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Controlador de segurança da MELSEC Safety
Guia de aplicação

Melhore a segurança de suas linhas de produção. 

SOLUÇÃO DE SEGURANÇA EM AUTOMAÇÃO 
INDUSTRIAL DA MITSUBISHI ELECTRIC
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Controlador de segurança 
Série MELSEC-WS
Esse compacto controlador de segurança está em 

conformidade com as normas de segurança ISO13849-1 PLe 

e IEC61508 SIL3. O MELSEC-WS foi concebido para garantir 

operações seguras de máquinas ou sistemas stand-alone. 

Para atender à configuração do sistema, ele permite que você 

tenha até 144 pontos de E/S adicionais. Além disso, facilita a 

configuração e criação de lógicas através de um recurso 

exclusivo de Configuração e Monitoramento.
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Controlador de segurança
Mitsubishi Electric da série 
MELSEC-WS

MELSEC Safety permite um ótimo controle 
de segurança e uma produtividade 
melhorada por meio da "visualização" das 
informações de segurança. A Mitsubishi 
Electric fornece uma linha de produtos 
diversificada (controladores programáveis 
de segurança, controladores de segurança 
e módulos de relé de segurança) para 
atender à configuração do seu sistema e 
criar a solução de segurança ideal.

Alguns casos apresentados neste 
guia podem ser vistos em vídeos.

SW1DNN-WS0ADR-B SW1DNN-WS0ADR-B Ferramenta de configuração e monitoramento MELSEC-WS

WS0-CPU0 WS0-CPU000200 Tamanho do programa: 255 FBs, ciclo de scan: a partir de 4ms, interface: RS-232

WS0-MPL0 WS0-MPL000201 Plugue de memória para armazenar parâmetros e programas da CPU (necessário) (para WS0-CPU0/WS0-CPU1)

WS0-CPU3 WS0-CPU320202 Equipado com EFI (EFI é a interface de comunicação para configurar os produtos de segurança da SICK).
Flexi Link com EFI, Flexi Line com EFI, Interface: USB

WS0-XTDI WS0-XTDI80202 Entrada de segurança: 8 pontos de um canal ou 4 pontos de dois canais com bloco terminal tipo mola

WS0-4RO WS0-4RO4002 Saída de segurança: relé de segurança de 2 pontos e 4 saídas, 2 contatos EDM (controle dos contatores) e 2 saídas de diagnóstico, corrente de carga nominal: 6A/ponto máximo

WS0-XTIO WS0-XTIO84202
Entrada de segurança: 8 pontos de um canal ou 4 pontos de dois canais, Saída de segurança: 4 pontos de um canal ou 
2 pontos de dois canais. Corrente de saída: 2A/ponto máximo, bloco de terminais tipo mola, resposta de desligamento rápido de 8ms

WS0-C20R2 WS0-C20R2 Cabo RS-232 entre PC e módulo de CPU

WS0-GETH WS0-GETH00200 Conexão à comunicação Ethernet (comunicação não segura)

WS0-UC-232A WS0-UC-232A Cabo de conversão USB/RS-232

WS0-GCC1 WS0-GCC100202 Conexão à comunicação CC-Link (comunicação não segura)

WS0-TBC4 WS0-TBC4 Bloco de terminais de substituição tipo mola - 4 blocos de terminais incluídos

WS0-TBS4 WS0-TBS4 Bloco de terminais de substituição tipo parafuso - 4 blocos de terminais incluídos

Nome abreviado do modelo Código do produto Descrição

WS0-CPU1 WS0-CPU130202 Equipado com EFI (EFI é a interface de comunicação para configurar e monitorar os produtos de segurança da SICK).
Interface: RS-232

WS0-MPL1 WS0-MPL100201 Plugue de memória ou armazenamento de parâmetros e programas da CPU (necessário) (para WS0-CPU3)

Apresentamos casos em que a série MELSEC-WS é utilizada 
para resolver tarefas de segurança em dispositivos e 
sistemas, utilizando seus módulos e blocos de função.

