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SÄKERHETSPRODUKTER

Produktöversikt
ABB Jokab Safety
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Vi erbjuder ett komplett program med produkter
och lösningar för maskinsäkerhet.

Quick-Guard staketsystem
för att förhindra obehörig
åtkomst
Kontaktorer och elektroniska
kompaktstartare
för att kontrollera ström och
motorer
Inca nödstoppsknapp
för kompakt
panelmontering

MKey9 nyckelbrytare
för säker låsning av luckor och dörrar

Safeball manöverdon
för ergonomisk och säker
tvåhandsmanövrering

Tryckknappar, signaloch manöverdon

Säkerhetsmattor, klämlister
och bumpers
för att upptäcka närvaro av
människor

Eden säkerhetsgivare
för pålitlig beröringsfri övervakning
av dörrar och luckor

Magne processlås
för att hålla dörrar och luckor
stängda under drift
Pluto programmerbar säkerhets-PLC, Vital
säkerhetsmodul och Sentry säkerhetsreläer
för flexibel övervakning av säkerhetsanordningar

Smile nödstoppsknapp
för att säkert stoppa maskiner i
farliga situationer

Orion ljusskydd
för produktionsvänlig
säkerhetsdetektering

GKey säkerhetslås
för säker låsning av dörrar
JSHD4 trelägesdon
för säker och ergonomisk
inspektion och felsökning

LineStrong linnödstopp
för enkel åtkomst till nödstoppsfunktionen
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Logikenheter
ABB Jokab Safety erbjuder ett urval av logikenheter för att
passa olika typer och storlekar av säkerhetsapplikationer
Sentry
Säkerhetsreläer
Sentry är ett sortiment kraftfulla säkerhetsreläer som är enkla
att använda. Sentry finns i basmodeller för enkla applikationer
och enkel expansion av antalet utgångar. Det finns även mycket
flexibla modeller med exakta timerfunktioner och en display
framtill för konfiguration och felsökning.
Vital
Säkerhetsmodul
Vital är en konfigurerbar säkerhetsmodul som inte kräver någon
programmering. Den använder sig av ABB Jokab Safetys
DYNlink-system som gör det möjligt att övervaka många olika
säkerhetsfunktioner, som normalt skulle ha krävt flera
säkerhetsreläer för att nå högsta säkerhetsnivå.

Pluto
Programmerbar säkerhets-PLC
Pluto är en programmerbar säkerhets-PLC som är kostnadseffektiv,
kraftfull och kompakt. Pluto kan kontrollera de flesta typer av
säkerhetsanordningar på marknaden, såväl som DYNlink-säkerhetsanordningar, analoga sensorer, pulsgivare, kontaktorer,
ventiler och mycket mer. Modellerna med säker busskommunikation förenklar utformningen av säkerhetssystemen tack vare vårt
koncept All-Master.
Pluto Gateway
Ett brett sortiment av olika gatewayenheter tillåter kommunikation med andra nätverk och även fjärrövervakning av ett Plutosystem.
Pluto Manager
Programmering utförs enkelt i den kostnadsfria programvaran
Pluto Manager.

—
01 Sentry

—
02 Vital

—
03 Pluto
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Tillverkningsindustri
Tack vare ett brett sortiment av olika givare och säkerhetsmoduler kan ABB Jokab Safety
erbjuda lämpliga säkerhetslösningar för de flesta säkerhetsfunktioner för maskinbyggare
och industrier.
Eden
Beröringsfri givare
Enkel att installera, högsta nivå av säkerhet och hög tillförlitlighet.

Orion
Ljusskydd
Reducerar komplexitet, kostnader och
driftavbrottstid.

Safeball
En- och tvåhandsmanöverdon
Ergonomisk utformning, enkelt att installera och högsta nivå av säkerhet.

Smile/Inca
Nödstopp
Kompakt utformning och enkel att
installera. LED ger bra diagnostik.

Säkerhetsmattor, klämlister och bumpers
Tryckkänsliga anordningar
Skräddarsydda med hållbar konstruktion.

Magne
Processlås
Robust utformning, pålitligt i krävande
miljöer och enkelt att installera.

Kontaktorer och elektroniska kompaktstartare för motorkontroll
Kompakta och tidsbesparande lösningar.
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Livsmedelsindustri
ABB Jokab Safety har en lång erfarenhet av utveckling av produkter och lösningar som
är väl anpassade för de krävande miljöer och stränga krav som finns inom livsmedelsindustrin.

Eden
Beröringsfri givare
Pålitlig i krävande miljöer, enkel att
installera och högsta nivå av säkerhet.

MKey
Nyckelbrytare
Tillförlitlig i krävande miljöer,
mycket hållkraftig, robust
utformning och flexibel montering.

EStrong
Nödstopp
Robust utformning och hög tillförlitlighet
i krävande miljöer.

Orion (Wet)
Ljusskydd med skyddsrör mot vatten,
smuts och kondens
Enkel att installera, minimalt kablage och
pålitlig i tuffa miljöer.
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Robotautomation
I egenskap av partner till ABB Robotics och långvarig medlem av ISO:s internationella
kommitté för robotsäkerhet, har ABB Jokab Safety många produkter och lösningar väl
lämpade för robotindustrin.

Eden
Beröringsfri givare
Enkel att installera, högsta nivå av
säkerhet och hög tillförlitlighet.

Orion
Ljusskydd
Avancerade funktioner, lätt att installera
och minskad driftavbrottstid.

Quick-Guard
Staketsystem i aluminium
Ändlösa möjligheter och enkelt att
installera.

JSHD4
Trelägesdon
Ergonomisk utformning och manipuleringssäker funktion.
Tryckknappar, signal- och manöverdon
Robusta och pålitliga.

GKey
Säkerhetslås
Enkelt att installera, högsta nivå av
säkerhet och hög tillförlitlighet.

Magne
Processlås
Robust utformning, pålitligt i krävande
miljöer och enkelt att installera.

www.abb.se/jokabsafety
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