats 
van de conventionele diagnose-uitgang. Worden veiligheidsvergrendelingen in serie geschakeld, dan worden behalve de 
veiligheidskanalen ook de seriële diagnosekabels in serie geschakeld. De verzamelleiding voor diagnostische informatie 
die op die manier ontstaat, wordt ter evaluatie op een seriële Diagnose Gateway aangesloten. Een dergelijke serieschake-
ling is mogelijk voor een maximum van 31 veiligheidsschakelcomponenten.
Voor de evaluatie van de seriële diagnose wordt de PROFIBUS Gateway SD-I-DP-V0-2 of de Universal Gateway SD-I-U-... 
gebruikt. Deze interface voor seriële diagnose wordt als slave geïntegreerd in een bestaand veldbussysteem. De diagno-
sesignalen kunnen op die manier via een PLC geëvalueerd worden. Naast de uitgebreide diagnose- en statusinformatie 
wordt de veiligheidsvergrendeling via de diagnosekabel vergrendeld of ontgrendeld. De bekabeling kan naar keuze via 
speciale Y-splitters rechtstreeks aan de machine of via klemmenstroken in de schakelkast gebeuren. Door het gebruik van 
de seriële diagnose kan voor ieder toestel een ingang (diagnose) en een uitgang (vergrendelsignaal) aan de PLC uitge-
spaard worden.
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11. Veilige signaalverwerking.

Naast de traditionele veiligheidsmodules behoren ook verschillende types microprocessorbestuurde veiligheidstechnologie tot 
het programma van de Schmersal Groep. Afhankelijk van de complexiteit en de integratie van de veiligheidscircuits zijn getes-
te oplossingen met veiligheidsmodules en veiligheidsbesturingen met een veelvuldige visualisatie- en diagnosemogelijkheden 
verkrijgbaar.

Veiligheidsmodules

Voor de meest uiteenlopende modellen van veiligheidsschakelcompo-
nenten en voor zeer verschillende functies zijn veiligheidsmodules van 
de series AES en SRB verkrijgbaar. Zij dienen voor de veilige evaluatie 
van schakelsignalen. Naast standaardtoestellen, bijvoorbeeld voor het 
integreren van noodstopdrukknoppen en veiligheidsvergrendelingen 
in het veiligheidscircuit, behoren ook veiligheidsstilstandbewakers en 
veiligheidstijdrelais tot het programma. Voor gedefinieerde problemen 
werden specifieke oplossingen ontwikkeld - bijvoorbeeld een veiligheids-
module met dubbele reset voor begaanbare gevarenzones.

Compacte veiligheidsbesturing

De compacte veiligheidsbesturing PROTECT SELECT biedt de bouwer 
veel mogelijkheden om de beschermvoorziening te configureren en haar 
integratie in de machinefuncties te ontwerpen. Er zijn vier verschillende 
basisprogramma's verkrijgbaar. Ieder programma kan zonder enige 
programmeerkennis nauwkeurig aan de desbetreffende toepassing 
aangepast worden, simpelweg via het menu en de tekstdisplay, . Op die 
manier kan men bijvoorbeeld de afvalvertragings- en kontaktdendertij-
den individueel instellen en diverse parameters zoals de dwarssluitbe-
waking naar wens configureren.
PROTECT SELECT bespaart ook plaats in de schakelkast, zodra meer 
dan drie conventionele veiligheidsmodules gebruikt worden.

Programmeerbare veiligheidsbesturingen

Het programmeerbare en modulaire veiligheidsbesturingssysteem 
PROTECT PSC wordt overwegend gebruikt in moderne productiesys-
temen of in complexe individuele machines.
Dankzij zijn modulaire opbouw kan het systeem economisch aan 
de taak aangepast of gemodificeerd worden - van acht ingangen en 
zes uitgangen in de meest simpele versie tot meer dan 250 in- en 
uitgangen bij maximale uitbouw.
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■  Hauptsitz - Headquarters
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Industrielle Sicherheitsschaltsysteme
Postfach 24 02 63,
42232 Wuppertal 
Möddinghofe 30
D-42279 Wuppertal
Phone: +49-(0) 2 02-64 74-0
Fax: +49-(0) 2 02-64 74-1 00
info@schmersal.com
www.schmersal.com

