
Os únicos interruptores e bloqueios de segurança electromecânicos 
no mundo com codificação elevada de acordo com ISO 14119
AZ 16i / AZ 17i / AZM 161i / AZM 170i

Nível de  codificação  ELEVADO  de acordo com  ISO 14119



Tecnologia de segurança para a "Smart Factory"As novas exigências de segurança num formato comprovado

Formato clássico Os interruptores de segurança electromecânicos com actuador separado AZ 16 e AZ 17, bem 
como os dispositivos de bloqueio de segurança electromecânicos AZM 161 e AZM 170 já 
demonstraram a sua eficácia desde há décadas e milhões de unidades estão a ser utilizados  
a nível mundial. 

As séries mencionadas também estão disponíveis como versões individualmente codificadas,  
com mais de 1.000 variantes de codificação diferentes, e alcançam o nível de codificação 
"elevado" de acordo com ISO 14119. Para tal, o interruptor é fornecido juntamente com o 
actuador adequado, que é adaptado especialmente ao respectivo interruptor. Assim, uma 
manipulação através do actuador de substituição não é possível.

Áreas de aplicação Os interruptores de segurança com actuador separado entram em ação em quase todas as  
áreas da produção e em todos os tipos de máquinas de ferramentas. O tipo de construção  
oferece vantagens especiais, quando é necessário aceder a áreas de perigo para fins de 
accionamento da máquina, eliminação de avarias ou alinhamentos.

Os dispositivos de encravamento e bloqueio de segurança asseguram que dispositivos de 
segurança deslocáveis lateralmente, giratórios e  dispositivos de protecção amovíveis (grades, 
coberturas ou portas) não possam ser abertos até que os estados perigosos (como p. ex. 
movimentos por inércia de rolos, correntes, veios, etc.) tenham terminado.

Através das versões individualmente codificadas podem ser integradas as mais recentes 
exigências de segurança, pelo fabricante de máquinas, sem intervenção no design existente  
da máquina. Os formatos idênticos aos das versões individualmente codificadas garantem  
uma substituição sem problemas.

Vantagens ■  Protecção elevada contra manipulação (Nível de codificação "elevado" de acordo  
com ISO 14119)

■  São necessárias menos medidas adicionais contra a neutralização ou manipulação dos 
dispositivos de bloqueio, como a colocação fora de alcance ou em posição coberta  
(comp. tabela 3, ISO 14119)

■  Formato idêntico ao das versões já existentes no mercado
■  Versão electromecânica rentável combinada com um elevado nível de segurança

A norma ISO 14119 "Segurança de máquinas – Dispositivos de bloqueio em conjunto com 
dispositivos de protecção separáveis – Princípios de orientação para o equipamento e selecção" 
substitui a norma EN 1088 válida até agora. A Schmersal resumiu as novidades essenciais, que 
resultaram da nova norma, num folheto de 24 páginas. Como material auxiliar será fornecido 
um poster juntamente com o folheto que apresenta, conforme a sequência das normas, a 
configuração dos dispositivos de protecção e da selecção dos dispositivos interruptores de 
segurança.

  

 Informações detalhadas podem ser consultadas em:  
www.schmersal.net ou  
directamente através do código QR.
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