
Dane techniczne

Dane techniczne
Siła ryglowania: 1 000 N
Siła przytrzymywania aktywatora: 25 N / 50 N
Żywotność mechaniczna: > 1 000 000 operacji
Stopień ochrony: IP65, IP67, IP69K
Wymiary: 100 x 85 x 35 mm
Napięcie zasilania: 24 VDC –15% / +10%
Przyłącze: Konektor M12, 8-polowy
Wyjścia: 2 wyjścia bezpieczne typu p, 1 wyjście  

diagnostyczne typu p lub diagnostyka szeregowa
Diagnostyka i wskaźnik stanu: 3 diody LED
Klasyfikacja bezpieczeństwa: PL e / SIL 3
Certyfikaty (*w przygotowaniu)

 
*
 

*

Kucz zamówieniowy

■ Diagnostyka szeregowa

■ Mały pobór prądu

■ Ryglowanie sprężyną lub napięciem

■ Monitorowane zamknięcie lub zaryglowanie

■  Projekt zgodny z wymogami higieny:  
odporność na wiele środków czyszczących

■ Stopień ochrony IP69K 

■ Zwolnienie ręczne

■  Łatwy montaż na systemach  
profilowych

wszystkich sytuacji montażowych 
Przez wiele lat Grupa Schmersal projektowała i dostarczała produkty poprawiające bezpieczeństwo 
pracy. Firma początkowo oferująca szeroką gamę mechanicznego i bezkontaktowego osprzętu 
łączeniowego z czasem stała się światowym liderem w produkcji innowacyjnych systemów i rozwią-
zań służących ochronie ludzi i maszyn. Ponad 1400 pracowników w 52 krajach na całym świecie 
bierze udział w opracowywaniu technologii bezpieczeństwa w bliskiej współpracy z naszymi klien-
tami, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa na świecie. Motywowani wizją bezpiecznego 
środowiska pracy inżynierowie Grupy Schmersal nieustannie pracują nad urządzeniami i systemami 
odpowiadającymi na wciąż pojawiające się wyzwania. Nowe koncepcje bezpieczeństwa wymaga-
ją stosowania nowatorskich  technologii. Coraz bardziej skomplikowane normy i dyrektywy także 
zmuszają producentów i użytkowników do zmiany sposobu myślenia.

Z takimi wyzwaniami zmaga się - teraz i w przyszłości - Grupa Schmersal w ścisłej kooperacji 
z producentami maszyn.

Grupy produktowe Gałęzie przemysłu Usługi Kompetencje

■  Windy i schody ruchome
■  Pakowanie
■  Przemysł spożywczy
■  Obrabiarki
■ Przemysł ciężki

■  Bezpieczeństwo maszyn
■  Automatyka
■  Ochrona przeciwwy-

buchowa
■  Projektowanie urządzeń 

zgodnych z wymaganiami 
higieny

Bezpieczne przełączanie i monitorowanie
■  Wyłączniki do kontroli otwarcia osłon
■  Urządzenia sterownicze z funkcją 

bezpieczeństwa
■  Naciskowe urządzenia bezpieczeństwa
■  Optoelektroniczne urządzenia 

bezpieczeństwa

Moduły i sterowniki programowalne
■  Moduły przekaźnikowe
■  Sterowniki programowalne bezpieczeństwa
■  Przemysłowe sieci bezpieczeństwa

Automatyka
■  Pozycjonowanie
■  Osprzęt tablicowy

■  Doradztwo w zakresie 
aplikacji

■  Ocena zgodności CE
■  Ocena ryzyka zgodnie z 

Dyrektywą Maszynową
■  Pomiar czasu dobiegu
■  Szkolenia

Grupa Schmersal

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej broszurze zostały dokładnie sprawdzone. 
Producent zastrzega sobie prawo do błędów i zmian technicznych.

www.schmersal.com
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Więcej niż blokada bezpieczeństwa 
Blokada AZM300

Jedna dla

■  Symetryczny montaż na prawych i  
lewych osłonach

■  Jedna wersja dla osłon uchylnych i  
przesuwnych

■ Zwarta budowa

■ Może służyć jako ogranicznik ruchu osłony

■ Trzy kierunki aktywacji

■ Wysoka tolerancja niedopasowania osłon

■ Siła ryglująca 1.000 N

■  Nastawiana siła przytrzymania  
aktywatora (25 N / 50 N)

■ PL e / SIL 3

■  Szeregowe łączenie bez utraty  
poziomu bezpieczeństwa

■  Ponad 30 000 różnych kombinacji kodowania

Blokada AZM300
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Symbol  
produktu

Numer  
katalogowy

■ ■ ■ ■ AZM300Z-ST-1P2P 103001435
■ ■ ■ ■ AZM300Z-ST-1P2P-A 103001450
■ ■ ■ ■ AZM300Z-I2-ST-1P2P 103001439
■ ■ ■ ■ AZM300Z-I2-ST-1P2P-A 103001454
■ ■ ■ ■ AZM300Z-ST-SD2P 103001436
■ ■ ■ ■ AZM300Z-ST-SD2P-A 103001451
■ ■ ■ ■ AZM300Z-I2-ST-SD2P 103001440
■ ■ ■ ■ AZM300Z-I2-ST-SD2P-A 103001455

■ ■ ■ ■ AZM300B-ST-1P2P 103001411
■ ■ ■ ■ AZM300B-ST-1P2P-A 103001423
■ ■ ■ ■ AZM300B-I2-ST-1P2P 103001415
■ ■ ■ ■ AZM300B-I2-ST-1P2P-A 103001427
■ ■ ■ ■ AZM300B-ST-SD2P 103001412
■ ■ ■ ■ AZM300B-ST-SD2P-A 103001424
■ ■ ■ ■ AZM300B-I2-ST-SD2P 103001416
■ ■ ■ ■ AZM300B-I2-ST-SD2P-A 103001428

Wersja I1 z indywidualnym kodowaniem na zamówienie

Aktywator AZ/AZM300-B1 101218025
Płyta montażowa AZM300 MP-AZ/AZM300-1 103003172
Uchwyt montażowy aktywatora MS-AZ/AZM300-B1 103002891
Konektor M12, 8-polowy, IP67, 2,5 m A-K8P-M12-S-G-2,5M-BK-1-X-A-2 101209963
Konektor M12, 8-polowy, IP67, 5 m A-K8P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-2 101209964
Konektor M12, 8-polowy, IP69K, 5 m A-K8P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-4-69 101210560
Konektor M12, 8-polowy, IP69K, 10 m A-K8P-M12-S-G-10M-BK-1-X-A-4-69 103001389
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■  Łatwy montaż na systemach  
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wszystkich sytuacji montażowych 
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bierze udział w opracowywaniu technologii bezpieczeństwa w bliskiej współpracy z naszymi klien-
tami, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa na świecie. Motywowani wizją bezpiecznego 
środowiska pracy inżynierowie Grupy Schmersal nieustannie pracują nad urządzeniami i systemami 
odpowiadającymi na wciąż pojawiające się wyzwania. Nowe koncepcje bezpieczeństwa wymaga-
ją stosowania nowatorskich  technologii. Coraz bardziej skomplikowane normy i dyrektywy także 
zmuszają producentów i użytkowników do zmiany sposobu myślenia.