■  Wettenberg
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Regionalbüro Nord
Im Ostpark 2
D-35435 Wettenberg
Phone: +49-(0) 6 41-98 48-5 75
Fax: +49-(0) 6 41-98 48-5 77
rbnord@schmersal.com

■  Hamburg / Münster
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Vertriebsbüro Hamburg
Innungsstraße 3
D-21244 Buchholz i.d.N.
Phone: +49-(0) 41 81-9 22 0-0
Fax: +49-(0) 41 81-9 22 0-20
vbhamburg@schmersal.com

■  Berlin
KSA Komponenten der Steuerungs-
und Automatisierungstechnik GmbH
Pankstr. 8-10 / Aufg. L
D-13127 Berlin
Phone: +49-(0) 30-47 48 24 00
Fax: +49-(0) 30-47 48 24 05
info@ksa-gmbh.de
www.ksa-gmbh.de

■  Hannover
ELTOP GmbH
Robert-Bosch-Str. 8
D-30989 Gehrden
Phone: +49-(0) 51 08-92 73 20
Fax: +49-(0) 51 08-92 73 21
eltop@eltop.de
www.eltop.de

■  Köln
Stollenwerk
Technisches Büro GmbH
Scheuermühlenstr. 40
D-51147 Köln
Phone: +49-(0) 22 03-9 66 20-0
Fax: +49-(0) 22 03-9 66 20-30
info@stollenwerk.de
www.stollenwerk.de

■  Siegen
Siegfried Klein
Elektro-Industrie-Vertretungen
In der Steinwiese 46
D-57074 Siegen
Phone: +49-(0) 2 71-67 78
Fax: +49-(0) 2 71-67 70
info@sk-elektrotechnik.de
www.sk-elektrotechnik.de

■  Leipzig
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Vertriebsbüro Leipzig
Servicepark
Druckereistraße 4
D-04159 Leipzig
Phone: +49-(0) 3 41-4 87 34 50
Fax: +49-(0) 3 41-4 87 34 51
vbleipzig@schmersal.com

■  Nürnberg
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Regionalbüro Süd
Lechstraße 21
D-90451 Nürnberg
Phone: +49-(0)9 11- 6 49 60 53
Fax: +49-(0)9 11-63 29 07 29
rbsued@schmersal.com

■  Saarland
Herbert Neundörfer Werks-
vertretungen GmbH & Co. KG
Am Campus 5
D-66287 Göttelborn
Phone: +49-(0) 68 25-95 45-0
Fax: +49-(0) 68 25-95 45-99
info@herbert-neundoerfer.de
www.herbert-neundoerfer.de

■  Bayern Süd 
INGAM Ing. Adolf Müller GmbH
Industrievertretungen
Elly-Staegmeyr-Str. 15
D-80999 München
Phone: +49-(0) 89-8 12 60 44
Fax: +49-(0) 89-8 12 69 25
info@ingam.de
www.ingam.de

■  Bietigheim
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG 
Technologiezentrum
Pleidelsheimer Straße 15
74321 Bietigheim-Bissingen
Phone: +49-(0) 71 42-9 19 80 53
Fax: +49-(0) 71 42-9 13 45 94
tzbw@schmersal.com

■  Austria - Österreich
AVS-Schmersal Vertriebs Ges. m.b.H.
Biróstraße 17
1232 Wien
Phone: +43-(0) 1-6 10 28
Fax: +43-(0) 1-6 10 28-1 30
info@avs-schmersal.at
www.avs-schmersal.at

■  Belgium - Belgien
Schmersal Belgium NV/SA
Nieuwlandlaan 16B
Industriezone B413
3200 Aarschot
Phone: +32-(0) 16-57 16 18
Fax: +32-(0) 16-57 16 20
info@schmersal.be
www.schmersal.be

