Elektroczułe urządzenia
ochronne (AOPD)

KURTYNY ŚWIETLNE
BEZPIECZEŃSTWA
Z INTERFEJSEM BLUETOOTH®
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STATUS URZĄDZENIA ORAZ DANE
DIAGNOSTYCZNE NA SMARTFONIE
INNOWACYJNA KOMUNIKACJA I DIAGNOSTYKA DLA AOPD

Device Data

Type
Serial Number

Field Resolution
Protection Field Height

SLC440COM-R-0490-14
2018118002

14 mm
490 mm

Number of Beams

48

Firmware Version

v1.6.07

Device Configuration
Floating Blanking

1 beam

Fixed Blanking

Fixed Blanking with edges
Contactor Control (EDM)

Beam Coding
Turned Display

Device Status

Operating Mode

Automatic

Bluetooth® LE to innowacyjny interfejs komunikacyjny do
diagnostyki i kontroli elektroczułych urządzeń ochronnych
(AOPD).
Aplikacja firmy Schmersal „SLC Assist” pozwala
operatorowi na bezpieczną eksploatację, konfigurację i
dokumentację działania urządzeń optoelektronicznych
firmy Schmersal za pomocą jedynie smartfonu lub tabletu.
Informacje o działaniu AOPD są wyświetlane w czasie
rzeczywistym. Nowa aplikacja diagnostyczna firmy
Schmersal została opracowana, aby umożliwić określanie
stanu AOPD bez konieczności podłączania laptopa lub
instalowania specjalnego oprogramowania.
Aplikacja firmy Schmersal „SLC Assist” jest dostępna dla
urządzeń z systemem Android i iOS.

www.schmersal.com

INTELIGENTNA KURTYNAŚWIETLNABEZPIECZEŃSTWA
ŁATWE URUCHAMIANIE I SERWIS

APLIKACJA„SLC ASSIST”
W aplikacji dostępne są następujące informacje:
■ Tryb pracy
■ Siła sygnału
■ Stan wyjść OSSD
■ Stan pola ochronnego
■ Liczbę cykli przełączeń OSSD
■ Napięcie zasilania
■ Wskaźnik czasu pracy

Device Status
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Siła sygnału:
★★★ = idealne pozycjonowanie
✩✩✩ = konieczna optymalizacja

Automatic

Field Status

FREE

Beam Signal Level

Za pomocą licznika OSSD można zaplanować cykle
serwisowe dla przekaźnika bezpieczeństwa.

OSSD Status

Wskaźnik godzin pracy jest podstawą planowania
okresowych kontroli.

OSSD Switching Counter

Supply Voltage

INNOWACYJNA TECHNOLOGIA
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Kurtyna świetlna z interfejsem Bluetooth® i aplikacją firmy
Schmersal oferuje optymalne wsparcie podczas
■ Monitorowania stanu
■ Pozycjonowania nadajnika względem odbiornika
■ Predykcyjnego utrzymania ruchu
■ Dokumentacji zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa

Wideo produktu

App Store and the Apple logo are trademarks of Apple Inc.
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google LLC.

„SLC Assist”
dla iOS

„SLC Assist”
dla Android

GRUPA SCHMERSAL
OCHRONA LUDZI I MASZYN
Grupa Schmersal jest prywatnym przedsiębiorstwem, które należy do
międzynarodowych liderów rynku i kompetencji w wymagającym obszarze
funkcjonalnego bezpieczeństwa maszyn. Przedsiębiorstwo utworzone w
1945 roku zatrudnia ok. 2000 pracowników i posiada siedem zakładów
produkcyjnych na trzech kontynentach, a wraz z własnymi spółkami i
partnerami dystrybucyjnymi jest obecne w ponad 60 krajach.
Do klientów grupy Schmersal należą globalni gracze z sektora budowy
maszyn i urządzeń oraz użytkownicy maszyn. Mogą oni korzystać z bogatej
wiedzy przedsiębiorstwa jako dostawcy systemów i rozwiązań w zakresie
bezpieczeństwa maszyn. Ponadto firma Schmersal posiada specjalistyczną
wiedzę branżową w różnych obszarach zastosowań, do których należy
produkcja artykułów spożywczych, technika opakowaniowa, budowa
obrabiarek, technologia dźwigowa, przemysł ciężki i motoryzacyjny.
Ofertę grupy Schmersal istotnie wzbogaca dział tec.nicum ze swoim
kompleksowym programem usług: Certyfikowani inżynierowie ds.
bezpieczeństwa funkcjonalnego doradzają producentom i użytkownikom
maszyn w zakresie wszystkich zagadnień związanych z bezpieczeństwem
maszyn i bezpieczeństwem pracy – i to niezależnie od produktów i
producentów. Ponadto planują i realizują na całym świecie kompleksowe
rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa w ścisłej współpracy ze
zleceniodawcami.

PRODUKTY

SYSTEMY

USŁUGI

■ Wyłączniki i czujniki
bezpieczeństwa,
elektromagnetyczne blokady
bezpieczeństwa

■ Kompletne rozwiązania do
zabezpieczania stref zagrożenia

■ tec.nicum academy –
Szkolenia i seminaria

■ Indywidualna parametryzacja i
programowanie sterowników
bezpieczeństwa

■ tec.nicum consulting –
Usługi doradcze

■ Sterowniki bezpieczeństwa i
przekaźnikowe moduły
bezpieczeństwa, systemy
magistralowe bezpieczeństwa
■ Optoelektroniczne i naciskowe
urządzenia bezpieczeństwa
■ Technika automatyzacji:
wyłączniki pozycyjne, łączniki
zbliżeniowe

■ Technika bezpieczeństwa
dostosowana do indywidualnych
wymagań – dla pojedynczej
maszyny i złożonych linii
produkcyjnych

■ tec.nicum engineering –
Koncepcje i planowanie
techniczne
■ tec.nicum integration –
Wykonanie i montaż

■ Branżowe rozwiązania w
zakresie bezpieczeństwa
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Podane dane i informacje zostały dokładnie sprawdzone.
Zastrzega się prawo do zmian technicznych i możliwość pomyłki.

www.schmersal.com