Z takimi wyzwaniami zmaga się - teraz i w przyszłości - Grupa Schmersal w ścisłej kooperacji 
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Grupy produktowe Gałęzie przemysłu Usługi Kompetencje
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buchowa
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■  Naciskowe urządzenia bezpieczeństwa
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Moduły i sterowniki programowalne
■  Moduły przekaźnikowe
■  Sterowniki programowalne bezpieczeństwa
■  Przemysłowe sieci bezpieczeństwa

Automatyka
■  Pozycjonowanie
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Grupa Schmersal

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej broszurze zostały dokładnie sprawdzone. 
Producent zastrzega sobie prawo do błędów i zmian technicznych.

www.schmersal.com
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Więcej niż blokada bezpieczeństwa
Blokada AZM300

Jedna dla

■  Symetryczny montaż na prawych i
lewych osłonach

■  Jedna wersja dla osłon uchylnych i 
przesuwnych

■ Zwarta budowa

■ Może służyć jako ogranicznik ruchu osłony

■ Trzy kierunki aktywacji

■ Wysoka tolerancja niedopasowania osłon

■ Siła ryglująca FZh=1.150 N / Fmax = 1.500 N

■  Nastawiana siła przytrzymania
aktywatora (25 N / 50 N)

■ PL e / SIL 3

■  Szeregowe łączenie bez utraty
poziomu bezpieczeństwa

■  Ponad 30 000 różnych kombinacji kodowania
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Maszyny drukarskie

Ochrona przed niebezpiecznymi ruchami maszyny

Jedną z wyjątkowych właściwości blokady AZM300 jest innowacyjna, opatentowana zasada działania z trzpieniem i 
krzyżakiem obrotowym. Jej zaletą jest dociąganie osłony bezpieczeństwa podczas zamykania do położenia końcowego 
i przytrzymywanie w tej pozycji niemal bez luzu. Elektromagnetyczna blokada bezpieczeństwa pełni funkcję ograniczni-
ka ruchu osłony, dzięki czemu stosowanie osobnego ogranicznika nie jest potrzebne. Wbudowany zatrzask gwarantuje 
zamknięcie drzwi po zwolnieniu blokady i uniemożliwia ich samoczynne nagłe otwarcie. Siłę przytrzymania osłony można 
łatwo zwiększyć z 25 N do 50 N, obracając krzyżak o 180°. 

Do bezpiecznej identyfikacji aktywatora wykorzystywany jest czujnik RFID, który posiada trzy różne poziomy kodowania, 
co zapewnia ochronę przed manipulacją. 

Ochrona ludzi i procesów

Wyjścia bezpieczeństwa elektromagnetycznej blokady bezpieczeństwa AZM300Z (monitorowanie ryglowania) są  
włączone, gdy drzwi ochronne są zamknięte, a blokada jest zaryglowana. 

W aplikacjach, w których wymagana jest ochrona procesu, można stosować wersję AZM300B (monitorowanie  
zamknięcia). Wyjścia bezpieczeństwa w tej wersji są włączone, gdy osłona bezpieczeństwa jest zamknięta. 
W przypadku tego wariantu zaryglowanie nie jest wymagane do pracy.

Identyczny montaż dla prawych i lewych osłon

Trzy kierunki aktywacji

Aktywacja od wąskiej strony Aktywacja od przedniej stronyAktywacja od tylnej strony

Zakres stosowania

■ Maszyny pakujące
■ Obróbka drewna
■ Maszyny drukarskie
■ Montaż i manipulacja
■ Budowa maszyn specjalnych i prototypowych
■ Przemysł spożywczy
■ Przemysł farmaceutyczny

Ochrona przed manipulacją dzięki indywidualnemu kodowaniu

W następstwie manipulacji blokady bezpieczeństwa maszyna nie pracuje w warunkach przewidzianych przez producenta. 
Wskutek tego operator jest narażony na zwiększone ryzyko, potencjalnie przekraczające akceptowalny poziom.

Jeżeli nie można wykluczyć prób manipulacji blokad bezpieczeństwa przez zastosowanie zmodyfikowanych lub  
dodatkowych trybów pracy, konstruktorowi pozostaje tylko jedna metoda: Musi utrudnić lub uniemożliwić obejście blokad. 
(wyciąg z normy prEN ISO 14119)

W wersji podstawowej AZM300 akceptuje każdy aktywator zgodny ze specyfikacją. Druga wersja akceptuje tylko taki 
aktywator, który został sparowany z blokadą podczas jej pierwszego włączenia. Oferowana jest jeszcze trzecia wersja, w 
której proces parowania można powtarzać dowolną ilość razy. Dzięki temu użytkownik może dobrać odpowiedni dla niego 
wariant kodowania i określić poziom ochrony przed manipulacją. Jest to możliwe dzięki integracji technologii RFID z  
technologią czujników bezpieczeństwa.

Parowanie aktywatorów z blokadą bez dodatkowych narzędzi

W indywidualnie kodowanych wersjach AZM300-I2 i AZM300-I1 proces parowania aktywatora nie wymaga dodatkowych 
narzędzi. 

Proces parowania rozpoczyna się automatycznie podczas pierwszego uruchomienia. Wystarczy podłączyć zasilanie do 
blokady elektromagnetycznej i ustawić aktywator w strefie zasięgu. Po ok. 10 sekundach miganie diody LED wskazują, że 
należy odłączyć zasilanie. Po ponownym włączeniu zasilania należy ponownie ustawić aktywator w strefie zasięgu, aby 
aktywować kod sparowanego aktywatora. 

W przypadku opcji I1 przyporządkowanie blokady bezpieczeństwa i aktywatora jest nieodwracalne. W wersji I2 można 
dowolnie często powtarzać proces parowania nowego aktywatora. Dziesięciominutowa blokada aktywacji zapobiega  
krótkookresowej wymianie aktywatora i zwiększa ochronę przez manipulacją.

Automatyczne parowanie po  
włączeniu zasilania

Dziesięciominutowa blokada aktywacji  
przy parowaniu aktywatora zastępczego

Aplikacje o wysokich wymaganiach higienicznych Maszyny pakujące

Diagnostyka szeregowa

Blokada AZM300 może być wyposażona w układ diagnostyki szeregowej, podobnie jak wszystkie elektroniczne czujni-
ki bezpieczeństwa i blokady bezpieczeństwa firmy Schmersal. Elektromagnetyczne blokady bezpieczeństwa w wersji 
z diagnostyką szeregową posiadają diagnostyczny obwód wejściowy i wyjściowy zamiast konwencjonalnego wyjścia 
sygnalizacyjnego. W przypadku połączenia szeregowego takich elektromagnetycznych blokad bezpieczeństwa szeregowo 
połączone są zarówno kanały bezpieczeństwa jak i przewody diagnostyczne. Powstała w ten sposób „magistrala” informa-
cji diagnostycznej jest podłączona do szeregowej bramki diagnostycznej. Szeregowo można połączyć ze sobą nawet 31 
różnych elektronicznych urządzeń bezpieczeństwa firmy Schmersal.