■  Bulgaria - Bulgarien
CDL Sensorik OOD
Stefan Caragea Street
No 10 Office 4
7002 Ruse City
Phone: +359-(0)0 40-7 35 16 55 25
Fax: +359-(0)0 40-2 69 25 33 44
office@cdlsensorik.com
www.cdlsensorik.com

■  Croatia - Kroatien
Tipteh Zagreb d.o.o.
Pescanska 170
10000 Zagreb
Phone:  +385-1-3 81 65 74
Fax:  +385-1-3 81 65 77
tipteh.zagreb@zg.t-com.hr

■  Czech Republic - Tschech. Republik
Mercom Componenta spol. s.r.o.
Bechyňská 640
199 21 Praha 9 - Letňany
Czech Republic 
Phone: +4 20-(0) 2-67 31 46 40
Fax: +4 20-(0) 2-71 73 32 11
mercom@mercom.cz

■  Poland - Polen
Schmersal - Polska Sp.j.
ul. Baletowa 29
02-867 Warszawa
Phone: +48-(0) 22-8 16 85 78
Fax: +48-(0) 22-8 16 85 80
info@schmersal.pl
www.schmersal.pl

■  Portugal - Portugal
Schmersal Ibérica, S.L.
Apartado 30
2626-909 Póvoa de Sta. Iria
Phone: +351 - 21 959 38 35
Fax: +34  -  93 396 97 50 
info-pt@schmersal.com 
www.schmersal.pt

■  Romania - Rumänien
CD SENSORIC SRL
Str. George Enescu 21
550248 Sibiu
Phone: +40-(0)2 69-25 33 33
Fax: +40-(0)2 69-25 33 44
proiecte@cdl.ro
www.cdl.ro

■  Russia - Russland
OOO AT electro Moskau
ul. Avtosavodskaya 16-2
109280 Moskau
Phone: +7-(0) 49 5-9 21 44 25
Fax: +7-(0) 49 5-9 26 46 45
info@at-e.ru
www.at-e.ru

OOO AT electro Petersburg
Polytechniskaya str, d.9,B
194021 St. Petersburg
Phone: +7-(0) 81 2-7 03 08 17
Fax: +7-(0) 81 2-7 03 08 34
spb@at-e.ru

AT- Electronics Ekaterinburg
Bebelya str. 17, room 405
620034 Ekaterinburg
Phone: +7-(0) 34 3-2 45 22 24
Fax: +7-(0) 34 3-2 45 98 22
ural@at-e.ru 

■  Slovakia - Slowakei
Mercom Componenta s.r.o.
Bechyňská 640
199 21 Praha 9 - Letňany
Czech Republic 
Phone: +4 20-(0) 2-67 31 46 40
Fax: +4 20-(0) 2-71 73 32 11
mercom@mercom.cz

■  Slovenia - Slowenien
Tipteh d.o.o.
Ulica Ivana Roba 21
1000 Ljubljana
Phone: +386-1-2 00 51 50
Fax: +386-1-2 00 51 51
info@tipteh.si 

■  Spain - Spanien
Schmersal Ibérica, S.L.
Pol. Ind. La Masia
Camí de les Cabòries, Nave 4
08798 Sant Cugat Sesgarrigues
Phone: +34 - 93 897 09 06
Fax: +34 - 93 396 97 50
info-es@schmersal.com
www.schmersal.es

■  Sweden - Schweden
Schmersal Nordiska AB
Klockarns Väg 1
43533 Mölnlycke
Phone: +46-(0) 31-3 38 35 00
Fax: +46-(0) 31-3 38 35 35
solsten@schmersal.se
www.schmersal.se

■  Denmark - Dänemark 
Schmersal Danmark A/S
Lautruphøj 1-3
2750 Ballerup
Phone: +45-70 20 90 27
Fax: +45-70 20 90 37
info@schmersal.dk
www.schmersal.dk

■  Finland - Finnland
Advancetec Oy
Äyritie 12 B
01510 Vantaa
Phone: +3 58-2 07 19 94 30
Fax: +3 58-9 35 05 26 60
advancetec@advancetec.fi
www.advancetec.fi

