Visão  geral  de  produtos
Catálogo  Institucional

Prefácio

Eng.  Dipl.  Heinz  Schmersal  e  Eng.  Ind.  Dipl.  Philip  Schmersal
Sócios-diretores  da  K.A.  Schmersal  GmbH  &  Co.  KG

Como  apresentar  a  um  novo  cliente,  ou  a  um  projetista  interessado,  um  portfólio  de  mais  de  
25.000  produtos  e  serviços  diferentes?    
Este  é  um  desafio  para  os  nossos  consultores  de  vendas,  quando  eles  apresentam  a  nossa  
empresa,  produtos  e  serviços.  

Este  catálogo  tem  por  objetivo  fornecer  uma  visão  geral  do  que  temos  para  lhe  oferecer.  Apresen-
tamos  a  empresa  e  cada  grupo  de  produtos,  com  os  quais,  nos  últimos  anos,  temos  desenvolvido  
soluções  cada  vez  mais  completas  para  a  segurança  em  máquinas.  Uma  área  que  ganha  cada  
vez  mais  importância  é  a  nossa  oferta  de  serviços  qualificados,  com  a  qual  perseguimos  o  mesmo  
objetivo  central  dos  nossos  produtos  e  soluções:  elaborar,  em  conjunto  com  o  cliente,  soluções  
inovadoras  de  segurança  e  assim  tornar  o  mundo  mais  seguro.

Heinz  Schmersal
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Philip  Schmersal
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1.    Histórico
Marcos  1945  –  2014

Schmersal  Brasil  1974

1945
1968
Anos  70

Schmersal  China  2013

Início  de  operação  do  novo  
Armazém  Central  2013

Fundação  da  empresa  pelos  irmãos  Kurt  Andreas  Schmersal  e  Ernst  Schmersal  em  Wuppertal,  
Alemanha.

Fundação  da  ACE  -  Acessórios  Elétricos  na  cidade  de  São  Paulo/SP

A  Schmersal  foi  uma  das  primeiras  empresas  a  iniciar  o  desenvolvimento  e  a  produção  de    
sensores  de  proximidade  eletrônicos.  

1974

Fundação  da  ACE  Schmersal  em  Boituva,  Brasil.

1982

Mudança  de  geração:  Heinz  e  Stefan  Schmersal  assumem  a  empresa  sucedendo  a  seus  pais.

1994

A  Schmersal  assume  a  empresa  Steute  Schaltgeräte  GmbH  em  Löhne.

1997

Aquisição  da  empresa  ELAN  Schaltelemente  GmbH  &  Co.  KG  em  Wettenberg.

1999
2004
2007
2008
2013

2014
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Fundação  da  unidade  de  produção  Schmersal  Industrial  Switchgear  Co.  Ltd  (SISS)    
em  Shanghai,  China.

Heinz  Schmersal  assume  100%  do  grupo.

Com  Philip  Schmersal,  a  terceira  geração  da  família  chega  à  direção  do  Grupo  Schmersal.
Inauguração  do  centro  de  formação  tec.nicum.

Inauguração  do  prédio  para  fabricação  de  produtos  eletrônicos  (SMD)  em  Boituva/SP.
Em  outubro  de  2008,  o  Grupo  Schmersal  assume  a  empresa  Safety  Control  GmbH    
e  sua  coligada  Safety  Protec  GmbH  em  Mühldorf/Inn.

Migração  dos  elementos  de  comutação  ELAN  para  o  Grupo  Schmersal  e  mudança  de  nome  para  
K.A.  Schmersal  GmbH  &  Co.  KG.
Aquisição  da  empresa  Böhnke  +  Partner  Steuerungssysteme  GmbH.
Schmersal  Índia  é  a  nova  unidade  de  produção.  

ACE  SCHMERSAL,  pelo  3º  ano  consecutivo,  está  entre  uma  das  melhores  empresas  para  se  
trabalhar  no  Brasil  –  GPTW  2012,  2013  e  2014.

2.    Grupo  Schmersal  no  mundo
2.1  Unidades  locais

Unidades  de  produção
Subsidiárias
Representações  comerciais

Com  subsidiárias  próprias  em  cerca  de  20  países  e  competentes  parceiros  de  distribuição  e  
serviços  em  outros  30  países,  o  Grupo  Schmersal  está  presente  ao  redor  do  mundo.  
Iniciamos  muito  cedo  a  internacionalização  da  nossa  distribuição,  consultoria  e  produção.  Por  
isso  também  somos  um  parceiro  requisitado  do  setor  global  de  máquinas  e  engenharia  industrial,  
bem  como  um  parceiro  reconhecido  de  muitos  fabricantes  de  máquinas  de  médio  porte  com  pre-
sença  local.  Seja  onde  houver  máquinas  a  trabalhar  com  produtos  Schmersal:  estaremos  perto  e  
disponíveis.  

Ŷ    Alemanha,  Wuppertal
Ŷ  Alemanha,  Wettenberg
Ŷ  Alemanha,  Mühldorf
Ŷ    Alemanha,  Bergisch  Gladbach
Ŷ    Brasil,  Boituva
Ŷ    China,  Xangai
Ŷ    Índia,  Ranjangaon

Ŷ  Bélgica,  Aarschot
Ŷ  Dinamarca,  Ballerup
Ŷ  Finlândia,  Helsinki
Ŷ  França,  Seyssins
Ŷ    Grã-Bretanha,    
Worcestershire
Ŷ  Itália,  Borgosatollo
Ŷ  Japão,  Tóquio
Ŷ  Canadá,  Brampton
Ŷ  Holanda,  Harderwijk
Ŷ  Noruega,  Oslo
Ŷ  Áustria,  Viena
Ŷ  Portugal,  Póvoa  de  Sta.  Iria
Ŷ  Suécia,  Mölnlycke

Ŷ  Suíça,  Arni
Ŷ    Espanha,  Sant  Cugat    
Sesgarrigues
Ŷ  EUA,  Tarrytown  NY

Ŷ    Argentina,    
Buenos  Aires
Ŷ  Austrália,  Brisbane
Ŷ    Bolívia,  Santa  Cruz    
de  la  Sierra
Ŷ  Bulgária,  Ruse
Ŷ  Chile,  Santiago
Ŷ  Costa  Rica,  San  José
Ŷ  Grécia,  Atenas
Ŷ  Honduras,  Choloma
Ŷ  Indonésia,  Jacarta
Ŷ  Islândia,  Reykjavik
Ŷ  Israel,  Petah  Tikva
Ŷ  Colômbia,  Medellín
Ŷ  Coreia,  Seoul
Ŷ  Croácia,  Zagreb  
Ŷ  Malásia,  Rawang

Ŷ  Macedônia,  Skopje
Ŷ  México,  Cidade  do  México
Ŷ  Nova  Zelândia,  Christchurch
Ŷ  Paquistão,  Islamabad
Ŷ  Paraguai,  Minga  Guazú
Ŷ  Peru,  Lima
Ŷ  Polônia,  Varsóvia
Ŷ  Romênia,  Sibiu
Ŷ  Rússia,  Moscou
Ŷ  Sérvia,  Belgrado
Ŷ  Singapura,  Singapura
Ŷ  África  do  Sul,  Joanesburgo
Ŷ  Taiwan,  Taichung
Ŷ  Tailândia,  Bangcoc
Ŷ  República  Checa,  Praga
Ŷ  Turquia,  Istambul
Ŷ  Ucrânia,  Kiev
Ŷ  Hungria,  Györ
Ŷ  Uruguai,  Montevidéu
Ŷ    Emirados  Árabes  Unidos,  
Sharjah
Ŷ  Venezuela,  Caracas
Ŷ  Vietnã,  Hanói
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2.  Grupo  Schmersal  no  mundo
2.2  Unidades  na  Alemanha

Wuppertal

K.A.  Schmersal  GmbH  &  Co.  KG
Ŷ  Fundação:  1945
Ŷ  Colaboradores:  aprox.  600
Destaques
Ŷ  Sede  principal  do  Grupo  Schmersal.
Ŷ    Desenvolvimento  e  fabricação  de  dispositivos  e    
sistemas  de  comutação  para  a  tecnologia  de  segurança,  
automação  e  de  elevadores.
Ŷ  Laboratório  de  testes  autorizados.
Ŷ  Centro  de  pesquisa  e  pré-desenvolvimento.
Ŷ  Centro  logístico  para  os  mercados  europeus.

Wettenberg

K.A.  Schmersal  GmbH  &  Co.  KG
Ŷ  Fundação:  1952  (1997)
Ŷ  Colaboradores:  aprox.  150
Destaques
Ŷ    Desenvolvimento  e  fabricação  de  dispositivos  para  
operação  e  monitoramento,  de  módulos  de  relés  de  
segurança  e  comandos,  bem  como  de  dispositivos  para  a  
proteção  à  prova  de  explosão.

Mühldorf  /  Inn

Safety  Control  GmbH
Ŷ  Fundação:  1994  (2008)
Ŷ  Colaboradores:  aprox.  30
Destaques
Ŷ    Desenvolvimento  e  fabricação  de  componentes  
optoeletrônicos  de  segurança  e  de  automação.

Bergisch  Gladbach

Böhnke  +  Partner  Steuerungssysteme  GmbH
Ŷ  Fundação:  1991  (2012)
Ŷ  Colaboradores:  aprox.  70
Destaques
Ŷ    Desenvolvimento  e  fabricação  de  componentes,  
comandos  e  sistemas  de  diagnóstico  remoto  para  a  
indústria  de  elevadores.

(  )  =  entrada  no  Grupo  Schmersal
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2.  Grupo  Schmersal  no  mundo
2.3  Unidades  internacionais

Boituva  /  Brasil

ACE  Schmersal
Ŷ  Fundação:  1968  (1974)
Ŷ  Colaboradores:  aprox.  350
Destaques
Ŷ    Desenvolvimento  e  fabricação  de  dispositivos  para  a  
tecnologia  de  segurança,  automação  e  de  elevadores.
Ŷ    Sistemas  de  comando  para  o  mercado  sul  e  norte  
americano.

Xangai  /  China

Schmersal  Industrial  Switchgear  Co.  Ltd
Ŷ  Fundação:  1999  
Ŷ  Colaboradores:  aprox.  150  
Destaques
Ŷ    Desenvolvimento  e  fabricação  de  dispositivos  para  a  
tecnologia  de  segurança,  automação  e  de  elevadores,  no  
mercado  asiático.