Do analizy obwodu diagnostyki szeregowej stosuje się bramkę PROFIBUS SD-I-DP-V0-2 lub bramkę uniwersalną SD-I-
-U-... Interfejs diagnostyczny jest włączony do istniejącego systemu magistralowego jako urządzenie podrzędne. W ten 
sposób można analizować sygnały diagnostyczne za pomocą zwykłego sterownika PLC. Oprócz kompleksowej informacji 
diagnostycznej i informacji o stanie można także ryglować i odryglowywać elektromagnetyczną blokadę bezpieczeństwa 
przez obwód diagnostyczny. Urządzenie można podłączyć przez specjalny rozdzielacz Y bezpośrednio na maszynie lub 
przy użyciu listwy zaciskowej w szafie sterowniczej. Dzięki wykorzystaniu diagnostyki szeregowej oszczędzamy po jednym 
wejściu (diagnostyka/wizualizacja) oraz wyjściu (sygnał ryglowania) dla każdej blokady w sterowniku PLC. Właściwości

Łatwa regulacja siły przytrzymania aktywatora
■  Siłę przytrzymania można łatwo zwiększyć z 

25 N do 50 N, obracając krzyżak o 180°.
■  Położenie I: ok. 25 N, 

Położenie II: ok. 50 N

Wskaźnik LED
■  Łatwa diagnostyka dzięki 3 kolorowym 

diodom LED
■  Zielona dioda LED:  Zasilanie 

Żółta dioda LED:  Stan 
Czerwona dioda LED:  Usterka

Wysoka tolerancja niedopasowania osłon
■  Tolerancja przesunięcia aktywatora  

w kierunku wzdłużnym ± 3,5 mm, 
w kierunku poprzecznym ± 2,0 mm

Legenda
➀  Wysoki poziom ochrony przed manipulacją dzięki kodowanemu czujnikowi RFID  

(dostępny również z indywidualnym kodowaniem)
➁  Zintegrowany ogranicznik ruchu - oszczędność kosztów: nie są potrzebne  

dodatkowe elementy montażowe
➂ Krzyżak obrotowy - regulowana siła przytrzymania - 25 N lub 50 N
➃	Otwór montażowy dla śrub M6
➄	Konektor M12, 8-polowy
➅	Zwolnienie ręczne
➆	Wskaźnik LED

± 3,5 mm
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Maszyny drukarskie

Ochrona przed niebezpiecznymi ruchami maszyny

Jedną z wyjątkowych właściwości blokady AZM300 jest innowacyjna, opatentowana zasada działania z trzpieniem i 
krzyżakiem obrotowym. Jej zaletą jest dociąganie osłony bezpieczeństwa podczas zamykania do położenia końcowego 
i przytrzymywanie w tej pozycji niemal bez luzu. Elektromagnetyczna blokada bezpieczeństwa pełni funkcję ograniczni-
ka ruchu osłony, dzięki czemu stosowanie osobnego ogranicznika nie jest potrzebne. Wbudowany zatrzask gwarantuje 
zamknięcie drzwi po zwolnieniu blokady i uniemożliwia ich samoczynne nagłe otwarcie. Siłę przytrzymania osłony można 
łatwo zwiększyć z 25 N do 50 N, obracając krzyżak o 180°. 

Do bezpiecznej identyfikacji aktywatora wykorzystywany jest czujnik RFID, który posiada trzy różne poziomy kodowania, 
co zapewnia ochronę przed manipulacją. 

Ochrona ludzi i procesów

Wyjścia bezpieczeństwa elektromagnetycznej blokady bezpieczeństwa AZM300Z (monitorowanie ryglowania) są  
włączone, gdy drzwi ochronne są zamknięte, a blokada jest zaryglowana. 

W aplikacjach, w których wymagana jest ochrona procesu, można stosować wersję AZM300B (monitorowanie  
zamknięcia). Wyjścia bezpieczeństwa w tej wersji są włączone, gdy osłona bezpieczeństwa jest zamknięta. 
W przypadku tego wariantu zaryglowanie nie jest wymagane do pracy.

Identyczny montaż dla prawych i lewych osłon

Trzy kierunki aktywacji

Aktywacja od wąskiej strony Aktywacja od przedniej stronyAktywacja od tylnej strony

Zakres stosowania

■ Maszyny pakujące
■ Obróbka drewna
■ Maszyny drukarskie
■ Montaż i manipulacja
■ Budowa maszyn specjalnych i prototypowych
■ Przemysł spożywczy
■ Przemysł farmaceutyczny

Ochrona przed manipulacją dzięki indywidualnemu kodowaniu

W następstwie manipulacji blokady bezpieczeństwa maszyna nie pracuje w warunkach przewidzianych przez producenta. 
Wskutek tego operator jest narażony na zwiększone ryzyko, potencjalnie przekraczające akceptowalny poziom.

Jeżeli nie można wykluczyć prób manipulacji blokad bezpieczeństwa przez zastosowanie zmodyfikowanych lub  
dodatkowych trybów pracy, konstruktorowi pozostaje tylko jedna metoda: Musi utrudnić lub uniemożliwić obejście blokad. 
(wyciąg z normy prEN ISO 14119)

W wersji podstawowej AZM300 akceptuje każdy aktywator zgodny ze specyfikacją. Druga wersja akceptuje tylko taki 
aktywator, który został sparowany z blokadą podczas jej pierwszego włączenia. Oferowana jest jeszcze trzecia wersja, w 
której proces parowania można powtarzać dowolną ilość razy. Dzięki temu użytkownik może dobrać odpowiedni dla niego 
wariant kodowania i określić poziom ochrony przed manipulacją. Jest to możliwe dzięki integracji technologii RFID z  
technologią czujników bezpieczeństwa.

Parowanie aktywatorów z blokadą bez dodatkowych narzędzi

W indywidualnie kodowanych wersjach AZM300-I2 i AZM300-I1 proces parowania aktywatora nie wymaga dodatkowych 
narzędzi. 

Proces parowania rozpoczyna się automatycznie podczas pierwszego uruchomienia. Wystarczy podłączyć zasilanie do 
blokady elektromagnetycznej i ustawić aktywator w strefie zasięgu. Po ok. 10 sekundach miganie diody LED wskazują, że 
należy odłączyć zasilanie. Po ponownym włączeniu zasilania należy ponownie ustawić aktywator w strefie zasięgu, aby 
aktywować kod sparowanego aktywatora. 

W przypadku opcji I1 przyporządkowanie blokady bezpieczeństwa i aktywatora jest nieodwracalne. W wersji I2 można 
dowolnie często powtarzać proces parowania nowego aktywatora. Dziesięciominutowa blokada aktywacji zapobiega  
krótkookresowej wymianie aktywatora i zwiększa ochronę przez manipulacją.

Automatyczne parowanie po  
włączeniu zasilania

Dziesięciominutowa blokada aktywacji  
przy parowaniu aktywatora zastępczego

Aplikacje o wysokich wymaganiach higienicznych Maszyny pakujące

Diagnostyka szeregowa

Blokada AZM300 może być wyposażona w układ diagnostyki szeregowej, podobnie jak wszystkie elektroniczne czujni-
ki bezpieczeństwa i blokady bezpieczeństwa firmy Schmersal. Elektromagnetyczne blokady bezpieczeństwa w wersji 
z diagnostyką szeregową posiadają diagnostyczny obwód wejściowy i wyjściowy zamiast konwencjonalnego wyjścia 
sygnalizacyjnego. W przypadku połączenia szeregowego takich elektromagnetycznych blokad bezpieczeństwa szeregowo 
połączone są zarówno kanały bezpieczeństwa jak i przewody diagnostyczne. Powstała w ten sposób „magistrala” informa-
cji diagnostycznej jest podłączona do szeregowej bramki diagnostycznej. Szeregowo można połączyć ze sobą nawet 31 
różnych elektronicznych urządzeń bezpieczeństwa firmy Schmersal.