■  France - Frankreich
Schmersal France 
BP 18 - 38181 Seyssins Cedex
8, rue Raoul Follereau
38180 Seyssins
Phone: +33-4 76 84 23 20
Fax: +33-4 76 48 34 22
info-fr@schmersal.com
www.schmersal.fr

■  Greece - Griechenland
Kalamarakis Sapounas S.A.
Ionias & Neromilou
PO Box 46566
13671 Chamomilos Acharnes
Athens
Phone: +30-(0) 210-2 40 60 00-6
Fax: +30-(0) 210-2 40 60 07
ksa@ksa.gr

■  Hungary - Ungarn
NTK Ipari-Elektronikai és
Kereskedelmi Kft
Mészáros L. u. 5.
9023 Györ
Phone: +36-(0) 96-52 32 68
Fax: +36-(0) 96-43 00 11
info@ntk-kft.hu
www.ntk-kft.hu

■  Iceland - Island
Reykjafell Ltd.
Skipholti 35
125 Reykjavik
Phone:  +354-5 88 60 10
Fax:  +354-5 88 60 88
reykjafell@reykjafell.is

■  Italy - Italien
Schmersal Italia s.r.l.
Via Molino Vecchio, 206
25010 Borgosatollo, Brescia
Phone: +39-0 30-2 50 74 11
Fax: +39-0 30-2 50 74 31
info@schmersal.it
www.schmersal.it

■  Macedonia - Mazedonien
Tipteh d.o.o. Skopje
Ul. Jani Lukrovski br. 2/33
1000 Skopje
Phone:  +389-70-39 94 74
Fax:  +389-23-17 41 97
tipteh@on.net.mk

■  Netherlands - Niederlande
Schmersal Nederland B.V.
Lorentzstraat 31
3846 AV Harderwijk
Phone: +31 (0)3 41-43 25 25
Fax: +31 (0)3 41-42 52 57
info-nl@schmersal.com
www.schmersal.nl

■  Norway - Norwegen
Schmersal Norge
Hoffsveien 92
0377 Oslo
Phone: +47-22 06 00 70
Fax: +47-22 06 00 80
info-no@schmersal.com
www.schmersal.no

Adressen

Duitsland - Regio Noord

Duitsland - Regio Zuid

Europa
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■  Serbia/Montenegro - 
Serbien/Montenegro
Tipteh d.o.o.
Toplice Milana 14A
11050 Belgrade
Phone: +3 81-(0)11-2 89 22 50
Fax: +3 81-(0)11-3 01 83 26
www.tipteh.rs

■  Singapore - Singapur
Tong Sim Marine & Electric Co.
46 Kaki Bukit Crescent
Kaki Bukit Techpark 1
Singapore 416269
Phone: +65-67 43 31 77
Fax: +65-67 45 37 00
tongsim@singnet.com.sg
www.tongsim.com

■  South Africa - Südafrika
A+A Dynamic Distributors (Pty) Ltd.
20 - 24 Augusta Road
Regents Park
2197 Booysens
Phone: +27-11-6 81 59 00
Fax: +27-11-4 35 13 18
awkayser@iafrica.com

■  Taiwan - Taiwan 
Golden Leader Camel Ent. Co., Ltd.
No. 453-7, Pei Tun Rd.
Taichung, Taiwan 
Phone:  +886-4-22 41 29 89
Fax:  +886-4-22 41 29 23
camel88@ms46.hinet.net
www.leadercamel.com.tw

■  Thailand - Thailand 
M. F. P. Engineering Co. Ltd.
64-66 Buranasart Road
Sanchaoporsva
Bangkok 10200
Phone:  +66-2-2 26 44 00
Fax:  +66-2-2 25 67 68
info@mfpthai.com
www.mfpthai.com

■   United Arab Emirates - 
Vereinigte Arabische Emirate
eurotech JLT
Office No.3404, 34th Floor, 
HDS Tower, Sheikh Zayed Road,
Jumeirah Lakes Towers (JLT), 
P.O.Box 643650, 
Dubai, UAE
Phone:  +9 71-4-4 21 46 00 
Fax:  +9 71-4-4 21 46 01
sales@eurotech.ae 
www.eurotech.ae