Ranjangaon  /  Índia

Schmersal  India  Private  Limited
Ŷ  Fundação:  2013
Ŷ  Colaboradores:  aprox.  30  
Destaques
Ŷ    Desenvolvimento  e  fabricação  de  dispositivos  para  a  
tecnologia  de  segurança,  automação  e  de  elevadores,  no  
mercado  indiano.
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3.    Desenvolvimento  estratégico
De  fabricante  de  componentes  a  fornecedor  de  soluções    
segmentadas

Soluções  seguras  para  a  sua  indústria
Este  é  o  lema,  segundo  o  qual  o  grupo  Schmersal  desenvolve  e  fabrica  dispositivos  comutadores  
e  sistemas  de  segurança  para  a  indústria  de  máquinas  e  equipamentos.
Assim  atendemos  aos  requisitos  de  um  mercado  que  se  diferencia  cada  vez  mais.  Pois  nos  
principais  segmentos  de  aplicação  de  máquinas  e  equipamentos  –  p.  ex.,  na  indústria  alimentícia,  
na  indústria  de  máquinas-ferramentas  e  na  indústria  pesada  –  existem  tanto  riscos  específicos  
como  também  condições  ambientais  específicas.  Portanto,  também  são  colocadas  diferentes  
condições  relativas  à  segurança,  disponibilidade  e  acessibilidade  das  máquinas.
Para  estes  e  outros  segmentos,  desenvolvemos  dispositivos  comutadores  e  soluções  de  
segurança  precisos.  Uma  gestão  industrial  com  o  respectivo  know-how  de  aplicação  cuida  da  
transferência  de  conhecimentos  desde  a  indústria  até  a  gestão  de  produtos  e  a  distribuição.
Em  nossos  portais  setoriais  –  www.industry.schmersal.com  –  estão  disponíveis  informações  
não  apenas  sobre  nossos  produtos  e  soluções.  Lá  também  pode  se  informar  sobre  as  atuais  
tendências  tecnológicas  de  cada  segmento,  ver  exemplos  de  "Best  practice"  e  ficar  por  dentro  
das  novidades  do  segmento.
Consultoria  e  prestação  de  serviços  por  especialistas:  Schmersal  Solutions
Além  de  um  desenvolvedor  e  fabricante  de  sistema  de  segurança  e  automação  industrial,  o  
Grupo  Schmersal  também  é  consultor  e  prestador  de  serviços  e  soluções.  Nossos  profissionais  
certificados  "Functional  Safety  Engineers"  lhe  oferecem  um  suporte  qualificado  na  configuração  
de  dispositivos  de  proteção  e  na  seleção  de  dispositivos  de  segurança  em  conformidade  com  
as  normas.  Isso  inclui  também  o  apoio  aos  seus  projetistas  na  avaliação  do  risco  conforme  as  
normas  vigentes.
Além  disso,  colaboramos  intensivamente  com  as  comissões  de  normatização  e  associações  
profissionais,  bem  como  outras  instituições  e  entidades  que  tratam  da  segurança  do  trabalho  
e  de  máquinas.  A  Schmersal  teve  a  iniciativa  de  formar  a  Rede  CE,  um  grupo  de  escritórios  de  
engenharia  que  se  especializaram  nas  diversas  áreas  de  segurança  de  máquinas.
Academia  Schmersal:  oferecemos  um  vasto  programa  de  treinamento  sobre  assuntos  
ligados  à  segurança  do  homem  e  máquina.  Informações  sobre  o  nosso  PTS  –  Programa  de  
Treinamentos  Schmersal  podem  ser  consultadas  no  hotsite:  academia.schmersal.com.br

8

4.  Comprometimento  e  responsabilidade

Proteção  ambiental  
ao  redor  do  mundo

Entre  os  objetivos  do  Grupo  Schmersal  está  a  observação  dos  princípios  da  economia  
sustentável;;  para  isso,  além  dos  aspectos  econômicos,  também  levamos  em  consideração  
aspectos  ecológicos  e  sociais  com  o  mesmo  grau  de  importância.
P.  ex.,  nos  últimos  dois  anos  foram  realizados  projetos  como  na  unidade  de  Wuppertal,  onde  
a  geração  de  energia  foi  otimizada  com  a  entrada  em  operação  de  uma  central  termelétrica  
compacta  própria  (BHKW),  a  instalação  de  uma  caldeira  de  condensação,  bem  como  a  
renovação  dos  sistemas  de  climatização  e  recuperação  de  calor  no  setor  de  injeção  de  
plásticos  e  na  estação  de  ar  comprimido.  O  resultado:  redução  das  emissões  de  CO2  em  
aproximadamente  150  toneladas  por  ano.  As  novas  unidades  na  China,  Índia  e  o  novo  prédio  da  
unidade  do  Brasil  foram  planejadas  em  conformidade  com  exigentes  padrões  de  energia.

Responsabilidade    
social

Como  "Corporate  Citizen",  o  Grupo  Schmersal  assume  a  sua  responsabilidade  social  em  todas    
as  unidades  de  produção  locais.  Assim  apoiamos  atividades,  como  p.  ex.,  iniciativas  de  utilidade  
pública  e  clubes  esportivos  locais.  Em  Boituva  (SP)  estamos  envolvidos  ativamente  em  projetos  
de  formação  técnica  escolar  para  crianças  de  baixa  renda  (Escola  Formare).
O  Grupo  Schmersal  oferece  aos  seus  colaboradores  e  suas  famílias  postos  de  trabalho  estáveis  
e  seguros,  com  atenção  à  harmonização  entre  vida  familiar,  profissional  e  lazer.  Prova  disso  
é  a  conquista  da  ACE  SCHMERSAL,  pelo  terceiro  ano  consecutivo,  como  uma  das  melhores  
empresas  para  se  trabalhar  no  Brasil  –  GPTW  2012,  2013  e  2014.
Além  de  sua  responsabilidade  pelo  ambiente  e  colaboradores,  a  gestão  empresarial  do  Grupo  
Schmersal  orienta  suas  relações  comerciais  pelos  "Códigos  de  Conduta"  da  Associação  Central  
da  Indústria  Eletrotécnica  e  Eletrônica  ZVEI  e  do  Comitê  das  Associações  Europeias  dos  
Fabricantes  de  Aparelhagem  Elétrica  de  Controle  e  Distribuição  (CAPIEL).  Os  princípios  básicos  
e  as  recomendações  de  ação  destes  dois  documentos  são  parte  integrante  da  nossa  filosofia  
empresarial.
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5.    Soluções  por  segmento
5.1  Indústria  Alimentícia

O  segmento

Produtos

Colher,  secar,  cortar,  aquecer,  picar,  misturar,  envasar,  embalar:  na  indústria  alimentícia  existem  
muitas  etapas  de  processamento,  que  na  sua  maioria  são  executadas  mecanicamente.    
Neste  âmbito  devem  ser  respeitadas  não  só  as  normas  e  diretivas  de  segurança  de  máquinas.  
Muitas  vezes  as  chaves  de  segurança  e  dispositivos  de  controle  na  interface  homem-máquina  
também  devem  cumprir  rigorosas  normas  de  higiene.  Em  outros  setores  é  exigida  uma  elevada  
resistência  à  temperatura  ou  à  umidade.  No  processamento  de  materiais  ou  produtos  em  pó,  
ganha  relevância  a  proteção  contra  explosão.

A  Schmersal  desenvolveu  especialmente  para  o  monitoramento  de  portas  de  proteção  na  
indústria  alimentícia  os  sensores  de  segurança  BNS  40S,  em  invólucro  de  aço  nobre  e  grau  
de  proteção  IP69K.  Eles  são  adequados  para  a  utilização  em  zonas  de  higiene  ou  em  áreas  
úmidas.  O  mesmo  é  válido  para  a  cortina  de  segurança  SLC  420  IP69K.  Um  outro  grupo  de  
produtos  para  a  produção  de  alimentos  é  a  série  de  modelos  "N"  de  unidades  de  comando  e  de  
sinalização.  Ela  cumpre  os  requisitos  da  norma  EN  1672-2  ("Máquinas  para  processamento  de  
produtos  alimentares  -  Conceitos  gerais  de  concepção  -  Requisitos  de  higiene")  e  é,  além  disso,  
certificada  para  salas  limpas.
Consulte  mais  informações  em  nosso  portal  setorial:  www.industry.schmersal.com.
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5.    Soluções  por  segmento
5.2  Embalagens

O  segmento

Produtos

Na  indústria  de  embalagens,  frequentemente  as  máquinas  trabalham  em  alta  velocidade  e  com  
tempos  de  ciclo  muito  curtos.  Muitas  vezes  os  equipamentos  integram  linhas  completas  de  
produção  e  de  embalagem.  Por  isso,  na  medida  do  possível,  os  dispositivos  de  proteção  não  
devem  interromper  as  sequências  de  produção  ou  prejudicar  a  produtividade  dos  equipamentos.  
Além  disso,  eles  também  devem  trabalhar  com  confiabilidade  em  operação  24/7.

Muitos  dispositivos  comutadores  de  segurança  do  Grupo  Schmersal  –  especialmente  aqueles  
com  aplicação  preferencial  na  indústria  de  máquinas  de  embalagem  –  são  concebidos  de  modo  
a  evitar  uma  parada  imprevista  da  máquina.  Os  dispositivos  interruptores  de  segurança  com  
interface  "AS-Interface  Safety  at  Work",  bem  como  nosso  controlador  de  segurança  compacto  
PROTECT  SELECT,  também  são  muito  utilizados  neste  setor.  Novas  chaves  de  segurança  
inovadoras,  tais  como  os  modelos  MZM  100  e  AZM  300,  foram  desenvolvidos  também  sob  a  
ótica  dos  requisitos  específicos  da  indústria  de  embalagens.
Consulte  mais  informações  em  nosso  portal  setorial:  www.industry.schmersal.com.
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5.    Soluções  por  segmento
5.3  Elevadores  e  escadas  rolantes

O  segmento

Produtos

O  Grupo  Schmersal  contribui  para  que  os  elevadores  sejam  o  meio  de  transporte  mais  seguro  
do  mundo.  Há  décadas  estamos  entre  os  líderes  mundiais  no  desenvolvimento  de  soluções  e  
fabricação  de  componentes  eletroeletrônicos  para  elevadores  e  escadas  rolantes.  
Todos  os  produtos  para  elevadores  são  desenvolvidos  de  acordo  com  normativas  internacionais  
que  resultam  em  segurança,  durabilidade  e  confiabilidade,  mesmo  em  condições  de  aplicação  
onde  exigem  o  máximo  dos  componentes.
A  Schmersal  possui  o  portfólio  de  soluções  e  produtos  mais  completo  do  mercado,  destacando-
se  por  sua  alta  capacidade  e  flexibilidade  de  customização  de  projetos  e  produtos,  conforme  a  
necessidade  do  cliente.

O  Portfólio  de  Soluções  e  Produtos  para  elevadores  é  composto  de:  sistema  de  resgate  
(Autosafe),  comandos  para  elevadores  hidráulicos,  comandos  VVVF  e  CC  para  velocidades  de  
até  360  m/min,  indicação  eletrônica  de  cabine  e  pavimento,  botoeiras  de  cabine  e  pavimento,  
fiação  de  caixa  de  corrida  completa,  cabo  de  manobra,  limites  de  segurança,  caixas  de  inspeção,  
caixas  PAP,  sensores  magnéticos  e  ópticos,  barreiras  infravermelhas  para  monitoramento  de  
portas,  micros  switches  de  segurança  para  limitador  de  velocidade,  contatos  de  porta,  trincos  de  
portas,  encoder,  etc.
A  Schmersal  também  traz  inovação  para  o  mercado  como  o  USP  –  Sistema  de  Posicionamento  
por  Ultrassom.  Este  conceituado  sistema  trabalha  sem  interferência  mecânica  resultando  em  um  
sistema  livre  de  desgastes  e,  dentre  as  vantagens  desse  produto,  destacamos  o  baixo  custo  de  
instalação,  durabilidade  e  nível  de  manutenção  próximo  de  zero.
Consulte  mais  informações  em  nosso  site:  www.schmersal.com.br.
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5.    Soluções  por  segmento
5.4  Indústria  Pesada

O  segmento

Produtos

Temos  mais  de  seis  décadas  de  experiência  na  indústria  pesada,  pois  as  origens  do  Grupo  
Schmersal  como  fabricante  de  dispositivos  comutadores  de  alta  qualidade  vêm  deste  setor.  Hoje  
nossos  produtos  são  aplicados  em  todos  os  lugares  onde  exigem-se  requisitos  muito  especiais  
e  os  dispositivos  operam  sob  condições  de  utilização  difíceis  e  severas  –  seja  em  mineração  
ou  máquinas  de  construção  civil,  na  tecnologia  naval,  nos  mais  diversos  tipos  de  gruas  e  
equipamentos  de  elevação,  bem  como  na  geração  de  energia.