Do analizy obwodu diagnostyki szeregowej stosuje się bramkę PROFIBUS SD-I-DP-V0-2 lub bramkę uniwersalną SD-I-
-U-... Interfejs diagnostyczny jest włączony do istniejącego systemu magistralowego jako urządzenie podrzędne. W ten 
sposób można analizować sygnały diagnostyczne za pomocą zwykłego sterownika PLC. Oprócz kompleksowej informacji 
diagnostycznej i informacji o stanie można także ryglować i odryglowywać elektromagnetyczną blokadę bezpieczeństwa 
przez obwód diagnostyczny. Urządzenie można podłączyć przez specjalny rozdzielacz Y bezpośrednio na maszynie lub 
przy użyciu listwy zaciskowej w szafie sterowniczej. Dzięki wykorzystaniu diagnostyki szeregowej oszczędzamy po jednym 
wejściu (diagnostyka/wizualizacja) oraz wyjściu (sygnał ryglowania) dla każdej blokady w sterowniku PLC. Właściwości

Łatwa regulacja siły przytrzymania aktywatora
■  Siłę przytrzymania można łatwo zwiększyć z 

25 N do 50 N, obracając krzyżak o 180°.
■  Położenie I: ok. 25 N, 

Położenie II: ok. 50 N

Wskaźnik LED
■  Łatwa diagnostyka dzięki 3 kolorowym 

diodom LED
■  Zielona dioda LED:  Zasilanie 

Żółta dioda LED:  Stan 
Czerwona dioda LED:  Usterka

Wysoka tolerancja niedopasowania osłon
■  Tolerancja przesunięcia aktywatora  

w kierunku wzdłużnym ± 3,5 mm, 
w kierunku poprzecznym ± 2,0 mm

Legenda
➀  Wysoki poziom ochrony przed manipulacją dzięki kodowanemu czujnikowi RFID  

(dostępny również z indywidualnym kodowaniem)
➁  Zintegrowany ogranicznik ruchu - oszczędność kosztów: nie są potrzebne  

dodatkowe elementy montażowe
➂ Krzyżak obrotowy - regulowana siła przytrzymania - 25 N lub 50 N
➃	Otwór montażowy dla śrub M6
➄	Konektor M12, 8-polowy
➅	Zwolnienie ręczne
➆	Wskaźnik LED
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Maszyny drukarskie

Ochrona przed niebezpiecznymi ruchami maszyny

Jedną z wyjątkowych właściwości blokady AZM300 jest innowacyjna, opatentowana zasada działania z trzpieniem i 
krzyżakiem obrotowym. Jej zaletą jest dociąganie osłony bezpieczeństwa podczas zamykania do położenia końcowego 
i przytrzymywanie w tej pozycji niemal bez luzu. Elektromagnetyczna blokada bezpieczeństwa pełni funkcję ograniczni-
ka ruchu osłony, dzięki czemu stosowanie osobnego ogranicznika nie jest potrzebne. Wbudowany zatrzask gwarantuje 
zamknięcie drzwi po zwolnieniu blokady i uniemożliwia ich samoczynne nagłe otwarcie. Siłę przytrzymania osłony można 
łatwo zwiększyć z 25 N do 50 N, obracając krzyżak o 180°. 

Do bezpiecznej identyfikacji aktywatora wykorzystywany jest czujnik RFID, który posiada trzy różne poziomy kodowania, 
co zapewnia ochronę przed manipulacją. 

Ochrona ludzi i procesów

Wyjścia bezpieczeństwa elektromagnetycznej blokady bezpieczeństwa AZM300Z (monitorowanie ryglowania) są  
włączone, gdy drzwi ochronne są zamknięte, a blokada jest zaryglowana. 

W aplikacjach, w których wymagana jest ochrona procesu, można stosować wersję AZM300B (monitorowanie  
zamknięcia). Wyjścia bezpieczeństwa w tej wersji są włączone, gdy osłona bezpieczeństwa jest zamknięta. 
W przypadku tego wariantu zaryglowanie nie jest wymagane do pracy.

Identyczny montaż dla prawych i lewych osłon

Trzy kierunki aktywacji

Aktywacja od wąskiej strony Aktywacja od przedniej stronyAktywacja od tylnej strony

Zakres stosowania

■ Maszyny pakujące
■ Obróbka drewna
■ Maszyny drukarskie
■ Montaż i manipulacja
■ Budowa maszyn specjalnych i prototypowych
■ Przemysł spożywczy
■ Przemysł farmaceutyczny

Ochrona przed manipulacją dzięki indywidualnemu kodowaniu

W następstwie manipulacji blokady bezpieczeństwa maszyna nie pracuje w warunkach przewidzianych przez producenta. 
Wskutek tego operator jest narażony na zwiększone ryzyko, potencjalnie przekraczające akceptowalny poziom.

Jeżeli nie można wykluczyć prób manipulacji blokad bezpieczeństwa przez zastosowanie zmodyfikowanych lub  
dodatkowych trybów pracy, konstruktorowi pozostaje tylko jedna metoda: Musi utrudnić lub uniemożliwić obejście blokad. 
(wyciąg z normy prEN ISO 14119)

W wersji podstawowej AZM300 akceptuje każdy aktywator zgodny ze specyfikacją. Druga wersja akceptuje tylko taki 
aktywator, który został sparowany z blokadą podczas jej pierwszego włączenia. Oferowana jest jeszcze trzecia wersja, w 
której proces parowania można powtarzać dowolną ilość razy. Dzięki temu użytkownik może dobrać odpowiedni dla niego 
wariant kodowania i określić poziom ochrony przed manipulacją. Jest to możliwe dzięki integracji technologii RFID z  
technologią czujników bezpieczeństwa.

Parowanie aktywatorów z blokadą bez dodatkowych narzędzi

W indywidualnie kodowanych wersjach AZM300-I2 i AZM300-I1 proces parowania aktywatora nie wymaga dodatkowych 
narzędzi. 

Proces parowania rozpoczyna się automatycznie podczas pierwszego uruchomienia. Wystarczy podłączyć zasilanie do 
blokady elektromagnetycznej i ustawić aktywator w strefie zasięgu. Po ok. 10 sekundach miganie diody LED wskazują, że 
należy odłączyć zasilanie. Po ponownym włączeniu zasilania należy ponownie ustawić aktywator w strefie zasięgu, aby 
aktywować kod sparowanego aktywatora. 

W przypadku opcji I1 przyporządkowanie blokady bezpieczeństwa i aktywatora jest nieodwracalne. W wersji I2 można 
dowolnie często powtarzać proces parowania nowego aktywatora. Dziesięciominutowa blokada aktywacji zapobiega  
krótkookresowej wymianie aktywatora i zwiększa ochronę przez manipulacją.

Automatyczne parowanie po  
włączeniu zasilania

Dziesięciominutowa blokada aktywacji  
przy parowaniu aktywatora zastępczego

Aplikacje o wysokich wymaganiach higienicznych Maszyny pakujące

Diagnostyka szeregowa

Blokada AZM300 może być wyposażona w układ diagnostyki szeregowej, podobnie jak wszystkie elektroniczne czujni-
ki bezpieczeństwa i blokady bezpieczeństwa firmy Schmersal. Elektromagnetyczne blokady bezpieczeństwa w wersji 
z diagnostyką szeregową posiadają diagnostyczny obwód wejściowy i wyjściowy zamiast konwencjonalnego wyjścia 
sygnalizacyjnego. W przypadku połączenia szeregowego takich elektromagnetycznych blokad bezpieczeństwa szeregowo 
połączone są zarówno kanały bezpieczeństwa jak i przewody diagnostyczne. Powstała w ten sposób „magistrala” informa-
cji diagnostycznej jest podłączona do szeregowej bramki diagnostycznej. Szeregowo można połączyć ze sobą nawet 31 
różnych elektronicznych urządzeń bezpieczeństwa firmy Schmersal.