■  USA - USA
Schmersal Inc.
660 White Plains Road, Suite 160
Tarrytown, NY 10591-9994
Phone: +1-(0) 9 14-3 47-47 75
Fax: +1-(0) 9 14-3 47-15 67
infousa@schmersal.com
www.schmersalusa.com

■  Uruguay - Uruguay
Gliston S.A.
Pedernal 1896 – Of. 203
CP 11800  Montevideo
Phone:  +598 (2) 2 00 07 91
Fax:  +598 (2) 2 00 07 91
colmedo@gliston.com.uy
www.gliston.com.uy

■  Venezuela - Venezuela
EMI Equipos y Sistemas C.A.
Calle 10, Edf. Centro Industrial 
Martinisi, Piso 3, La Urbina
Caracas
Phone:  +58 (212) 2 43 50 72
Fax:  +58 (212) 2 43 50 72
jpereira@emi-ve.com

■  Switzerland - Schweiz
Schmersal Schweiz AG
Moosmattstraße 3
8905 Arni
Phone: +41-(0) 43-3 11 22 33
Fax: +41-(0) 43-3 11 22 44
info-ch@schmersal.com
www.schmersal.ch

■  Turkey - Türkei
BETA Elektrik Sanayi ve Ticaret
Dogan Bektas
Okçumusa Caddesi 
Anten Han No. 16/A
34420 Karaköy / Istanbul
Phone: +90-212-235 99 14 
Fax: +90-212-253 54 56
info@betaelektrik.com
www.betaelektrik.com

■  United Kingdom - Großbritannien
Schmersal Ltd.
Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern Worcestershire WR14 1GL
Phone: +44-(0) 16 84-57 19 80
Fax: +44-(0) 16 84-56 02 73
support@schmersal.co.uk
www.schmersal.co.uk

■  Ukraine - Ukraine
INCOMTECH-PROJECT Ltd
17-25, Hertsena St., of. 9
04050 Kyiv Ukraine
Phone:  +38 044 486 2537
www.i-p.com.ua/

  VBR Ltd.
41, Demiyivska Str.
03040 Kyiv Ukraine
Phone:  +38 (044) 259 09 55
Fax:  +38 (044) 259 09 55
office@vbr.com.ua
www.vbr.com.ua/about_en.htm

■  Argentina - Argentinien
Condelectric S. A.
Hipólito Yrigoyen 2591
1640 Martínez 
Pcia. de Buenos Aires
Phone:  +54 (11) 48 36 10 53
Fax:  +54 (11) 48 36 10 53
info@condelectric.com.ar
www.condelectric.com.ar

■  Australia - Australien
Control Logic Pty. Ltd.
25 Lavarack Avenue, PO Box 1456
Eagle Farm, Queensland
Phone: +61 (0)7 36 23 12 12
Fax: +61 (0)7 36 23 12 11
sales@control-logic.com.au
www.control-logic.com.au

■  Belarus - Weißrussland
ZAO Eximelektro
Ribalko Str. 26-110
BY-220033 Minsk, Belarus
Phone:  +375-17-298-44-11
Fax:  +375-17-298-44-22
Mob:  +375-29-275-61-68
irina.k.exim@tut.by

■  Bolivia - Bolivien
International Fil-Parts 
Import/Export S.R.L
3er. Anillo, 1040, Frente al Zoo
Santa Cruz de la Sierra
Phone:  +591 (3) 3 42 99 00
Fax:  +591 (3) 3 42 36 37
presidente@filparts.com.bo
www.filparts.com.bo

■  Brazil - Brasilien
ACE Schmersal
Eletroeletrônica Industrial LTDA
Rodovia Boituva - Porto Feliz, KM 12
Jardim Esplanada - ZIP 18550-000, 
Boituva, SP
Phone: +55-(0) 15-32 63-98 00
Fax: +55-(0) 15-32 63-98 99
export@schmersal.com.br
www.schmersal.com.br