Muitos  dispositivos  comutadores,  desenvolvidos  por  nós  para  a  indústria  pesada,  à  primeira  
vista  já  se  diferenciam  de  outras  séries  de  modelos  do  mesmo  grupo  de  produtos.  Eles  são  mais  
robustos,  muitas  vezes  visivelmente  maiores  e,  desde  o  início,  concebidos  para  uma  longa  vida  
útil,  mesmo  submetidos  a  cargas  extremas.  Isto  é  válido,  entre  outros,  para  os  nossos  modelos  
pesados  de  chaves  de  posição,  pedaleiras,  unidades  de  comando  para  serviço  pesado,  chaves  
de  alinhamento  de  correia  e  chaves  de  emergência  de  acionamento  por  cabo.

Aplicações
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5.    Soluções  por  segmento
5.5  Máquinas-ferramentas

O  segmento

Produtos

No  processamento  de  metais,  as  máquinas  trabalham  sob  os  mais  altos  requisitos  de  precisão  
–  por  um  lado,  com  velocidades  cada  vez  maiores  e,  por  outro,  com  a  maior  flexibilidade  
possível.  Os  dispositivos  não  devem  prejudicar  a  produtividade  da  máquina  e,  tampouco,  a  sua  
flexibilidade.  Além  disso,  ainda  devem  permitir  uma  fácil  preparação  e  rápida  eliminação  de  
falhas.  Aqui  a  segurança  contra  adulterações  está  sempre  em  primeiro  plano.
Para  este  segmento,  o  Grupo  Schmersal  oferece  uma  ampla  linha  para  atender  aos  mais  
diversos  requisitos,  cobrindo  inclusive  modos  operacionais  especiais,  como  "monitoramento  de  
processo"  e  "operação  de  ajuste".

Na  indústria  de  máquinas-ferramentas,  frequentemente  utiliza-se  chaves  de  segurança  com  
travamento  para  impedir  a  interrupção  de  processos  ou  proteger  contra  perigos  gerados  por  
movimentos  inerciais.Um  abrangente  portfólio  de  produtos  para  automação  e  segurança  
industrial  está  disponível  para  atender  aos  mais  diversos  requisitos  e  cobrindo,  por  exemplo,  
modos  operacionais  especiais  como  "monitoramento  de  processo"  e  "operação  de  ajuste".
Consulte  mais  informações  em  nosso  portal  setorial:  www.industry.schmersal.com.
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5.    Soluções  por  segmento
5.6  Indústria  Automotiva  

O  segmento

Produtos

Alto  grau  de  automação,  processos  sem  interrupção,  alto  grau  de  padronização,  grande  
importância  das  normas  de  fábrica:  em  resumo,  estas  são  as  principais  características  da  
produção  automotiva  relativa  à  segurança  de  máquinas.  Outra  característica  é  a  aplicação  
intensiva  de  robôs  e  linhas  de  produção  em  cadeia.

Nossa  linha  de  chaves  de  segurança  inclui  sistemas  que  foram  desenvolvidos  explicitamente  
para  zonas  de  perigo  transitáveis  e  oferecem  inúmeros  recursos  adicionais,  como  p.  ex.,  
um  desbloqueio  de  fuga  em  emergência  com  "maçaneta  antipânico".  Quanto  à  tecnologia  
de  controle,  também  desenvolvemos  soluções  que  tornam  praticamente  impossível  prender  
pessoas  na  zona  de  perigo.  Além  disto,  dispomos  de  larga  experiência  na  concepção  de  
estações  de  trabalho  de  robôs  com  e  sem  cerca  de  proteção  separadora.
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Segurança  de  máquinas  é  um  tema  complexo,  com  múltiplos  aspectos,  que  apresenta  
verdadeiros  desafios  tanto  para  os  projetistas  como  para  os  engenheiros  de  segurança  nas  
empresas.  Na  seleção  dos  dispositivos  de  proteção,  devem  ser  observadas  inúmeras  normas  
e  diretivas.  Muitas  vezes  trata-se  de  regulamentos  complexos,  cujo  conhecimento  exige  bas-
tante  tempo  e  expertise.

No  complexo  campo  da  segurança  em  máquinas,  para  os  projetistas  e  engenheiros  de  segu-
rança  é  importante  estar  sempre  atualizado  e  obter  o  conhecimento  em  primeira  mão.  Opor-
tunidades  para  isto  são  oferecidas  em  nossos  cursos  de  formação,  através  da  TEC.NICUM  
Schmersal,  onde  realizamos  regularmente  uma  abrangente  programação  de  treinamentos  
acerca  de  diversos  temas,  como  p.  ex.  NR12  –  Norma  Regulamentadora  12  –  Segurança  no  
Trabalho  em  Máquinas  e  Equipamentos,  questões  sobre  projetos  orientados  para  a  segurança  
e  concepção  ergonômica  de  máquinas,  entre  outros.  Informações  sobre  o  PTS  –  Programa  
de  Treinamento  Schmersal  podem  ser  consultadas  no  hotsite:  academia.schmersal.com.br
Além  disso,  consideramos  como  nossa  missão  informar  o  setor  especializado  sobre  os  atuais  
desenvolvimentos  relevantes  para  a  segurança  de  máquinas  –  com  artigos  e  livros  técnicos,  
textos  informativos,  palestras  e  workshops.

Segurança  de  máquinas  na  Europa
Notícias  sobre  "segurança  e  comando  de  máquinas"
ISBN-Nr.  978-3-935966-25-2
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Bem  orientado  
desde  o  início

Suporte  externo  de  
especialistas

Cada  vez  mais  empresas  desejam  um  acompanhamento  e  orientação  competente  para  a  
implementação  destes  regulamentos.  Com  o  apoio  de  especialistas,  o  objetivo  pretendido  
é  alcançado  de  forma  bem  mais  rápida,  especialmente  quando  se  trata  de  questões  
muito  específicas.  Este  foi  o  motivo  pelo  qual  o  Grupo  Schmersal  decidiu  concentrar  suas  
competências  nesta  área  e  formar  um  grupo  de  profissionais  com  formação  específica  para  
prestar  consultoria.  Estes  engenheiros  de  segurança  certificados  atuam  ao  redor  do  mundo,  
em  18  países.  Eles  dão  suporte  aos  projetistas,  p.  ex.,  na  avaliação  do  risco  conforme  EN  ISO  
12100:2010,  na  execução  do  processo  de  avaliação  de  conformidade  CE,  NR12,  entre  outras.

Na  Alemanha,  os  nossos  consultores  de  segurança  trabalham  em  estreita  colaboração  com  
a  Rede  CE  e  assim  podem  recorrer  a  um  amplo  conhecimento  técnico  especializado  na  
resolução  de  questões  específicas.  Esta  rede  de  competentes  escritórios  de  engenharia,  
criada  por  iniciativa  do  Grupo  Schmersal,  presta  consultoria  a  clientes  da  área  de  fabricantes  
de  máquinas  e  equipamentos  em  questões  complexas  relacionadas  à  segurança  de  máquinas.  
Na  Schmersal,  toda  questão  tem  uma  resposta  de  um  especialista  qualificado,  por  mais  
incomum  que  seja.  Caso  também  seja  requerida  a  implementação  das  soluções  propostas  –  p.  
ex.  a  modernização  da  tecnologia  de  segurança  de  uma  máquina  –,  a  Schmersal  recomenda  
competentes  parceiros  de  sistema  com  larga  experiência  na  área  e  elevado  know-how  em  
tecnologia  de  segurança.

www.ce-netzwerk.de
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7.    Produtos
7.1  Application  Finder
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7.    Produtos
7.2  Monitoramento  de  portas  de  proteção

O  abrangente  leque  de  produtos  que  o  Grupo  Schmersal  oferece  para  o  monitoramento  de  portas  de  proteção  giratórias,  
removíveis  e  deslocáveis  lateralmente,  permite  a  adaptação  precisa  do  dispositivo  de  proteção  à  respectiva  situação  de  
aplicação.  Também  para  requisitos  especiais,  p.  ex.  relativa  à  proteção  contra  explosão,  higiene,  construção  compacta,  força  
de  bloqueio,  atuação  ou  opções  de  ligação,  estão  disponíveis  versões  próprias,  inclusive  para  espaços  transitáveis.

Chave  de  segurança  com  atuador  separado

As  chaves  de  segurança  com  atuador  separado  são  adequados  para  
dispositivos  de  proteção  deslocáveis  lateralmente,  giratórios  e  em  
especial  para  dispositivos  removíveis  que  devem  permanecer  fechados  
para  garantir  a  segurança  operacional  requerida.  Elas  também  são  
aplicáveis  em  perfis  padronizados  e  para  instalação  em  equipamento  
já  existente.  A  gama  de  produtos  da  Schmersal  inclui  o  AZ  16,  com  
milhões  de  unidades  já  produzidas,  que  em  muitas  empresas  é  
considerado  "sinônimo"  de  chave  de  segurança.

Chaves  de  posicionamento  com  função  de  segurança

As  chaves  de  posicionamento  com  função  de  segurança  são  adequados  
para  dispositivos  de  proteção  deslocáveis  lateralmente  e  giratórios  que  
devem  permanecer  fechados  para  assegurar  a  segurança  operacional  
requerida.  Através  de  um  elemento  de  atuação  (p.  ex.  uma  alavanca  de  
rolete),  eles  detectam  a  posição  da  porta  de  proteção  e  enviam  um  sinal  
para  o  relé  de  segurança  ou  para  o  controlador  de  segurança.