Do analizy obwodu diagnostyki szeregowej stosuje się bramkę PROFIBUS SD-I-DP-V0-2 lub bramkę uniwersalną SD-I-
-U-... Interfejs diagnostyczny jest włączony do istniejącego systemu magistralowego jako urządzenie podrzędne. W ten 
sposób można analizować sygnały diagnostyczne za pomocą zwykłego sterownika PLC. Oprócz kompleksowej informacji 
diagnostycznej i informacji o stanie można także ryglować i odryglowywać elektromagnetyczną blokadę bezpieczeństwa 
przez obwód diagnostyczny. Urządzenie można podłączyć przez specjalny rozdzielacz Y bezpośrednio na maszynie lub 
przy użyciu listwy zaciskowej w szafie sterowniczej. Dzięki wykorzystaniu diagnostyki szeregowej oszczędzamy po jednym 
wejściu (diagnostyka/wizualizacja) oraz wyjściu (sygnał ryglowania) dla każdej blokady w sterowniku PLC. Właściwości

Łatwa regulacja siły przytrzymania aktywatora
■  Siłę przytrzymania można łatwo zwiększyć z 

25 N do 50 N, obracając krzyżak o 180°.
■  Położenie I: ok. 25 N, 

Położenie II: ok. 50 N

Wskaźnik LED
■  Łatwa diagnostyka dzięki 3 kolorowym 

diodom LED
■  Zielona dioda LED:  Zasilanie 

Żółta dioda LED:  Stan 
Czerwona dioda LED:  Usterka

Wysoka tolerancja niedopasowania osłon
■  Tolerancja przesunięcia aktywatora  

w kierunku wzdłużnym ± 3,5 mm, 
w kierunku poprzecznym ± 2,0 mm

Legenda
➀  Wysoki poziom ochrony przed manipulacją dzięki kodowanemu czujnikowi RFID  

(dostępny również z indywidualnym kodowaniem)
➁  Zintegrowany ogranicznik ruchu - oszczędność kosztów: nie są potrzebne  

dodatkowe elementy montażowe
➂ Krzyżak obrotowy - regulowana siła przytrzymania - 25 N lub 50 N
➃	Otwór montażowy dla śrub M6
➄	Konektor M12, 8-polowy
➅	Zwolnienie ręczne
➆	Wskaźnik LED

± 3,5 mm
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Maszyny drukarskie

Ochrona przed niebezpiecznymi ruchami maszyny

Jedną z wyjątkowych właściwości blokady AZM300 jest innowacyjna, opatentowana zasada działania z trzpieniem i 
krzyżakiem obrotowym. Jej zaletą jest dociąganie osłony bezpieczeństwa podczas zamykania do położenia końcowego 
i przytrzymywanie w tej pozycji niemal bez luzu. Elektromagnetyczna blokada bezpieczeństwa pełni funkcję ograniczni-
ka ruchu osłony, dzięki czemu stosowanie osobnego ogranicznika nie jest potrzebne. Wbudowany zatrzask gwarantuje 
zamknięcie drzwi po zwolnieniu blokady i uniemożliwia ich samoczynne nagłe otwarcie. Siłę przytrzymania osłony można 
łatwo zwiększyć z 25 N do 50 N, obracając krzyżak o 180°. 

Do bezpiecznej identyfikacji aktywatora wykorzystywany jest czujnik RFID, który posiada trzy różne poziomy kodowania, 
co zapewnia ochronę przed manipulacją. 

Ochrona ludzi i procesów

Wyjścia bezpieczeństwa elektromagnetycznej blokady bezpieczeństwa AZM300Z (monitorowanie ryglowania) są  
włączone, gdy drzwi ochronne są zamknięte, a blokada jest zaryglowana. 

W aplikacjach, w których wymagana jest ochrona procesu, można stosować wersję AZM300B (monitorowanie  
zamknięcia). Wyjścia bezpieczeństwa w tej wersji są włączone, gdy osłona bezpieczeństwa jest zamknięta. 
W przypadku tego wariantu zaryglowanie nie jest wymagane do pracy.

Identyczny montaż dla prawych i lewych osłon

Trzy kierunki aktywacji

Aktywacja od wąskiej strony Aktywacja od przedniej stronyAktywacja od tylnej strony

Zakres stosowania

■ Maszyny pakujące
■ Obróbka drewna
■ Maszyny drukarskie
■ Montaż i manipulacja
■ Budowa maszyn specjalnych i prototypowych
■ Przemysł spożywczy
■ Przemysł farmaceutyczny

Ochrona przed manipulacją dzięki indywidualnemu kodowaniu

W następstwie manipulacji blokady bezpieczeństwa maszyna nie pracuje w warunkach przewidzianych przez producenta. 
Wskutek tego operator jest narażony na zwiększone ryzyko, potencjalnie przekraczające akceptowalny poziom.

Jeżeli nie można wykluczyć prób manipulacji blokad bezpieczeństwa przez zastosowanie zmodyfikowanych lub  
dodatkowych trybów pracy, konstruktorowi pozostaje tylko jedna metoda: Musi utrudnić lub uniemożliwić obejście blokad. 
(wyciąg z normy prEN ISO 14119)

W wersji podstawowej AZM300 akceptuje każdy aktywator zgodny ze specyfikacją. Druga wersja akceptuje tylko taki 
aktywator, który został sparowany z blokadą podczas jej pierwszego włączenia. Oferowana jest jeszcze trzecia wersja, w 
której proces parowania można powtarzać dowolną ilość razy. Dzięki temu użytkownik może dobrać odpowiedni dla niego 
wariant kodowania i określić poziom ochrony przed manipulacją. Jest to możliwe dzięki integracji technologii RFID z  
technologią czujników bezpieczeństwa.

Parowanie aktywatorów z blokadą bez dodatkowych narzędzi

W indywidualnie kodowanych wersjach AZM300-I2 i AZM300-I1 proces parowania aktywatora nie wymaga dodatkowych 
narzędzi. 

Proces parowania rozpoczyna się automatycznie podczas pierwszego uruchomienia. Wystarczy podłączyć zasilanie do 
blokady elektromagnetycznej i ustawić aktywator w strefie zasięgu. Po ok. 10 sekundach miganie diody LED wskazują, że 
należy odłączyć zasilanie. Po ponownym włączeniu zasilania należy ponownie ustawić aktywator w strefie zasięgu, aby 
aktywować kod sparowanego aktywatora. 

W przypadku opcji I1 przyporządkowanie blokady bezpieczeństwa i aktywatora jest nieodwracalne. W wersji I2 można 
dowolnie często powtarzać proces parowania nowego aktywatora. Dziesięciominutowa blokada aktywacji zapobiega  
krótkookresowej wymianie aktywatora i zwiększa ochronę przez manipulacją.

Automatyczne parowanie po  
włączeniu zasilania

Dziesięciominutowa blokada aktywacji  
przy parowaniu aktywatora zastępczego

Aplikacje o wysokich wymaganiach higienicznych Maszyny pakujące

Diagnostyka szeregowa

Blokada AZM300 może być wyposażona w układ diagnostyki szeregowej, podobnie jak wszystkie elektroniczne czujni-
ki bezpieczeństwa i blokady bezpieczeństwa firmy Schmersal. Elektromagnetyczne blokady bezpieczeństwa w wersji 
z diagnostyką szeregową posiadają diagnostyczny obwód wejściowy i wyjściowy zamiast konwencjonalnego wyjścia 
sygnalizacyjnego. W przypadku połączenia szeregowego takich elektromagnetycznych blokad bezpieczeństwa szeregowo 
połączone są zarówno kanały bezpieczeństwa jak i przewody diagnostyczne. Powstała w ten sposób „magistrala” informa-
cji diagnostycznej jest podłączona do szeregowej bramki diagnostycznej. Szeregowo można połączyć ze sobą nawet 31 
różnych elektronicznych urządzeń bezpieczeństwa firmy Schmersal.