■  Canada - Kanada
Schmersal Canada LTD.
15 Regan Road Unit #3
Brampton, Ontario L7A IE3 
Phone:  (905) 495-7540
Fax:  (905) 495-7543
infocanada@schmersal.com
www.schmersalcanada.com

■  Chile - Chile
Vitel S.A.
Chiloé 1189, Casilla 440-3
Santiago
Phone:  +56 (2) 5 56 26 46
Fax:  +56 (2) 5 55 57 90
francisco@vitel.cl
www.vitel.cl

■  PR China - VR China
Schmersal Industrial 
Switchgear Co. Ltd.
Wai Qing Song Road 5388
201700 Shanghai / Qingpu
Phone: +86-21-63 75 82 87
Fax: +86-21-63 75 82 97
sales@schmersal.com.cn
www.schmersal.com.cn

■  Colombia - Kolumbien
Cimpex Ltda.
Calle 53 # 45-112 Of. 1401 
Ed. Colseguros
Medellin-Antioquia
Phone:  +57 4 512 05 80 
Fax:  +57 4 251 46 08
cimpexjjo@une.net.co

■  Costa Rica - Costa Rica
Euro-Automation-Tec, S.A.
Apartado 461 – 1200 Pavas
1000 – San José
Tel/Fax: +5 06-22 35-60 85
eurotec.jhtg@yahoo.de

■  Honduras - Honduras
Lusitana Intl - Honduras
2 calle entre 8 y 9 avenida N.O.
Barrio la Primavera
Choloma
Phone: +5 (04) 61 7 - 04 55
Mobil: +5 (04) 33 96 22 90
jaimefernandes2002@yahoo.com

■  India - Indien
Schmersal India Private Limited
Plot No G 7/1,
Ranjangaon MIDC,
Taluka Shirur, 
District Pune 412220, India
Phone: +91 21 38 61 47 00
Fax: +91 20 66 86 11 14
info-in@schmersal.com
www.schmersal.in

■  Indonesia - Indonesien
PT. Wiguna Sarana Sejahtera
JI. Daan Mogot Raya No. 47
Jakarta Barat 11470
Phone: +62-(0) 21-5 63 77 70-2
Fax: +62-(0) 21-5 66 69 79
email@ptwiguna.com
www.ptwiguna.com

■  Israel - Israel
A.U. Shay Ltd.
23 Imber St. Kiriat. Arieh.
P.O. Box 10049
Petach Tikva
Phone: +9 72-3-9 23 36 01
Fax: +9 72-3-9 23 46 01
shay@uriel-shay.com

■  Japan - Japan
Schmersal Japan Branch Office
3-39-8 Shoan, Suginami-ku
Tokyo 167-0054
Phone: +81-3-3247-0519
Fax: +81-3-3247-0537
safety@schmersaljp.com
www.schmersaljp.com

■  Korea - Korea
Mahani Electric Co. Ltd.
792-7 Yeoksam-Dong, Kangnam-Gu
135-080 Seoul
Phone: +82-(0) 2-21 94-33 00
Fax: +82-(0) 2-21 94-33 97
yskim@mec.co.kr
www.mec.co.kr

■  LITAUEN/ESTLAND/LETTLAND
BOPLALIT
Mus galite rasti:
Baltų pr. 145, LT-47125, Kaunas  
Phone:  +370 37 298989 
Phone:   +370 37 406718 
infoboplalit.lt 
www.boplalit.lt 

■  Malaysia - Malaysien
Ingermark (M) SDN.BHD
No. 29, Jalan KPK 1/8
Kawasan Perindustrian Kundang
48020 Rawang, Selangor Darul Ehsan
Phone: +6 03-60-34 27 88
Fax: +6 03-60-34 21 88
enquiry@ingermark.com

■  Mexico - Mexiko
ISEL SA de CV
Via Lopes Mateos 
128. Col Jacarandas
54050 Tlalnepantla Edo. de Mexico
Phone:  +52 (55) 53 98 80 88
Fax:  +52 (55) 53 79 39 85
mario.c@isel.com.mx
www.isel.com.mx