Chave  de  segurança  para  dispositivos  de  proteção  giratórios

Para  portas  de  proteção  giratórias,  existe  uma  alternativa  elegante,  
que  ocupa  pouco  espaço  e  à  prova  de  adulterações,  para  a  aplicação  
de  chaves  de  segurança  com  atuador  separado  e  chaves  de  
posicionamento  com  função  de  segurança.  As  chaves  de  segurança  de  
dobradiça,  que  são  fixadas  no  lado  da  dobradiça  da  porta  de  proteção,  
permitem  dispensar  elementos  de  comutação  na  porta  e,  portanto,  na  
área  de  trabalho  do  operador.  Devido  à  fixação  por  união  positiva,  estas  
chaves  de  segurança  de  dobradiça  são  especialmente  seguras  contra  
adulterações.
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Sensores  de  segurança

Entre  os  campos  típicos  de  aplicação  dos  sensores  de  segurança  
estão  as  máquinas  sujeitas  a  um  grande  volume  de  pó  e  acúmulo  de  
sujeira,  bem  como  zonas  sensíveis  à  higiene,  p.  ex.  em  máquinas  que  
processam  alimentos.
Devido  ao  seu  princípio  de  operação  sem  contato  físico,  os  sensores  de  
segurança  possibilitam  uma  instalação  simples,  pois  são  mais  tolerantes  
quanto  a  falhas  de  alinhamento  entre  atuador  e  sensor.  Além  dos  clássicos  
sensores  magnéticos  de  segurança,  a  Schmersal  oferece  sensores  de  
segurança  com  princípios  de  atuação  inovadores,  desenvolvidos  na  
empresa,  os  quais  permitem  uma  avaliação  de  sinal  simplificada  e  segura  e  
a  integração  de  funções  adicionais,  entre  outros  recursos.
Chave  de  segurança  com  travamento

As  chaves  de  segurança  da  série  AZM  e  MZM  asseguram  que  
dispositivos  de  segurança  deslocáveis  lateralmente,  giratórios  e  
dispositivos  de  proteção  removíveis  em  ação  conjunta  com  o  sistema  
de  comando  de  uma  máquina,  p.  ex.,  controladores  de  parada  segura  e  
temporizadores,  não  possam  ser  abertos  até  que  os  estados  perigosos  
(p.  ex.,  movimentos  por  inércia)  tenham  terminado.  Neste  âmbito,  o  
portfólio  do  Grupo  Schmersal  oferece,  entre  outros,  também  chaves  de  
segurança  de  atuação  sem  contato  físico,  soluções  integradas  com  a  
maçaneta  de  porta,  bem  como  a  chave  de  segurança  AZM  300  com  um  
novo  princípio  de  ação  inovador.

Atuador  tipo  maçaneta  de  porta

Para  as  diferentes  séries  de  modelos  de  chaves  e  solenoides  de  
segurança  estão  disponíveis  os  respectivos  atuadores  tipo  maçaneta  de  
porta  –  já  integrados  ou  como  elementos  separados.  Deste  modo  pode-
se  combinar  a  função  de  segurança  e  de  atuação,  p.  ex.  com  o  botão  de  
desbloqueio  em  uma  única  unidade  ergonômica.  
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7.  Produtos
7.3  Dispositivos  de  segurança  optoeletrônicos

Equipamentos  de  proteção  eletromecânica  com  separação  física  ou  equipamento  de  proteção  sem  contato  físico:  os  clientes  
do  Grupo  Schmersal  podem  escolher.  O  "Centro  de  Competência"  de  produtos  optoeletrônicos  em  Mühldorf/Inn  ou  Boituva  
desenvolve  e  fabrica  séries  de  dispositivos  para  o  isolamento  optoeletrônico  efetivo  de  zonas  e  áreas  de  riscos.  Em  muitos  
casos,  estes  dispositivos  de  segurança  oferecem  ao  usuário  um  grau  de  flexibilidade  mais  elevado  do  que  dispositivos  de  
proteção  eletromecânicos  convencionais.

Cortinas  de  luz  de  segurança

Cortinas  de  luz  de  segurança  isolam  pontos  e  zonas  de  perigo  em  diversas  
aplicações  como  prensas,  máquinas  de  fundição  sob  pressão  e  sistemas  de  
paletização.  O  emissor  e  receptor  são  alojados  respectivamente  em  invólucros  
separados.  O  emissor  forma  um  campo  de  proteção  invisível  de  raios  infra-
vermelhos,  os  quais  são  detectados  pelo  receptor.  Quando  um  objeto  ou  pessoa  
interrompe  o  campo  de  proteção,  um  sinal  de  parada  é  enviado  imediatamente.
As  cortinas  de  luz  de  segurança  são  frequentemente  aplicadas  em  sistemas  
transportadores  automatizados,  pois  elas  oferecem,  p.  ex.  a  possibilidade  de  
adequar  as  funções  de  segurança  individualmente  aos  processos  de  produção.

Grades  de  luz  de  segurança

Da  mesma  forma  que  a  cortina  de  luz  de  segurança,  a  grade  de  luz  de  
segurança  é  frequentemente  utilizada  em  áreas  onde  o  material  deve  continuar  
sendo  transportado  para  dentro  e  para  fora  da  zona  de  perigo.  Funções  como  
"Muting"  e  "Blanking"  criam  as  condições  necessárias  para  isso.
Além  dos  modelos  de  série,  que  entre  outros  incluem  as  séries  de  construção  
compacta  bem  como  dispositivos  de  proteção  com  grau  de  proteção  IP69K,  a  
Schmersal  também  desenvolve  e  fabrica  dispositivos  de  proteção  optoeletrônicos  
específicos  para  o  cliente.

Sistema  Laser  de  Segurança  para  Prensas  Dobradeiras

Fabricantes  e  usuarios  de  dobradeiras  hidráulicas  podem  contar  agora  com  
um  produto  inovador  para  gerenciamento  de  todas  as  funções  de  segurança  
relacionadas  ao  controle  e  monitoramento  da  máquina.  
Este  sistema  é  composto  de  um  controlador  com  sistema  de  segurança  
desenhado  especificamente  para  melhorar  o  desempenho  e  a  segurança  de  
prensas  dobradeiras.  O  produto  é  indicado  somente  para  dobradeiras  hidráulicas  
com  duas  velocidades  (rápida  para  aproximação  da  dobra,  e  lenta  de  10mm/s  
para  execução  da  dobra).  
O  controlador  gerencia  todas  as  funções  de  segurança  relacionadas  ao  controle  
e  monitoramento  da  máquina  como  monitoramento  das  válvulas,  proteções  
móveis,  parada  de  emergência,  escorregamento,  velocidade  e  posição  do  
avental/ferramenta.
O  produto  conta  ainda  com  um  sistema  muito  rentável  por  combinar  os  seguintes  
itens:  PLC  de  segurança,  monitoramento  a  laser,  monitoramento  automático  de  
excesso  de  velocidade  e  arraste,  definição  e  monitoramento  automático  do  ponto  
de  inibição.  É  o  único  que  possui  todas  estas  funções,  pois,  além  de  monitorar  o  
desempenho  da  prensa  dobradeira,  também  informa  as  condições  e  falhas  com  
mensagens  de  diagnósticos  detalhadas.
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Barreiras  de  luz  de  segurança

As  barreiras  de  luz  de  segurança  da  série  SLB  são  utilizadas  como  
proteção  contra  acesso  a  zonas  perigosas  –  p.  ex.  em  centros  de  
usinagem  automáticos,  linhas  de  transferência  e  robôs.  Graças  à  sua  
forma  construtiva  compacta,  estes  dispositivos  podem  ser  facilmente  
integrados  na  respectiva  estrutura  da  máquina.  

Cortinas  e  grades  de  luz  de  segurança  SLC/SLG  440
Ŷ    Parametrização  sem  meios  auxiliares
Ŷ    Ferramenta  auxiliar  para  configuração  e  display  indicativo  de  estado  
com  tamanho  grande
Ŷ    Muitas  funções  adicionais  integradas
Ŷ    Imune  à  interferência  eletromagnética
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7.    Produtos
7.4  Dispositivos  de  comando  com  funções  de  segurança

Seja  para  parar  movimentos  perigosos  ou  iniciar  funções  críticas  da  máquina  com  segurança:    
os  dispositivos  de  comando  do  Grupo  Schmersal  asseguram  que  os  comandos  do  operador  sejam  executados  com  
  segurança  e  confiabilidade.
Além  de  um  grande  número  de  características  construtivas,  os  dispositivos  de  comando  da  linha  Schmersal  se  destacam  pela  
longa  vida  útil,  bem  como  pelo  design  ergonômico.

Chave  de  emergência  com  acionamento  por  cabo

Em  máquinas  e  partes  do  equipamento  que  não  podem  ser  isolados  
por  coberturas  de  segurança,  são  utilizadas  chaves  de  emergência  com  
acionamento  por  cabo  que  funcionam  como  um  "botão  emergência  
estendido".  Em  contraste  com  os  botões  tipo  cogumelo,  a  função  de    
parada  de  emergência  pode  ser  ativada  em  qualquer  ponto  do  cabo.

Pedaleira  de  segurança

Pedaleiras  de  segurança  são  utilizadas  em  máquinas  e  equipamentos,  
p.  ex.  como  botão  de  confirmação  no  qual,  por  motivos  ergonômicos,  
uma  atuação  manual  não  é  indicada.  Entre  os  principais  campos  de  
aplicação  estão  as  máquinas  para  a  processamento  de  metal.

Botão  "Parada  de  Emergência"

Em  aplicações  industriais,  estes  dispositivos  de  comando  e  de  
sinalização  têm  grande  importância  na  interface  homem-máquina.  Eles  
são  utilizados,  p.  ex.  em  cabines  de  distribuição,  painéis  de  controle,  
comandos  bimanuais  ou  em  sistemas  transportadores.  Depois  de  
ativados  manualmente,  os  dispositivos  promovem  o  processo  de  
desligamento.
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Botão  de  liberação

Botões  de  liberação  –  em  combinação  com  outras  medidas  técnicas  
de  segurança  –  são  utilizados  para  a  proteção  de  pessoas  diante  de  
estados  potencialmente  perigosos  quando,  em  uma  máquina  sob  
modos  de  operação  especiais,  os  efeitos  dos  dispositivos  de  proteção  
precisam  ser  suspensos  parcial  ou  totalmente.  Esta  possibilidade,  que  
facilita  a  operação  da  máquina,  está  expressamente  prevista  na  atual  
redação  da  Diretiva  de  Máquinas  CE  (2006/42/CE),  bem  como  em  
várias  normas  EU  específicas  de  produtos.

Comandos  Bimanuais

Comandos  bimanuais  pertencem  à  categoria  de  dispositivos  de  
proteção  não  separadores.  De  modo  geral,  elas  servem  para  fixar  as  
duas  mãos  de  uma  pessoa  em  determinado  ponto,  quando  ela  emite  
uma  ordem  de  comando  que  desencadeia  um  movimento  perigoso.  
Assim,  estas  unidades  de  comando  com  função  de  segurança  garantem  
que,  após  a  partida  de  uma  máquina  ou  equipamento,  seja  evitada  uma  
intervenção  do  operador  em  sequências  de  movimentos  perigosos.

Calços  de  segurança

A  Schmersal  disponibiliza  para  o  mercado  os  novos  Calços  de  
Segurança  CS  e  CSB  para  prensas.  Desenvolvidos  para  atender  
o  anexo  VIII  –  Prensas  e  Similares  da  NR-12,  os  calços  Schmersal  
suportam  até  3  ton  de  peso  do  martelo.  Todo  calço  já  vem  com  
dispositivo  condicionador  de  segurança,  seja  uma  chave  de  segurança  
para  os  modelos  CS  ou  um  sensor  magnético  para  os  modelos  CSB.
É  mais  um  produto  que  complementa  a  linha  de  dispositivos  de  
segurança  Schmersal.
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7.    Produtos  
7.5  Sensores  táteis  de  segurança

Em  casos  especiais  são  necessários  dispositivos  de  proteção  táteis,  ou  seja,  que  reagem  ao  toque,  p.  ex.  quando  o  objetivo  é  
o  isolamento  de  pontos  de  esmagamento  e  cisalhamento  em  mesas  elevadoras,  plataformas  elevatórias,  portões  corrediços  
ou  portas  de  enrolar.  Da  mesma  forma,  frequentemente  são  requisitadas  proteções  de  superfície,  p.  ex.  para  robôs  industriais,  
máquinas  de  estampagem  e  dobragem  e  para  máquinas  de  processamento  de  madeira.