Do analizy obwodu diagnostyki szeregowej stosuje się bramkę PROFIBUS SD-I-DP-V0-2 lub bramkę uniwersalną SD-I-
-U-... Interfejs diagnostyczny jest włączony do istniejącego systemu magistralowego jako urządzenie podrzędne. W ten 
sposób można analizować sygnały diagnostyczne za pomocą zwykłego sterownika PLC. Oprócz kompleksowej informacji 
diagnostycznej i informacji o stanie można także ryglować i odryglowywać elektromagnetyczną blokadę bezpieczeństwa 
przez obwód diagnostyczny. Urządzenie można podłączyć przez specjalny rozdzielacz Y bezpośrednio na maszynie lub 
przy użyciu listwy zaciskowej w szafie sterowniczej. Dzięki wykorzystaniu diagnostyki szeregowej oszczędzamy po jednym 
wejściu (diagnostyka/wizualizacja) oraz wyjściu (sygnał ryglowania) dla każdej blokady w sterowniku PLC. Właściwości

Łatwa regulacja siły przytrzymania aktywatora
■  Siłę przytrzymania można łatwo zwiększyć z 

25 N do 50 N, obracając krzyżak o 180°.
■  Położenie I: ok. 25 N, 

Położenie II: ok. 50 N

Wskaźnik LED
■  Łatwa diagnostyka dzięki 3 kolorowym 

diodom LED
■  Zielona dioda LED:  Zasilanie 

Żółta dioda LED:  Stan 
Czerwona dioda LED:  Usterka

Wysoka tolerancja niedopasowania osłon
■  Tolerancja przesunięcia aktywatora  

w kierunku wzdłużnym ± 3,5 mm, 
w kierunku poprzecznym ± 2,0 mm

Legenda
➀  Wysoki poziom ochrony przed manipulacją dzięki kodowanemu czujnikowi RFID  

(dostępny również z indywidualnym kodowaniem)
➁  Zintegrowany ogranicznik ruchu - oszczędność kosztów: nie są potrzebne  

dodatkowe elementy montażowe
➂ Krzyżak obrotowy - regulowana siła przytrzymania - 25 N lub 50 N
➃	Otwór montażowy dla śrub M6
➄	Konektor M12, 8-polowy
➅	Zwolnienie ręczne
➆	Wskaźnik LED

± 3,5 mm
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Maszyny drukarskie

Ochrona przed niebezpiecznymi ruchami maszyny

Jedną z wyjątkowych właściwości blokady AZM300 jest innowacyjna, opatentowana zasada działania z trzpieniem i 
krzyżakiem obrotowym. Jej zaletą jest dociąganie osłony bezpieczeństwa podczas zamykania do położenia końcowego 
i przytrzymywanie w tej pozycji niemal bez luzu. Elektromagnetyczna blokada bezpieczeństwa pełni funkcję ograniczni-
ka ruchu osłony, dzięki czemu stosowanie osobnego ogranicznika nie jest potrzebne. Wbudowany zatrzask gwarantuje 
zamknięcie drzwi po zwolnieniu blokady i uniemożliwia ich samoczynne nagłe otwarcie. Siłę przytrzymania osłony można 
łatwo zwiększyć z 25 N do 50 N, obracając krzyżak o 180°. 

Do bezpiecznej identyfikacji aktywatora wykorzystywany jest czujnik RFID, który posiada trzy różne poziomy kodowania, 
co zapewnia ochronę przed manipulacją. 

Ochrona ludzi i procesów

Wyjścia bezpieczeństwa elektromagnetycznej blokady bezpieczeństwa AZM300Z (monitorowanie ryglowania) są 
włączone, gdy drzwi ochronne są zamknięte, a blokada jest zaryglowana. 

W aplikacjach, w których wymagana jest ochrona procesu, można stosować wersję AZM300B (monitorowanie 
zamknięcia). Wyjścia bezpieczeństwa w tej wersji są włączone, gdy osłona bezpieczeństwa jest zamknięta. 
W przypadku tego wariantu zaryglowanie nie jest wymagane do pracy.

Identyczny montaż dla prawych i lewych osłon

Trzy kierunki aktywacji

Aktywacja od wąskiej strony Aktywacja od przedniej stronyAktywacja od tylnej strony

Zakres stosowania

■ Maszyny pakujące
■ Obróbka drewna
■ Maszyny drukarskie
■ Montaż i manipulacja
■ Budowa maszyn specjalnych i prototypowych
■ Przemysł spożywczy
■ Przemysł farmaceutyczny

Ochrona przed manipulacją dzięki indywidualnemu kodowaniu

W następstwie manipulacji blokady bezpieczeństwa maszyna nie pracuje w warunkach przewidzianych przez producenta. 
Wskutek tego operator jest narażony na zwiększone ryzyko, potencjalnie przekraczające akceptowalny poziom.

Jeżeli nie można wykluczyć prób manipulacji blokad bezpieczeństwa przez zastosowanie zmodyfikowanych lub 
dodatkowych trybów pracy, konstruktorowi pozostaje tylko jedna metoda: Musi utrudnić lub uniemożliwić obejście blokad. 
(wyciąg z normy prEN ISO 14119)

W wersji podstawowej AZM300 akceptuje każdy aktywator zgodny ze specyfikacją. Druga wersja akceptuje tylko taki 
aktywator, który został sparowany z blokadą podczas jej pierwszego włączenia. Oferowana jest jeszcze trzecia wersja, w 
której proces parowania można powtarzać dowolną ilość razy. Dzięki temu użytkownik może dobrać odpowiedni dla niego 
wariant kodowania i określić poziom ochrony przed manipulacją. Jest to możliwe dzięki integracji technologii RFID z  
technologią czujników bezpieczeństwa.

Parowanie aktywatorów z blokadą bez dodatkowych narzędzi

W indywidualnie kodowanych wersjach AZM300-I2 i AZM300-I1 proces parowania aktywatora nie wymaga dodatkowych 
narzędzi. 

Proces parowania rozpoczyna się automatycznie podczas pierwszego uruchomienia. Wystarczy podłączyć zasilanie do 
blokady elektromagnetycznej i ustawić aktywator w strefie zasięgu. Po ok. 10 sekundach miganie diody LED wskazują, że 
należy odłączyć zasilanie. Po ponownym włączeniu zasilania należy ponownie ustawić aktywator w strefie zasięgu, aby 
aktywować kod sparowanego aktywatora. 

W przypadku opcji I1 przyporządkowanie blokady bezpieczeństwa i aktywatora jest nieodwracalne. W wersji I2 można 
dowolnie często powtarzać proces parowania nowego aktywatora. Dziesięciominutowa blokada aktywacji zapobiega  
krótkookresowej wymianie aktywatora i zwiększa ochronę przez manipulacją.

Automatyczne parowanie po  
włączeniu zasilania

Dziesięciominutowa blokada aktywacji  
przy parowaniu aktywatora zastępczego

Aplikacje o wysokich wymaganiach higienicznych Maszyny pakujące

Diagnostyka szeregowa

Blokada AZM300 może być wyposażona w układ diagnostyki szeregowej, podobnie jak wszystkie elektroniczne czujni-
ki bezpieczeństwa i blokady bezpieczeństwa firmy Schmersal. Elektromagnetyczne blokady bezpieczeństwa w wersji 
z diagnostyką szeregową posiadają diagnostyczny obwód wejściowy i wyjściowy zamiast konwencjonalnego wyjścia 
sygnalizacyjnego. W przypadku połączenia szeregowego takich elektromagnetycznych blokad bezpieczeństwa szeregowo 
połączone są zarówno kanały bezpieczeństwa jak i przewody diagnostyczne. Powstała w ten sposób „magistrala” informa-
cji diagnostycznej jest podłączona do szeregowej bramki diagnostycznej. Szeregowo można połączyć ze sobą nawet 31 
różnych elektronicznych urządzeń bezpieczeństwa firmy Schmersal.