■  New Zealand - Neuseeland
Hamer Automation
85A Falsgrave Street
Philipstown
Christchurch, New Zealand
Phone: +64 (0)33 66 24 83
Fax: +64 (0)33 79 13 79
sales@hamer.co.nz
www.hamer.co.nz

■   Pakistan - Pakistan
eurotech JLT
Office No.3404, 34th Floor, 
HDS Tower, Sheikh Zayed Road,
Jumeirah Lakes Towers (JLT), 
P.O.Box 643650, 
Dubai, UAE
Phone:  +9 71-4-4 21 46 00 
Fax:  +9 71-4-4 21 46 01
sales@eurotech.ae 
www.eurotech.ae

■  Paraguay - Paraguay
All-Med
Importación - Exportación - 
Representaciones
Tacuary No. 1318e / 1 ra. Y 2da.
Asunción
Phone:  +595 (21) 37 04 40
Fax:  +595 (21) 37 16 87
allmed@telesurf.com.py

■  Peru - Peru
Fametal S.A. 
Av. Republica de Panamá 3972 
Surquillo Lima 
Phone:  +511 44 11 100 / 44 10 105 
Fax:  +511 42 25 120 
fametal@fametal.com 
www.fametal.com 

Wereldwijd

Adressen



De producten van het door haar eigenaars geleide concern Schmersal worden al jaren gebruikt 
om de veiligheid op de werkplek te garanderen. Uit de meest uiteenlopende mechanische en 
aanrakingsvrij werkende schakelcomponenten ontstond het grootste programma veiligheids-
schakelsystemen en oplossingen voor de veiligheid van mens en machine ter wereld. Meer dan 
1.500 medewerkers ontwikkelen in meer dan 50 landen samen met onze klanten trendsettende 
veiligheidstechnische oplossingen om deze wereld een beetje veiliger te maken.

Geïnspireerd door de visie van een veilige werkwereld ontwikkelen de ontwerpingenieurs van 
de Schmersal Groep telkens weer nieuwe componenten en systemen voor alle mogelijke toepas-
singen, situaties en vereisten van de branche in kwestie. Nieuwe veiligheidsconcepten vragen 
nieuwe systeemoplossingen; innovatieve detectieprincipes moeten geïntegreerd worden en er 
moeten nieuwe paden voor de informatieoverdracht en de evaluatie van deze informatie be-
wandeld worden. Tot slot zorgt het toenemende geheel van normen en richtlijnen op het gebied 
van machineveiligheid er ook voor dat machinefabrikanten en -gebruikers anders moeten gaan 
denken.

Dat zijn de uitdagingen die het Schmersal concern bereid is op te nemen - vandaag en in de 
toekomst - als partner van de machine- en installatiebouw.

 Productengamma’s  Branches  Dienstenaanbod Competenties

■  Liften en roltrappen
■ Verpakking
■  Voedingsmiddelen
■  Werktuigmachines
■ Zware industrie

■  Machineveiligheid 
■  Automatisering
■  Explosiebeveiliging
■  Hygiënisch Design

Veilig schakelen en detecteren.
■ Veiligheidsdeurbewaking-veiligheidsschakelaars
■ Bedienorganen met veiligheidsfunctie
■ Tactiele beschermvoorzieningen
■ Opto-elektronische veiligheidsvoorzieningen

Veilige signaalverwerking..
■ Veiligheidsmodules
■ Veiligheidsbesturingen
■ Veiligheidsbussystemen

Automatisering
■ Positiedetectie
■ Bedienorganen en signalerings-elementen

■  Consultancy 
■  EG-conformiteits-

beoordeling
■  Risicobeoordeling volgens 

de Machinerichtlijn
■  Nalooptijdmetingen
■  Opleidingen

De Schmersal Groep

De vermelde gegevens en opgegeven informatie werd zorgvuldig 
gecontroleerd. Onder voorbehoud van technische wijzigingen en errata.

www.schmersal.com
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