Tapetes  de  segurança

Tapetes  de  segurança  podem  ser  utilizados  como  alternativa  a  outras  
formas  de  dispositivos  comutadores  de  segurança,  quando  a  zona  de  
perigo  é  definida  de  modo  fixo  no  espaço.  Assim  que  o  operador  pisa  no  
campo  ativo,  é  emitido  um  sinal  de  segurança  que  promove  a  parada  do  
movimento  perigoso  de  uma  máquina  ou  equipamento.

Batentes  de  segurança

Batentes  de  segurança  são  utilizados  para  o  isolamento  de  potenciais  
pontos  de  esmagamento  e  cisalhamento  em  máquinas  e  partes  de  
máquinas  com  movimentos  automáticos  –  entre  outros  em  mesas  
e  plataformas  elevatórias,  em  portões  de  levantar  de  sistemas  de  
produção  automatizados,  sistemas  de  transporte  sem  condutor  (FTS)  e  
sistemas  de  estantes  móveis.

Bumper  de  segurança

Bumpers  de  segurança  realizam  o  desligamento  seguro  de  movimentos  
perigosos,  tão  logo  eles  se  deformem.  Assim  evita-se  o  risco  de  
esmagamento  e  cisalhamento.  Em  comparação  com  os  batentes  de  
segurança,  a  sua  zona  de  deformação  é  maior.  A  forma  do  bumper  pode  
ser  adaptada  às  condições  específicas
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7.    Produtos
7.6  Processamento  seguro  de  sinais

Além  dos  tradicionais  relés  de  segurança,  a  linha  de  produtos  do  Grupo  Schmersal  inclui  diversos  tipos  de  tecnologia  de  
segurança  baseada  em  microprocessadores.  Conforme  a  complexidade  e  o  grau  de  interligação  dos  circuitos  de  segurança,  
estão  disponíveis  soluções  certificadas  baseadas  em  relés  e  comandos  de  segurança  com  inúmeras  possibilidades  de  
visualização  e  diagnóstico.

Relés  de  segurança

Para  os  mais  diversos  tipos  construtivos  de  dispositivos  de  segurança  
e  para  as  mais  diferentes  funções,  estão  disponíveis  os  relés  de  
segurança  das  séries  AES  SRB.  Eles  servem  para  a  avaliação  segura  
dos  sinais  de  comutação.  Adicionalmente  aos  dispositivos  padrão,  p.  ex.  
para  a  integração  de  botões  de  parada  de  emergência  com  solenoides  
de  segurança  no  circuito  de  segurança,  a  linha  de  produtos  inclui  
também  controladores  de  parada  e  temporizadores  seguros.  Para  casos  
especiais,  foram  desenvolvidas  soluções  específicas  –  por  exemplo,  
um  relé  de  segurança  com  confirmação  dupla  para  zonas  de  perigo  
transitáveis.

Controlador  de  segurança  compacto

O  controlador  de  segurança  compacto  PROTECT  SELECT  fornece  ao  
engenheiro  alta  flexibilidade  para  configurar  o  dispositivo  de  proteção,  
bem  como  para  elaborar  a  sua  integração  nas  funções  da  máquina.  
Estão  disponíveis  quatro  programas  básicos  diferentes.  Cada  programa  
pode  ser  adaptado  com  precisão  ao  respectivo  caso  de  aplicação  –  sem  
conhecimentos  de  programação,  simplesmente  através  de  navegação  por  
menu  e  visualização  de  texto  simples.  Assim  pode-se,  p.  ex.  ajustar  o  tempo  
de  desarme  com  retardo  e  proteção  contra  repique  individualmente,  além  de  
configurar,  a  seu  critério,  inúmeros  parâmetros,  como  o  monitoramento  de  
curto-circuito.  O  PROTECT  SELECT  também  poupa  espaço  na  cabine  de  
distribuição,  uma  vez  que  pode  substituir  mais  de  três  relés  de  segurança  
convencionais.

Controladores  de  segurança  programáveis

A  Schmersal  disponibiliza  dois  modelos  de  controladores  lógicos  pro-
gramáveis:  as  linhas  PROTECT  PSC  e  PSCBR.  Aplicados  tanto  em  
linhas  de  produção  quanto  em  máquinas  individuais,  esses  produtos  
unem  praticidade  e  flexibilidade,  já  que  possuem  uma  estrutura  modu-
lar  com  grande  variedade  de  módulos  de  expansão,  adaptando-se  
facilmente  a  pequenas,  médias  ou  grandes  aplicações.
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7.    Produtos
7.7  Interface  AS-i  Safety  at  work

A  AS-Interface  Safety  at  Work  (AS-i  Safety)  é  um  sistema  de  rede  seguro  baseado  no  padrão  
aberto  AS-International.  Componentes  de  segurança  como  botões  de  parada  de  emergência,  
chaves  de  segurança  ou  cortinas  de  luz  de  segurança  são  simplesmente  ligados  em  rede  por  
meio  do  perfil  condutor  AS-Interface,  através  do  qual  também  é  feita  a  alimentação  de  energia  
dos  componentes  
  
Um  monitor  de  segurança  monitora  as  informações  transmitidas  pela  rede  AS-Interface  de  todos  
os  componentes  de  segurança  e  comuta  o  equipamento  para  um  estado  seguro  quando  um  
circuito  de  segurança  é  ativado  ou  em  caso  de  falha  funcional  de  um  componente  de  segurança.
Instalação  simples  e  à  prova  de  falhas
Circuitos  de  segurança  com  comunicação  AS-i  SaW  oferecem,  entre  outras,  a  vantagem  de  
uma  instalação  e  funcionamento  simplificada.  Falhas  na  cablagem  são  excluídas,  o  trabalho  
de  execução  da  cablagem  é  reduzido  e  a  parametrização  das  funções  de  segurança  pode  ser  
executada  confortavelmente  com  o  recurso  Drag  &  Drop  no  software  ASIMON.  Além  disso,  são  
disponibilizadas  informações  relevantes  para  o  diagnóstico  que  aceleram  procedimentos,  p.  ex.  
para  a  eliminação  de  falhas.
Ampla  linha  de  dispositivos  com  interface  integrada  
Muitas  empresas  ao  redor  do  mundo  são  beneficiadas  pelas  vantagens  da  AS-i  Safety.  
Especialmente  nos  segmentos  em  que  a  Schmersal  tem  forte  presença  –  p.  ex.  na  indústria  de  
máquinas  de  embalagem  –,  este  padrão  de  comunicação  orientado  para  a  segurança  é  muito  
utilizado.  A  Schmersal  estimula  esta  tendência  e  oferece  todas  as  séries  de  modelos  essenciais  
de  dispositivos  comutadores  de  segurança  com  interface  AS-i  Safety  integrada.  Estão  incluídos:

R

Ŷ    Chaves  fim  de  curso  de  segurança
Ŷ    Chaves  de  segurança  com  travamento  
Ŷ    Sensores  de  segurança
Ŷ  Cortinas  de  luz  de  segurança
Ŷ  Botões  de  parada  de  emergência
Ŷ    Painéis  de  controle
Ŷ  Chaves  de  parada  de  emergência  acionadas  por  cabo
Ŷ    Pedaleiras  de  segurança

C

R

E  caso  o  dispositivo  de  segurança  desejado  não  esteja  disponível  com  os  nós  de  segurança  
AS-i,  ele  pode  ser  facilmente  integrado  no  sistema  AS-i  Safety  por  meio  de  um  módulo  de  
entrada  externo.
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Segurança  com  sistema:  esta  é  a  fórmula  mais  resumida  que  expressa  o  princípio  básico  do  
sistema  Schmersal,  sobre  o  qual  são  estruturados  os  dispositivos  comutadores  de  segurança  
com  interface  ASi-Safety  integrada.  Eles  são  interligados  a  combinações  de  Mestre  e  Monitor  
ou  módulos  de  Safety  Gateway,  os  quais  processam  até  60  sinais  seguros  de  entrada  e  saída  
com  dois  canais.  Os  sinais  de  estado  e  de  diagnóstico  podem  ser  interpretados  por  sistemas  
de  comando  de  nível  superior  e,  de  lá,  podem  ser  transmitidos  para  sistemas  de  controle  e  
visualização.  Neste  processo,  o  usuário  pode  selecionar  entre  duas  concepções  básicas.
Safety  Separated
Muitos  fabricantes  de  máquinas  desejam,  mesmo  com  diferentes  sistemas  de  CLP  de  operação,  
utilizar  um  circuito  de  segurança  de  estrutura  uniforme.  Por  isto,  eles  preferem  um  comando  
de  segurança  que  esteja  separado  do  comando  padrão.  Para  este  conceito  "Safety  Separated"  
o  sistema  Schmersal  de  Mestre  e  Monitor  oferece  combinações  com  diferentes  interfaces  
de  barramento  de  campo.  A  lógica  de  segurança  completa  é  programada  nos  monitores  de  
segurança  com  o  software  ASIMON.
Através  das  interfaces  usuais  de  barramentos  de  campo  PROFIBUS,  PROFINET,  EtherNet/IP  
ou  ModbusTCP,  as  combinações  de  Master  e  Monitor  se  comunicam  com  o  CLP  padrão  para  
transmitir  do  circuito  de  segurança  os  sinais  de  estado  e  de  diagnóstico  não  orientados  para  
a  segurança.  A  interligação  plena  do  circuito  de  segurança  no  comando  padrão  simplifica  o  
diagnóstico  e  reduz  os  tempos  de  parada  em  caso  de  avaria.
...  ou  Safety  Integrated?
O  sistema  Schmersal  também  inclui  Safety  Gateways  que  são  ligados  diretamente  aos  comandos  
de  segurança  por  um  barramento  de  campo  seguro.  Eles  são  concebidos  para  dois  circuitos  AS-i  
e  transmitem  até  60  entradas/saídas  seguras  ao  controlador  de  segurança  por  um  barramento  de  
campo  seguro.  
Os  sinais  da  operação  relevantes  para  o  diagnóstico  também  são  transmitidos  para  o  comando  
de  nível  superior,  onde  podem  ser  devidamente  avaliados.  Através  do  software  ASIMON  é  
possível  um  pré-processamento  dos  sinais  seguros  no  Safety  Gateway.
Uma  linha  completa  –  com  consultoria  inclusa
Com  o  sistema  Schmersal,  o  fabricante  de  máquinas  tem  soluções  completas  de  segurança  de  
máquinas  vindas  de  uma  única  fonte.  Para  ambos  os  conceitos  –  Safety  Separated  ou  Safety  
Integrated  –  estão  disponíveis  várias  combinações  Mestre  e  Monitor  ou  Safety  Gateways  para  os  
sistemas  de  barramento  de  campo  mais  comuns.
Em  nível  de  campo,  o  usuário  pode  dispor  de  um  abrangente  portfólio  de  dispositivos  de  
segurança  com  interface  ASi  Safety  integrada.  Além  disso,  o  sistema  Schmersal  abrange  outros  
módulos  de  avaliação,  como  p.  ex.  um  monitoramento  de  rotação  segura,  módulos  seguros  de  
entrada  e  saída,  repetidores  e  uma  larga  gama  de  acessórios  (distribuidores  de  rede,  fontes  de  
alimentação,  cabos  condutores  de  rede,  cabos  de  ligação  M12).  A  oferta  de  soluções  ainda  inclui  
a  consultoria  no  dimensionamento  do  sistema  através  da  engenharia  de  aplicação  do  Grupo  
Schmersal,  bem  como  suporte  na  colocação  em  funcionamento  dos  equipamentos.
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7.    Produtos
7.8  Chaves  de  posição  e  de  fim  de  curso,  sensores