Do analizy obwodu diagnostyki szeregowej stosuje się bramkę PROFIBUS SD-I-DP-V0-2 lub bramkę uniwersalną SD-I-
-U-... Interfejs diagnostyczny jest włączony do istniejącego systemu magistralowego jako urządzenie podrzędne. W ten 
sposób można analizować sygnały diagnostyczne za pomocą zwykłego sterownika PLC. Oprócz kompleksowej informacji 
diagnostycznej i informacji o stanie można także ryglować i odryglowywać elektromagnetyczną blokadę bezpieczeństwa 
przez obwód diagnostyczny. Urządzenie można podłączyć przez specjalny rozdzielacz Y bezpośrednio na maszynie lub 
przy użyciu listwy zaciskowej w szafie sterowniczej. Dzięki wykorzystaniu diagnostyki szeregowej oszczędzamy po jednym 
wejściu (diagnostyka/wizualizacja) oraz wyjściu (sygnał ryglowania) dla każdej blokady w sterowniku PLC. Właściwości

Łatwa regulacja siły przytrzymania aktywatora
■  Siłę przytrzymania można łatwo zwiększyć z

25 N do 50 N, obracając krzyżak o 180°.
■  Położenie I: ok. 25 N,

Położenie II: ok. 50 N

Wskaźnik LED
■  Łatwa diagnostyka dzięki 3 kolorowym

diodom LED
■  Zielona dioda LED:  Zasilanie

Żółta dioda LED:  Stan
Czerwona dioda LED:  Usterka

Wysoka tolerancja niedopasowania osłon
■  Tolerancja przesunięcia aktywatora

w kierunku wzdłużnym ± 3,5 mm,
w kierunku poprzecznym ± 2,0 mm

Legenda
➀  Wysoki poziom ochrony przed manipulacją dzięki kodowanemu czujnikowi RFID

(dostępny również z indywidualnym kodowaniem)
➁  Zintegrowany ogranicznik ruchu - oszczędność kosztów: nie są potrzebne

dodatkowe elementy montażowe
➂ Krzyżak obrotowy - regulowana siła przytrzymania - 25 N lub 50 N
➃ Otwór montażowy dla śrub M6
➄ Konektor M12, 8-polowy
➅ Zwolnienie ręczne
➆ Wskaźnik LED

± 3,5 mm
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Dane techniczne

Dane techniczne
Siła ryglowania FZh: 1 150 N
Siła przytrzymywania aktywatora: 25 N / 50 N
Żywotność mechaniczna: > 1 000 000 operacji
Stopień ochrony: IP65, IP67, IP69K
Wymiary: 100 x 85 x 35 mm
Napięcie zasilania: 24 VDC –15% / +10%
Przyłącze: Konektor M12, 8-polowy
Wyjścia: 2 wyjścia bezpieczne typu p, 1 wyjście

diagnostyczne typu p lub diagnostyka szeregowa
Diagnostyka i wskaźnik stanu: 3 diody LED
Klasyfikacja bezpieczeństwa: PL e / SIL 3
Certyfikaty 

Kucz zamówieniowy

■ Diagnostyka szeregowa

■ Mały pobór prądu

■ Ryglowanie sprężyną lub napięciem

■ Monitorowane zamknięcie lub zaryglowanie

■  Projekt zgodny z wymogami higieny: 
odporność na wiele środków czyszczących

■ Stopień ochrony IP69K 

■ Zwolnienie ręczne

■  Łatwy montaż na systemach  
profilowych

wszystkich sytuacji montażowych 
Przez wiele lat Grupa Schmersal projektowała i dostarczała produkty poprawiające bezpieczeństwo 
pracy. Firma początkowo oferująca szeroką gamę mechanicznego i bezkontaktowego osprzętu 
łączeniowego z czasem stała się światowym liderem w produkcji innowacyjnych systemów i rozwią-
zań służących ochronie ludzi i maszyn. Ponad 1400 pracowników w 52 krajach na całym świecie 
bierze udział w opracowywaniu technologii bezpieczeństwa w bliskiej współpracy z naszymi klien-
tami, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa na świecie. Motywowani wizją bezpiecznego 
środowiska pracy inżynierowie Grupy Schmersal nieustannie pracują nad urządzeniami i systemami 
odpowiadającymi na wciąż pojawiające się wyzwania. Nowe koncepcje bezpieczeństwa wymaga-
ją stosowania nowatorskich  technologii. Coraz bardziej skomplikowane normy i dyrektywy także 
zmuszają producentów i użytkowników do zmiany sposobu myślenia.

Z takimi wyzwaniami zmaga się - teraz i w przyszłości - Grupa Schmersal w ścisłej kooperacji 
z producentami maszyn.

Grupy produktowe Gałęzie przemysłu Usługi Kompetencje

■  Windy i schody ruchome
■  Pakowanie
■  Przemysł spożywczy
■  Obrabiarki
■ Przemysł ciężki

■  Bezpieczeństwo maszyn
■  Automatyka
■  Ochrona przeciwwy-

buchowa
■  Projektowanie urządzeń 

zgodnych z wymaganiami 
higieny

Bezpieczne przełączanie i monitorowanie
■  Wyłączniki do kontroli otwarcia osłon
■  Urządzenia sterownicze z funkcją 

bezpieczeństwa
■  Naciskowe urządzenia bezpieczeństwa
■  Optoelektroniczne urządzenia 

bezpieczeństwa

Moduły i sterowniki programowalne
■  Moduły przekaźnikowe
■  Sterowniki programowalne bezpieczeństwa
■  Przemysłowe sieci bezpieczeństwa

Automatyka
■  Pozycjonowanie
■  Osprzęt tablicowy

■  Doradztwo w zakresie 
aplikacji

■  Ocena zgodności CE
■  Ocena ryzyka zgodnie z 

Dyrektywą Maszynową
■  Pomiar czasu dobiegu
■  Szkolenia

Grupa Schmersal

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej broszurze zostały dokładnie sprawdzone. 
Producent zastrzega sobie prawo do błędów i zmian technicznych.

www.schmersal.com

x.000 / L+W / 03.2013 / nr części 103002523 / wydanie 01

*103002523#

Więcej niż blokada bezpieczeństwa
Blokada AZM300

Jedna dla

■  Symetryczny montaż na prawych i  
lewych osłonach

■  Jedna wersja dla osłon uchylnych i 
przesuwnych

■ Zwarta budowa

■ Może służyć jako ogranicznik ruchu osłony

■ Trzy kierunki aktywacji

■ Wysoka tolerancja niedopasowania osłon

■ Siła ryglująca 1.000 N

■  Nastawiana siła przytrzymania 
aktywatora (25 N / 50 N)

■ PL e / SIL 3

■  Szeregowe łączenie bez utraty 
poziomu bezpieczeństwa

■ Ponad 30 000 różnych kombinacji kodowania

Blokada AZM300
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Symbol 
produktu

Numer 
katalogowy

■ ■ ■ ■ AZM300Z-ST-1P2P 103001435
■ ■ ■ ■ AZM300Z-ST-1P2P-A 103001450
■ ■ ■ ■ AZM300Z-I2-ST-1P2P 103001439
■ ■ ■ ■ AZM300Z-I2-ST-1P2P-A 103001454
■ ■ ■ ■ AZM300Z-ST-SD2P 103001436
■ ■ ■ ■ AZM300Z-ST-SD2P-A 103001451
■ ■ ■ ■ AZM300Z-I2-ST-SD2P 103001440
■ ■ ■ ■ AZM300Z-I2-ST-SD2P-A 103001455

■ ■ ■ ■ AZM300B-ST-1P2P 103001411
■ ■ ■ ■ AZM300B-ST-1P2P-A 103001423
■ ■ ■ ■ AZM300B-I2-ST-1P2P 103001415
■ ■ ■ ■ AZM300B-I2-ST-1P2P-A 103001427
■ ■ ■ ■ AZM300B-ST-SD2P 103001412
■ ■ ■ ■ AZM300B-ST-SD2P-A 103001424
■ ■ ■ ■ AZM300B-I2-ST-SD2P 103001416
■ ■ ■ ■ AZM300B-I2-ST-SD2P-A 103001428