Carregamento de material de uma 
serra vertical para painéis

Compacto
Alta velocidade

Simplicidade

Compacto
Alta velocidade

Simplicidade

Tamanho do módulo de 22,5mm

Desempenho de resposta de 8ms

Dispensa fiação complexa

Tamanho do módulo de 22,5mm

Desempenho de resposta de 8ms

Dispensa fiação complexa

WS0-C20M8U WS0-C20M8U Cabo USB/RS-232 para conexão PC-CPU (2m)

Ferramenta de Configuração 
e Monitoramento
SW1DNN-WS0ADR-B

Cabo WS0-C20R2 RS-232 de conexão ao módulo da CPU
Cabo de conversão USB/RS-232 WS0-UC-232A

Módulo combinado de E/S de segurança WS0-XTIO

Bloco terminal de substituição tipo parafuso WSO-TBS4
Bloco terminal de substituição tipo mola WSO-TBC4

Módulo de entrada de segurança WS0-XTDI 

Módulo de saída do relé de segurança WS0-4RO

Módulo de interface Ethernet WS0-GETH

Módulo de interface de rede CC-Link WS0-GCC1Cabo WS0-C20R2 RS-232 de conexão ao módulo da CPU
IHM GOT

Módulo de CPU/plugue de memória para módulo de CPU 
WS0-CPU0/WS0-MPL0
WS0-CPU1/WS0-MPL0
WS0-CPU3/WS0-MPL1
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Tarefas de 
segurança 

Resumo da aplicação

Em uma serra de painel, grandes 

painéis de madeira e plástico são 

cortados individualmente ou em 

conjunto. Os três pontos de entrada 

têm de ser protegidos porque é possível 

que um trabalhador entre na área de 

corte. O acesso e a saída pelos quais 

os painéis chegam automaticamente 

até a máquina e são cortados devem 

ser protegidos. Desse modo, o 

controlador precisa detectar a entrada 

de painéis ou de pessoa na área de 

perigo. Os acessos paralelos à correia 

transportadora têm de ser protegidos 

contra a entrada não autorizada durante 

a operação. Devido à alta velocidade da 

lâmina de serra, a invasão da área de 

perigo é especialmente perigosa. 

No caso de uma interrupção não 

autorizada da serra, será preciso 

reiniciá-la.

Vantagens para os usuários

Exemplo de execução com controlador de segurança
Todos os três acessos à máquina são protegidos 

por uma barreira de luz de segurança de múltiplos feixes. 

Se uma pessoa atingir a área de risco, a máquina é 

desligada com segurança. O acesso pelo lado da entrada 

e da saída da correia transportadora da serra é também 

monitorado pelo muting. Em ambos os lados, há dois 

sensores que se encarregam da desativação completa. 

Existem duas barreiras de luz de segurança de feixes 

múltiplos localizadas em cada lado. Ambas estão 

conectadas ao módulo principal do controlador de 

segurança MELSEC-WS por meio da interface EFI. 

Se algo além de um painel entrar na área de perigo, o 

sensor de muting conectado fornecerá informações ao 

controlador de segurança MELSEC-WS, que por sua vez 

desligará a máquina. 

O controlador detecta que não há nenhum painel na 

correia transportadora, e sim um objeto ou uma pessoa, o 

que não é permitido. O acesso frontal à serra é protegido 

por uma barreira de luz de segurança de feixes múltiplos 

que está conectada ao módulo de expansão do 

controlador de segurança MELSEC-WS. Neste caso, 

o muting não é necessário, dado que nada deve entrar 

na máquina por esse lado. 

Em caso de desligamento da serra, será necessária uma 

reinicialização manual no gabinete de comando.

 O espaço da área de controle de segurança da máquina pode ser reduzido utilizando o controlador 

 de segurança MELSEC-WS.

 O tempo de inatividade pode ser diminuído com a função muting.

Módulos utilizados:
 Módulo de CPU 

  WS0-CPU1

 Módulo de E/S 

  WS0-XTIO

Funções lógicas utilizadas:
 NOT, AND, OR, EXOR

 Reset

 Atraso de ativação

 Atraso de desativação

 Detecção de borda

 2 sensores de muting

 Flipflop RS

 Monitoramento de 
 intertravamento

Configuração de hardware

Página de resumo de entrada/saída

A tarefa

Indústria

Aplicações/tipo de máquina

Funções de segurança

Automação de segurança, proteção de ativos, 
proteção de áreas perigosas

Madeira, móveis

Serra vertical de painel

Diferenciação entre homens e materiais (muting), 
função de parada de emergência
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Um veículo guiado automaticamente 

(AGV) em trilhos transporta paletes do 

paletizador para a máquina de embala-

gem. A área próxima aos trilhos é 

constantemente percorrida pelos traba-

lhadores. Por essa razão, a utilização 

de uma correia transportadora não 

seria possível. Para evitar uma colisão 

entre o AGV e um trabalhador, ou para 

eliminar a utilização negligente do AGV 

como meio de transporte pessoal, o 

AGV tem de ser protegido.