Para  a  automação  de  sequências  de  trabalho  em  equipamentos  industriais,  e  também  em  
máquinas  móveis,  o  Grupo  Schmersal  oferece  uma  ampla  seleção  de  chaves  de  posição  
e  de  fim  de  curso  –  desde  os  bem  pequenos  até  de  grande  porte.  O  portfólio  começa  com  
microcomutadores  utilizados  na  engenharia  mecânica.  Comutadores  padrão  de  longa  vida  
útil  têm  aplicação  universal  nos  mais  diferentes  equipamentos.  Para  as  chaves  com  redutor,  o  
leque  de  aplicações  vai  desde  plataformas  elevatórias  até  equipamentos  de  elevação.  E  para  
a  constru  ção  de  máquinas  pesadas  estão  disponíveis  dispositivos  comutadores  robustos,  com  
eficiência  comprovada  sob  condições  ambientais  severas  –  p.  ex.  na  tecnologia  de  transporte  de  
materiais,  mineração  e  siderurgia.

Nos  anos  70,  a  Schmersal  iniciou  a  estruturação  de  uma  linha  de  dispositivos  comutadores  de  
atuação  sem  contato  físico  e  foi  um  dos  pioneiros  no  desenvolvimento  e  fabricação  de  sensores  
de  proximidade  indutivos  na  Europa.  Hoje  a  linha  de  sensores  para  a  tecnologia  de  automação  
engloba,  entre  outros,  chaves  magnéticas  para  a  tecnologia  de  transporte  de  materiais  e  de  
elevadores.  Os  sensores  de  proximidade  indutivos  da  série  IFL,  e  os  sensores  fotoelétricos  da  
série  IFO,  são  aplicados,  entre  outros,  na  robótica  e  em  linhas  de  produção  automatizadas  da  
indústria  automotiva.  A  linha  inclui,  adicionalmente  às  versões  Standard,  variantes  específicas  
apropriadas  para  requisitos  especiais,  p.  ex.  para  altas  temperaturas  e  com  certificações  setoriais  
específicas  (p.  ex.  Lloyd.Germánico)  .
Além  disso,  estão  disponíveis  inúmeros  sensores  para  aplicações  orientadas  para  a  segurança.
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7.    Produtos
7.9  Dispositivos  para  proteção  contra  explosão

Em  muitos  setores  industriais  vigoram  exigências  de  proteção  contra  explosão  –  não  apenas  
na  indústria  química,  mas  p.  ex.  também  na  produção  de  alimentos,  quando  matérias-primas  ou  
produtos  finais  em  pó  são  processados,  fabricados  ou  armazenados.
Para  esta  área  especial,  o  Grupo  Schmersal  fundou  um  Centro  de  Competências  autônomo  
que  possui  décadas  de  experiência  no  desenvolvimento  e  produção  de  dispositivos  de  
segurança  para  a  proteção  contra  explosão.
Os  projetistas  e  fabricantes  de  máquinas  e  equipamentos  dispõem  de  uma  vasta  linha  
de  dispositivos  que  engloba,  entre  outros,  diversos  tipos  construtivos  de  chaves  de  
segurança,  chaves  de  posicionamento  e  chaves  de  travamento.  Nestas  áreas  são  aplicados  
frequentemente  sensores  de  segurança  de  atuação  sem  contato  físico,  particularmente  em  
aplicações  de  serviço  pesado,  chaves  de  emergência  com  acionamento  por  cabo  e  chaves  de  
desalinhamento  de  correia,  em  versão  à  prova  de  explosão.
A  linha  é  ampliada  continuamente.  Ela  engloba  não  apenas  dispositivos  comutadores  de  
campo,  mas  também  relés  de  segurança  para  a  avaliação  de  sinais,  de  forma  que  –  segundo  o  
lema  "Segurança  no  sistema"  –  também  são  oferecidas  soluções  de  sistema  completas  para  a  
segurança  de  máquinas.
Os  dispositivos  à  prova  de  explosão  são  projetados  conforme  os  requisitos  da  Diretiva  ATEX  
9/49/CE,  portaria  179/10  INMETRO  e,  dependendo  da  série  de  modelos,  podem  ser  aplicados  
nas  zonas  Ex  1  ou  2  (explosão  de  gás)  bem  como  nas  zonas  Ex  21  ou  22  (explosão  de  pó).
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7.    Produtos
7.10  Equipamentos  de  comando  e  de  sinalização

Uma  operação  ergonômica  das  funções  centrais  da  máquina  na  interface  homem-máquina  é  um  fator-chave  na  segurança.  
Por  este  motivo,  o  Grupo  Schmersal  incluiu  equipamentos  de  comando  e  de  sinalização  de  fabricação  própria  na  linha  de  
produtos,  cujas  características  de  transparência  dão  ao  operador  as  informações  necessárias  e  permitem  a  operação  da  
máquina  simultaneamente  com  a  visualização  do  processo  –  mesmo  sob  condições  ambientais  desfavoráveis.  

Painéis  de  controle

A  base  da  série  de  modelos  BDF  é  um  invólucro  fino  com  design  de  
alta  qualidade  em  plástico  resistente  a  impactos,  com  fácil  fixação  em  
sistemas  de  perfil  de  alumínio  usuais  na  fabricação  de  máquinas  e  
que  oferece  espaço  para  quatro  elementos  de  controle.  Aqui  o  usuário  
dispõe  de  uma  ampla  seleção  de  botões  luminosos,  chaves  seletoras,  
sinalizadores  luminosos  LED,  interruptores  de  chave  e  botões  de  
parada  de  emergência  conforme  as  normas.

Painéis  de  comando  da  série  BDF
Ŷ    Design  ergonômico
Ŷ    Invólucro  fino,  resistente  a  impactos
Ŷ    Fácil  montagem  nos  perfis  disponíveis  no  mercado
Ŷ    Configuração  variável  com  unidades  de  comando  e  sinalizadores  
  luminosos
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Equipamentos  de  comando  e  sinaleiros

O  usuário  tem  à  sua  escolha  as  linhas  de  botões  e  sinaleiros  Schmersal  
para  os  mais  diversos  segmentos  de  mercado.  Ex:  Linha  Clean  
(Linha  N)  utilizada  na  indústria  alimentícia,  a  qual  requer  constante  
higienização  do  ambiente.  Série  Pesada  (Rafix  Zamak)  aplicada  em  
severas  condições  de  uso.  Termoplásticos  (Rafix  /  Rafix  Evolution  e  
Clicfix)  utilizados  em  comandos  e  sinalizações  tradicionais.  Cada  linha  
dispõe  de  uma  grande  variedade  de  tipos  de  Botões  e  de  Sinalizadores  
Luminosos.

Torre  Luminosa  Modular  -  TLM  70

A  TLM  -  70  foi  desenvolvida  com  alta  tecnologia  para  atender  às  mais  
exigentes  especificações  através  de  um  sistema  modular,  permitindo  
assim  uma  ampla  combinação  entre  os  elementos  audiovisuais.
Montada  com  tecnologia  LED  que  garante  uma  melhor  visibilidade  nas  
suas  cores  ou  opção  de  lâmpada.
Fácil  encaixe  dos  elementos  por  meio  de  um  sistema  de  travamento  
da  baioneta.
Mudanças  dos  elementos  completamente  seguras  sem  a  necessidade  
de  ferramentas,  com  fácil  remoção  dos  elementos.

Chave  Seccionadora  LB

As  chaves  seccionadoras  tripolares  LB  são  desenvolvidas  de  acordo  
com  as  normas  vigentes,  atendendo  aos  requisitos  da  NR12.  Seu  
design  compacto  facilita  na  instalação,  ocupando  pouco  espaço  no  
painel.  Frontal  com  IP  65  e  com  certificação  CE  e  UL  garantindo  assim  
confiabilidade  e  alta  durabilidade.  Possibilidade  de  adicionar  um  contato  
auxiliar  em  ambos  os  lados  da  chave.  Chave  com  fixação  Topo/Base  
através  de  quatro  parafusos  ou  Topo  Ø22mm.
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7.11  Caixas  e  botoeiras

Caixas  em  Alumínio

Caixas  metálicas  robustas,  resistentes  e  leves,  indicadas  para  utilização  
em  ambientes  internos  e  externos,  e  com  boa  resistência  a  produtos  
químicos.  Material  com  grau  de  proteção  IP  65  e  pintura  eletrostática.  
Caixas  comercializadas  vazias  sem  furações  ou  com  a  possibilidades  
de  usinagens,  cores  e  montagens  especiais.  Sua  aplicação  é  destinada  
a  ambientes  agressivos,  tendo  45  variações  de  dimensional.

Caixas  em  Poliéster

Caixas  em  duroplástico,  poliéster  reforçado  com  fibra  de  vidro  para  
utilização  em  ambientes  hostis.  Material  com  excelente  resistência  a  
componentes  químicos  e  boa  resistência  a  impactos  mecânicos,  boas  
propriedades  de  isolação.  Sua  aplicação  é  indicada  para  ambientes  
internos  e  externos,  grau  de  proteção  IP  65  e  com  26  variações  de  
dimensional.

Caixas  em  ABS

Caixas  termoplásticas  de  pouco  peso,  boa  resistência  a  produtos  
químicos  e  a  impacto.  Material  com  grau  de  proteção  IP  65,  utilizado  
para  a  montagem  de  peças  mecânicas,  componentes  eletrônicos  
ou  elétricos.  Sua  utilização  é  indicada  para  condições  normais  de  
temperatura  e  uso  em  ambiente  interno.  Produto  disponível  nas  cores  
cinza,  laranja  e  amarelo/preto.
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Botoeiras  Vazias  e  Botoeiras  de  Comando

Completa  linha  de  botoeiras  vazias  com  furos  de  22  e  30  mm  ou  
botoeiras  de  comando  equipadas  com  botões/sinaleiros  e  blocos  de  
contato  Schmersal,  proporcionando  alto  nível  de  qualidade  e  design  nos  
projetos  de  seus  clientes.  Caixas  em  alumínio,  poliéster  ou  ABS  que  
permitem  uma  perfeita  relação  custo/benefício,  pois  se  utiliza  o  material  
ideal  para  cada  condição  de  aplicação.  Praticidade  e  ganho  de  tempo  
na  utilização  direta  nas  mais  diversas  aplicações  de  comando  e  controle  
de  acionamento.
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7.12  Sistemas  de  automação  e  controle

O  grupo  Schmersal  oferece  soluções  completas  e  customizadas  em  automação  de  máquinas  para  os  mais  diversos  seg-
mentos  industriais,  através  de  uma  ampla  linha  de  produtos  eletroeletrônicos.  Com  equipe  técnica  e  comercial  altamente  
capacitada  e  comprometida,  atende  a  todo  o  território  nacional  e  mercados  internacionais  oferecendo  ao  cliente  suporte  
contínuo,  orientando  sobre  a  melhor  solução  para  cada  aplicação  específica,  serviços  de  pós-vendas,  treinamentos  especiais,  
assistência  técnica  e  manutenção.  