Wersja I1 z indywidualnym kodowaniem na zamówienie

Aktywator AZ/AZM300-B1 101218025
Płyta montażowa AZM300 MP-AZ/AZM300-1 103003172
Uchwyt montażowy aktywatora MS-AZ/AZM300-B1 103002891
Konektor M12, 8-polowy, IP67, 2,5 m A-K8P-M12-S-G-2,5M-BK-1-X-A-2 101209963
Konektor M12, 8-polowy, IP67, 5 m A-K8P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-2 101209964
Konektor M12, 8-polowy, IP69K, 5 m A-K8P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-4-69 101210560
Konektor M12, 8-polowy, IP69K, 10 m A-K8P-M12-S-G-10M-BK-1-X-A-4-69 103001389



Dane techniczne

Dane techniczne
Siła ryglowania: 1 000 N
Siła przytrzymywania aktywatora: 25 N / 50 N
Żywotność mechaniczna: > 1 000 000 operacji
Stopień ochrony: IP65, IP67, IP69K
Wymiary: 100 x 85 x 35 mm
Napięcie zasilania: 24 VDC –15% / +10%
Przyłącze: Konektor M12, 8-polowy
Wyjścia: 2 wyjścia bezpieczne typu p, 1 wyjście  

diagnostyczne typu p lub diagnostyka szeregowa
Diagnostyka i wskaźnik stanu: 3 diody LED
Klasyfikacja bezpieczeństwa: PL e / SIL 3
Certyfikaty (*w przygotowaniu)

 
*
 

*

Kucz zamówieniowy

■ Diagnostyka szeregowa

■ Mały pobór prądu

■ Ryglowanie sprężyną lub napięciem

■ Monitorowane zamknięcie lub zaryglowanie

■  Projekt zgodny z wymogami higieny:  
odporność na wiele środków czyszczących

■ Stopień ochrony IP69K 

■ Zwolnienie ręczne

■  Łatwy montaż na systemach  
profilowych

wszystkich sytuacji montażowych 
Przez wiele lat Grupa Schmersal projektowała i dostarczała produkty poprawiające bezpieczeństwo 
pracy. Firma początkowo oferująca szeroką gamę mechanicznego i bezkontaktowego osprzętu 
łączeniowego z czasem stała się światowym liderem w produkcji innowacyjnych systemów i rozwią-
zań służących ochronie ludzi i maszyn. Ponad 1400 pracowników w 52 krajach na całym świecie 
bierze udział w opracowywaniu technologii bezpieczeństwa w bliskiej współpracy z naszymi klien-
tami, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa na świecie. Motywowani wizją bezpiecznego 
środowiska pracy inżynierowie Grupy Schmersal nieustannie pracują nad urządzeniami i systemami 
odpowiadającymi na wciąż pojawiające się wyzwania. Nowe koncepcje bezpieczeństwa wymaga-
ją stosowania nowatorskich  technologii. Coraz bardziej skomplikowane normy i dyrektywy także 
zmuszają producentów i użytkowników do zmiany sposobu myślenia.

Z takimi wyzwaniami zmaga się - teraz i w przyszłości - Grupa Schmersal w ścisłej kooperacji 
z producentami maszyn.

Grupy produktowe Gałęzie przemysłu Usługi Kompetencje

■  Windy i schody ruchome
■  Pakowanie
■  Przemysł spożywczy
■  Obrabiarki
■ Przemysł ciężki

■  Bezpieczeństwo maszyn
■  Automatyka
■  Ochrona przeciwwy-

buchowa
■  Projektowanie urządzeń 

zgodnych z wymaganiami 
higieny

Bezpieczne przełączanie i monitorowanie
■  Wyłączniki do kontroli otwarcia osłon
■  Urządzenia sterownicze z funkcją 

bezpieczeństwa
■  Naciskowe urządzenia bezpieczeństwa
■  Optoelektroniczne urządzenia 

bezpieczeństwa

Moduły i sterowniki programowalne
■  Moduły przekaźnikowe
■  Sterowniki programowalne bezpieczeństwa
■  Przemysłowe sieci bezpieczeństwa

Automatyka
■  Pozycjonowanie
■  Osprzęt tablicowy

■  Doradztwo w zakresie 
aplikacji

■  Ocena zgodności CE
■  Ocena ryzyka zgodnie z 

Dyrektywą Maszynową
■  Pomiar czasu dobiegu
■  Szkolenia

Grupa Schmersal

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej broszurze zostały dokładnie sprawdzone. 
Producent zastrzega sobie prawo do błędów i zmian technicznych.

www.schmersal.com

x.000 / L+W / 03.2013 / nr części 103002523 / wydanie 01

*103002523#

Więcej niż blokada bezpieczeństwa 
Blokada AZM300

Jedna dla

■  Symetryczny montaż na prawych i  
lewych osłonach

■  Jedna wersja dla osłon uchylnych i  
przesuwnych

■ Zwarta budowa

■ Może służyć jako ogranicznik ruchu osłony

■ Trzy kierunki aktywacji

■ Wysoka tolerancja niedopasowania osłon

■ Siła ryglująca 1.000 N

■  Nastawiana siła przytrzymania  
aktywatora (25 N / 50 N)

■ PL e / SIL 3

■  Szeregowe łączenie bez utraty  
poziomu bezpieczeństwa

■  Ponad 30 000 różnych kombinacji kodowania

Blokada AZM300
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Symbol  
produktu

Numer  
katalogowy

■ ■ ■ ■ AZM300Z-ST-1P2P 103001435
■ ■ ■ ■ AZM300Z-ST-1P2P-A 103001450
■ ■ ■ ■ AZM300Z-I2-ST-1P2P 103001439
■ ■ ■ ■ AZM300Z-I2-ST-1P2P-A 103001454
■ ■ ■ ■ AZM300Z-ST-SD2P 103001436
■ ■ ■ ■ AZM300Z-ST-SD2P-A 103001451
■ ■ ■ ■ AZM300Z-I2-ST-SD2P 103001440
■ ■ ■ ■ AZM300Z-I2-ST-SD2P-A 103001455

■ ■ ■ ■ AZM300B-ST-1P2P 103001411
■ ■ ■ ■ AZM300B-ST-1P2P-A 103001423
■ ■ ■ ■ AZM300B-I2-ST-1P2P 103001415
■ ■ ■ ■ AZM300B-I2-ST-1P2P-A 103001427
■ ■ ■ ■ AZM300B-ST-SD2P 103001412
■ ■ ■ ■ AZM300B-ST-SD2P-A 103001424
■ ■ ■ ■ AZM300B-I2-ST-SD2P 103001416
■ ■ ■ ■ AZM300B-I2-ST-SD2P-A 103001428

Wersja I1 z indywidualnym kodowaniem na zamówienie

Aktywator AZ/AZM300-B1 101218025
Płyta montażowa AZM300 MP-AZ/AZM300-1 103003172
Uchwyt montażowy aktywatora MS-AZ/AZM300-B1 103002891
Konektor M12, 8-polowy, IP67, 2,5 m A-K8P-M12-S-G-2,5M-BK-1-X-A-2 101209963
Konektor M12, 8-polowy, IP67, 5 m A-K8P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-2 101209964
Konektor M12, 8-polowy, IP69K, 5 m A-K8P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-4-69 101210560
Konektor M12, 8-polowy, IP69K, 10 m A-K8P-M12-S-G-10M-BK-1-X-A-4-69 103001389