Inversores  Praxi

A  família  dos  inversores  PRAXI  traz  com  ela  toda  a  praticidade,  a  
flexibilidade,  a  facilidade  e  a  eficiência  de  um  produto  com  o  padrão  
Schmersal.  Algumas  das  características  que  as  linhas  PRAXI10    e  
PRAXI20  oferecem  são:
ŶAmpla  gama  de  I/Os  de  série
ŶAmplo  range  de  potência
ŶCompacto
ŶFiltro  EMC  integrado
ŶControle  PID  integrado
ŶConectividade  com  protocolos  de  comunicação
ŶCLP  integrado
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Controlador  Programável  -  CPS  4000

Trata-se  de  um  sistema  de  supervisão  e  controle  convergentes  
que  oferece  recursos  como  simulação  de  software,  permitindo  
aplicações  stand  alone  ou  em  redes  distribuídas.  O  CPS  4000  vem  com  
CPU  dotada  de  software  de  processamento  digital  e  analógico,  possui  
42  pontos  de  E/S  com  interface  e  visor  gráfico  de  3,2",  configurável  em  
ambiente  integrado  de  programação.
ŶEntradas  digitais  rápidas  configuráveis  para  2  contadores  
bidirecionais  ou  4  contadores  monodirecionais.
ŶSaídas  rápidas  configuráveis  para  PTO,  PWM/Frequência.
ŶEntradas  analógicas  configuráveis  para  0  a  10  V,  0  a  20  mA    
ou  4  a  20  mA,  com  12  bits  de  resolução.
ŶSaídas  analógicas  configuráveis  para  0  a  10  V  ou  0  a  20  mA,    
com  12  bits  de  resolução.
Ŷ2  portas  de  comunicação  (1  x  RS232  e  1  x  RS485)  com  ModBus  
mestre  e  escravo  nativo.

Minicontrolador  Programável  -  SKIP  BK

Fornecido  com  diversas  funções  programáveis,  disponibilizando  250  
linhas,  com  linguagem  Ladder,  o  SKIP  é  utilizado  em  tarefas  de  intertra-
vamento,  temporização,  contagem  e  funções  analógicas  em  tempo  real,  
aplicando-se  em  automação  e  controle  de  iluminação,  comando  de  por-
tas  e  cancelas,  sistemas  de  energia,  refrigeração,  ventilação  e  alarmes.
ŶAlimenta-se  com  12-24  V  cc  ou  110-230  V  ca.  
Ŷ6  entradas  digitais,  2  entradas  analógicas  e  4  saídas  por  relé.
ŶMódulos  de  expansão  de  I/Os.  
ŶApresenta  visor  alfanumérico  e  software  de  programação  em  português.
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Contatos
■
■

Sede
Hauptsitz - Headquarters

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Industrielle Sicherheitsschaltsysteme
Postfach 24 02 63,
42232 Wuppertal
Möddinghofe 30
D-42279 Wuppertal
Fone: +49-(0) 2 02-64 74-0
Fax: +49-(0) 2 02-64 74-1 00
info@schmersal.com
www.schmersal.com

Alemanha - Região Norte
■ Wettenberg
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Regionalbüro Nord
Im Ostpark 2
D-35435 Wettenberg
Fone: +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.
Fone: +49-(0) 41 81-9 22 0-0
Fax: +49-(0) 41 81-9 22 0-20
vbhamburg@schmersal.com
■ Berlin
KSA Komponenten der Steuerungsund Automatisierungstechnik GmbH
Pankstr. 8-10 / Aufg. L
D-13127 Berlin
Fone: +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
Fone: +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
Fone: +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
Fone: +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
Fone: +49-(0) 3 41-4 87 34 50
Fax: +49-(0) 3 41-4 87 34 51
vbleipzig@schmersal.com

Alemanha - Região Sul
■ Nürnberg
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Regionalbüro Süd
Lechstraße 21
D-90451 Nürnberg
Fone: +49-(0)9 11- 6 49 60 53
Fax: +49-(0)9 11-63 29 07 29
rbsued@schmersal.com
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■ Saarland
Herbert Neundörfer Werksvertretungen GmbH & Co. KG
Am Campus 5
D-66287 Göttelborn
Fone: +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
Fone: +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
Fone: +49-(0) 71 42-9 19 80 53
Fax: +49-(0) 71 42-9 13 45 94
tzbw@schmersal.com

Europa
■ Áustria - Österreich
.
AVS-Schmersal Vertriebs Ges. m.b.H
Biróstraße 17
1232 Wien
Fone: +43-(0) 1-6 10 28
Fax: +43-(0) 1-6 10 28-1 30
info@avs-schmersal.at
www.avs-schmersal.at
■ Bélgica - Belgien
Schmersal Belgium NV/SA
Nieuwlandlaan 16B
Industriezone B413
3200 Aarschot
Fone: +32-(0) 16-57 16 18
Fax: +32-(0) 16-57 16 20
info@schmersal.be
www.schmersal.be
■ Bielorrússia - Weißrussland
ZAO Eximelektro
Ribalko Str. 26-110
BY-220033 Minsk, Belarus
Fone: +375-17-298-44-11
Fax: +375-17-298-44-22
eximelektro@tut.by
www.exim.by
■ Bulgária - Bulgarien
CDL Sensorik OOD
Stefan Caragea Street
No 10 Office 4
7002 Ruse City
Fone: +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
■ Croácia - Kroatien
Tipteh Zagreb d.o.o.
Pescanska 170
10000 Zagreb
Fone: +385-1-3 81 65 74
Fax: +385-1-3 81 65 77
tipteh.zagreb@zg.t-com.hr

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

■ Eslováquia - Slowake
i
MERCOM COMPONENTA s.r.o.
Bechyňská 640
199 00 Praha 9 – Letňany
Fone: +4 20-267 31 46 40-2
mercom@mercom.cz
www.mercom.cz
www.schmersal.cz
■ Eslovênia - Slowenien
Tipteh d.o.o.
Ulica Ivana Roba 21
1000 Ljubljana
Fone: +386-1-2 00 51 50
Fax: +386-1-2 00 51 51
info@tipteh.si
www.tipteh.si
■ Espanha - Spanie
n
Schmersal Ibérica, S.L.
Pol. Ind. La Masia
Camí de les Cabòries, Nave 4
08798 Sant Cugat Sesgarrigues
Fone: +34 - 902 56 64 57
Fax: +34 - 933 96 97 50
info-es@schmersal.com
www.schmersal.es
■ Finlândia - Finnland
Advancetec Oy
Äyritie 12 B
01510 Vantaa
Fone: +3 58-2 07 19 94 30
Fax: +3 58-9 35 05 26 60
advancetec@advancetec.fi
www.schmersal.fi
■ França - Frankreich
Schmersal France
BP 18 - 38181 Seyssins Cedex
8, rue Raoul Follereau
38180 Seyssins
Fone: +33-4 76 84 23 20
Fax: +33-4 76 48 34 22
info-fr@schmersal.com
www.schmersal.fr
■ Grécia - Griechenland
Kalamarakis Sapounas S.A.
Ionias & Neromilou
PO Box 46566 Athens
13671 Chamomilos Acharnes
Athens
Fone: +30-(0) 210-2 40 60 00-6
Fax: +30-(0) 210-2 40 60 07
ksa@ksa.gr
www.ksa.gr
■ Holanda - Niederlande
Schmersal Nederland B.V.
Lorentzstraat 31
3846 AV Harderwijk
Fone: +31 (0)3 41-43 25 25
Fax: +31 (0)3 41-42 52 57
info-nl@schmersal.com
www.schmersal.nl
■ Hungria - Ungarn
NTK Ipari-Elektronikai és
Kereskedelmi Kft
Mészáros L. u. 5.
9023 Györ
Fone: +36-(0) 96-52 32 68
Fax: +36-(0) 96-43 00 11
info@ntk-kft.hu
www.ntk-kft.hu
■ Islândia - Island
Reykjafell Ltd.
Skipholti 35
125 Reykjavik
Fone: +354-5 88 60 10
Fax: +354-5 88 60 88
reykjafell@reykjafell.is
■ Itália - Italien
Schmersal Italia s.r.l.
Via Molino Vecchio, 206
25010 Borgosatollo, Brescia
Fone: +39-0 30-2 50 74 11
Fax: +39-0 30-2 50 74 31
info@schmersal.it
www.schmersal.it

■ Macedônia - Mazedonien
Tipteh d.o.o. Skopje
Ul. Jani Lukrovski br. 2/33
1000 Skopje
Fone: +389-70-39 94 74
Fax: +389-23-17 41 97
tipteh@on.net.mk
■ Noruega - Norwegen
Schmersal Norge
Hoffsveien 92
0377 Oslo
Fone: +47-22 06 00 70
Fax: +47-22 06 00 80
info-no@schmersal.com
www.schmersal.no
■ Polônia - Polen
Schmersal - Polska Sp.j.
ul. Baletowa 29
02-867 Warszawa
Fone: +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
Fone: +351 - 21 959 38 35
info-pt@schmersal.com
www.schmersal.pt
■ Reino Unido - Großbritannien
Schmersal Ltd.
Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern Worcestershire WR14 1GL
Fone: +44-(0) 16 84-57 19 80
Fax: +44-(0) 16 84-56 02 73
support@schmersal.co.uk
www.schmersal.co.uk
■ República Tcheca - Tschech. Republik
MERCOM COMPONENTA s.r.o.
Bechyňská 640
199 00 Praha 9 – Letňany
Fone: +4 20- 267 31 46 40-2
mercom@mercom.cz
www.mercom.cz
www.schmersal.cz
■ Romênia - Rumänien
CD SENSORIC SRL
Str. George Enescu 21
550248 Sibiu
Fone: +40-(0)2 69-25 33 33
Fax: +40-(0)2 69-25 33 44
proiecte@cdl.ro
www.cdl.ro
■ Rússia - Russland
OOO AT electro Moskau
ul. Avtosavodskaya 16-2
109280 Moskau
Fone: +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
Fone: +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
Fone: +7-(0) 34 3-2 45 22 24
Fax: +7-(0) 34 3-2 45 98 22
ural@at-e.ru
■ Suécia - Schweden
Schmersal Nordiska AB
F O Petersons gata 28
421 31 Västra Frölunda
Fone: +46-(0) 31-3 38 35 00
Fax: +46-(0) 31-3 38 35 39
info-se@schmersal.com
www.schmersal.se

Contatos
■ Suíça - Schweiz
Schmersal Schweiz AG
Moosmattstraße 3
8905 Arni
Fone: +41-(0) 43-3 11 22 33
Fax: +41-(0) 43-3 11 22 44
info-ch@schmersal.com
www.schmersal.ch
■ Turquia - Türkei
BETA Elektrik
Okçumusa Caddesi
Anten Han No. 44
34420 Karaköy / Istanbul
Fone: +90-212-235 99 14
Fax: +90-212-253 54 56
info@betaelektrik.com
www.betaelektrik.com
■ Ucrânia - Ukraine
INCOMTECH-PROJECT Ltd
17-25, Hertsena St., of. 9
04050 Kyiv Ukraine
Fone: +38 044 486 2537
www.i-p.com.ua/
VBR Ltd.
41, Demiyivska Str.
03040 Kyiv Ukraine
Fone: +38 (044) 259 09 55
Fax: +38 (044) 259 09 55
office@vbr.com.ua
www.vbr.com.ua/about_en.htm

Resto do Mundo
■ África do Sul - Südafrika
A+A Dynamic Distributors (Pty) Ltd.
20 - 24 Augusta Road
Regents Park
2197 Booysens
Fone: +27-11-6 81 59 00
Fax: +27-11-4 35 13 18
awkayser@iafrica.com
■ Argentina - Argentinien
Condelectric S. A.
info@condelectric.com.ar
www.condelectric.com.ar
ELECTRO-DOS
contacto@electro-dos.com.ar
www.electro-dos.com.ar
■ Austrália - Australien
Control Logic Pty. Ltd.
25 Lavarack Avenue, PO Box 1456
Eagle Farm, Queensland
Fone: +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
■ Bolívia - Bolivien
Bolivien International
Fil-Parts
3er. Anillo, 1040, Frente al Zoo
Santa Cruz de la Sierra
Fone: +591 (3) 3 42 99 00
presidente@filparts.com.bo
www.filparts.com.bo

■ Brasil - Brasilien
ACE Schmersal
Eletroeletrônica Industrial LTDA
Av. Brasil, 815
Jardim Esplanada - CEP: 18550-000,
Boituva, SP
Fone: +55-(0) 15-32 63-98 00
Fax: +55-(0) 15-32 63-98 99
marketing@schmersal.com.br
www.schmersal.com.br

■ Canadá - Kanada
Schmersal Canada LTD.
15 Regan Road Unit #3
Brampton, Ontario L7A IE3
Fone: (905) 495-7540
Fax: (905) 495-7543
Info-ca@schmersal.com
www.schmersalcanada.com
■ Chile - Chile
Vitel S.A.
francisco@vitel.cl
www.vitel.cl
SOLTEX
central@soltex.cl
www.soltex.com.cl
INSTRUTEC
gcaceres@instrutec.cl
www.instrutec.cl
OEG
jmp@oeggroup.com
www.oeggroup.cl
EECOL INDUSTRIAL ELECTRIC
ventas@eecol.cl
www.eecol.cl
■ RP China - VR China
Schmersal Industrial
Switchgear (Shanghai) Co. Ltd.
Wai Qing Song Road 5388
201700 Shanghai / Qingpu
Fone: +86-21-63 75 82 87
Fax: +86-21-63 75 82 97
sales@schmersal.com.cn
www.schmersal.com.cn
■ Colômbia - Kolumbien
EQUIPELCO
aospina@equipelco.com
www.equipelco.com
SAMCO
jvargas@samcoingenieria.com
www.samcoingenieria.com
■ Coreia do Sul - Korea
Mahani Electric Co. Ltd.
46, Nonhyeon-ro 67-gil,
Gangnam-gu, Seoul 135-930, Korea
Fone: +82-(0) 2-21 94-33 00
Fax: +82-(0) 2-21 94-33 97
yskim@mec.co.kr
www.mec.co.kr
■ Emirados Árabes Unidos 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
Fone: +9 71-4-4 21 46 00
Fax: +9 71-4-4 21 46 01
sales@eurotech.ae
www.eurotech.ae
■ Equador - Ecuador
SENSORTEC S.A
AV. Napo y Pinto Guzmán
QUITO
Fone: +593 091 40 27 65
+593 095 04 86 11
infogye@sensortecsa.com
www.sensortecsa.com
■ EUA - USA
Schmersal Inc.
660 White Plains Road, Suite 160
Tarrytown, NY 10591-9994
Fone: +1-(0) 9 14-3 47-47 75
Fax: +1-(0) 9 14-3 47-15 67
infousa@schmersal.com
www.schmersalusa.com
■ Guatemala - Guatemala
PRESTELECTRO
AV Petapa 44-22,
Zona 12; Cent. Com Florencia 01012
Fone: +502 24 42-33 46
Anabella.Barrios@prestelectro.com
www.prestelectro.com

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

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

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

■ Paraguai - Paragua y
Brasguay S.R.L.
R. Internaciona 07
KM 14 ; Minga Guazu
Fone: +595 (61) 583-418/218/577
brasguay@brasguay.com.py
www.brasguay.com.py

■ Israel - Israel
A.U. Shay Ltd.
23 Imber St. Kiriat. Arieh.
P.O. Box 10049
Petach Tikva 49222 Israel
Fone: +9 72-3-9 23 36 01
Fax: +9 72-3-9 23 46 01
shay@uriel-shay.com
www.uriel-shay.com
■ Japão - Japan
Schmersal Japan Branch Office
3-39-8 Shoan, Suginami-ku
Tokyo 167-0054
Fone: +81-3-3247-0519
Fax: +81-3-3247-0537
safety@schmersaljp.com
www.schmersal.jp
■ Lituânia / Estônia / Letônia
BOPLALIT
Mus galite rasti:
Baltų pr. 145, LT-47125, Kaunas
Fone: +370 37 298989
Fone: +370 37 406718
infoboplalit.lt
www.boplalit.lt
■ Malásia - Malaysien
Ingermark (M) SDN.BHD
No. 29, Jalan KPK 1/8
Kawasan Perindustrian Kundang
48020 Rawang, Selangor Darul Ehsan
Fone: +6 03-60-34 27 88
Fax: +6 03-60-34 21 88
enquiry@ingermark.com
■ México - Mexiko
ISEL SA de CV
mario.c@isel.com.mx
www.isel.com.mx
INNOVATIVE AUTOMOTION SOLUTIONS
ias@iasmx.com
www.iasautomation.com.mx
EASA ENERGIA Y AUTOMATIZACÍON
ias@iasmx.com
www.iasautomation.com.mx
DINAMICA S.A de C.V
ias@iasmx.com
www.iasautomation.com.mx
SIGRAMA S.A de C.V
ias@iasmx.com
www.iasautomation.com.mx
VGR TECHNOLOGIES
ias@iasmx.com
www.iasautomation.com.mx
■ Nova Zelândia - Neuseeland
Hamer Automation
85A Falsgrave Street
Philipstown
Christchurch, New Zealand
Fone: +64 (0)33 66 24 83
Fax: +64 (0)33 79 13 79
sales@hamer.co.nz
www.hamer.co.nz

■ Peru - Peru
Fametal S.A.
fametal@fametal.com
www.fametal.com
AYD
informes@ayd.com.pe
www.ayd.com.pe
■ Sérvia/Montenegro Serbien/Montenegro
Tipteh d.o.o.
Toplice Milana 14A
11050 Belgrade
Fone: +3 81-(0)11-2 89 22 50
Fax: +3 81-(0)11-3 01 83 26
www.tipteh.rs
■ Singapura - Singapur
Tong Sim Marine & Electric Co.
46 Kaki Bukit Crescent
Kaki Bukit Techpark 1
Singapore 416269
Fone: +65-67 43 31 77
Fax: +65-67 45 37 00
tongsim@singnet.com.sg
www.tongsim.com
■ Taiwan - Taiwan
Golden Leader Camel Ent. Co., Ltd.
No. 453-7, Pei Tun Rd.
Taichung City 40648, Taiwan
Fone: +886-4-22 41 29 89
Fax: +886-4-22 41 29 23
camel88@ms46.hinet.net
www.leadercamel.com.tw
■

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

■ Uruguai - Uruguayy
Gliston S.A.
Pedernal 1896 – Of. 203
Montevideo
Fone: +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
Fone: +58 (212) 2 43 50 72
ventas@emi-ve.com
www.emi-ve.com
■ Vietnã - Vietnam
Ingermark (M) Sdn Bhd, Rep Office
No. 10 Alley 1/34, Lane 1,
Kham Thien Str.,
Kham Thien Ward Dong Da Dist.,
10000 Hanoi, Vietnam.
Fone: +04-35 16 27 06
Fax: +04-35 16 27 05
ingvietn18@ymail.com
www.ingermark.com
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O grupo Schmersal
O grupo empresarial Schmersal dedica-se há muitos anos a buscar soluções de segurança no
processo produtivo. Com os mais diversos produtos, módulos de comando de atuação mecânic a
e sem contato, foi criada a maior linha mundial de sistemas e soluções de comutação de segurança para proteger o homem e a máquina. Mais de 1.500 colaboladores em mais de 50 países ao
redor do mundo trabalham juntos com os nossos clientes no desenvolvimento de soluções inovadoras, para assim tornar o mundo mais seguro.
Motivados pela visão de um ambiente de trabalho seguro, os engenheiros do Grupo Schmersal
estão trabalhando constantemente no desenvolvimento de novos dispositivos e sistemas para
cada aplicação imaginável e exigência de diferentes indústrias. Novos conceitos de segurança
exigem novas soluções e é necessário integrar novos princípios de detecção e descobrir novos
caminhos para a transmissão e avaliação das informações fornecidas por estes princípios. Além
disso, o conjunto de normas, regulamentos e diretivas, cada vez mais complexas, relativas à
segurança de máquinas também requerem uma mudança de pensamento dos fabricantes e
usuários de máquinas.
Estes são os desafios que o Grupo Schmersal, em parceria aos fabricantes de máquinas, está
enfrentando e continuará a enfrentar no futuro.

Divisões de produtos

Setores

Serviços

Competências

Comutação e monitoração de segurança
■ Chaves de segurança para monitoração
de portas
■ Equipamentos de comando com funções
de segurança
■ Equipamentos de segurança táteis
■ Equipamentos de segurança optoeletrônicos

■ Elevadores e escadas
mecânicas
■ Embalagens
■ Alimentos
■ Automotivo
■ Máquinas-ferramenta
■ Indústria pesada

■ Consultoria de aplicações
■ Avaliação de
conformidade CE
■ Análise de risco conforme
a diretiva de máquinas
■ Medições de tempo
de funcionamento
remanescente
■ Cursos de formação
TEC.NICUM

■ Segurança de máquinas
■ Automação
■ Proteção contra explosão
■ Concepção higiênica

Segurança no processamento do sinal
■ Módulos de monitoração de segurança
■ Controladores de segurança
■ Sistemas de bus de campo de segurança
Automação
■ Detecção de posição
■ Equipamentos de comando e sinalização

Os dados e especificações citados foram verificados criteriosamente
Alterações técnicas reservadas. Sujeito a equívocos.

www.schmersal.com.br