Se um trabalhador sobe no AGV, deve 

haver um reinício manual. O veículo 

também deverá parar se um trabalhador 

entrar na área de perigo próxima ao 

mesmo. Ao deixar a área de perigo, 

haverá uma reinicialização após 2 

segundos, evitando longos períodos de 

inatividade. A máquina de paletização e 

a máquina de embalar também têm de 

ser protegidas para evitar o acesso não 

autorizado.

A área de perigo próxima ao AGV é protegida por dois 

scanners de segurança a laser, um à esquerda e outro à 

direita, além de outros dois, um na frente e outro atrás. 

Os dois scanners estão conectados ao controlador de 

segurança MELSEC-WS pela interface EFI. Ambos estão 

conectados ao módulo de expansão do controlador de 

segurança MELSEC-WS. 

A detecção de campo de proteção simultânea oferece um 

nível extra de segurança aos trabalhadores. Ao entrar no 

campo de proteção maior de ambos os scanners de 

segurança a laser, o AGV para, no entanto, depois de dois 

segundos, ocorre um reinício automático. Se o campo 

de proteção menor de ambos os scanners for então 

interrompido, o AGV voltará a parar, devendo ser reiniciado 

manualmente, já que o trabalhador está agora muito 

próximo ao AGV. Em ambos os lados do AGV, o campo de 

proteção dos dois scanners protege a área. Ninguém pode 

entrar no AGV nem na máquina sem disparar um sinal. 

Os campos de proteção dos quatro scanners estão 

sempre ativos, independentemente da direção do AGV. 

Finalmente, para parar o AGV durante uma situação de 

perigo, existe um botão de parada de emergência no 

veículo. A proteção da entrada do paletizador é alcançada 

por meio de um controlador de segurança separado, 

o MELSEC-WS, em conjunto com uma barreira de luz de 

segurança de feixes múltiplos. 

Dois sensores adicionais são instalados com seus 

refletores para o muting.

 O monitor do campo de proteção com quatro scanners de segurança a laser permite reinício 

 automático e manual, dependendo da situação.

 O tempo de inatividade do AGV pode ser diminuído com o reinício automático.

Módulos utilizados:
 Módulo de CPU 

  WS0-CPU1

 Módulo de E/S 

  WS0-XTIO

Funções lógicas utilizadas:
 NOT, AND

 Reset

 Atraso de ativação

Automação de segurança, proteção de 
áreas perigosas

Logística

AGV

Função de parada de emergência, diferenciação 
entre homens e materiais (muting)

Logi
stics
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Um veículo guiado automaticamente 

(AGV) em trilhos transporta paletes do 

paletizador para a máquina de embala-

gem. A área próxima aos trilhos é 

constantemente percorrida pelos traba-

lhadores. Por essa razão, a utilização 

de uma correia transportadora não 

seria possível. Para evitar uma colisão 

entre o AGV e um trabalhador, ou para 

eliminar a utilização negligente do AGV 

como meio de transporte pessoal, o 

AGV tem de ser protegido.

Se um trabalhador sobe no AGV, deve 

haver um reinício manual. O veículo 

também deverá parar se um trabalhador 

entrar na área de perigo próxima ao 

mesmo. Ao deixar a área de perigo, 

haverá uma reinicialização após 2 

segundos, evitando longos períodos de 

inatividade. A máquina de paletização e 

a máquina de embalar também têm de 

ser protegidas para evitar o acesso não 

autorizado.

A área de perigo próxima ao AGV é protegida por dois 

scanners de segurança a laser, um à esquerda e outro à 

direita, além de outros dois, um na frente e outro atrás. 

Os dois scanners estão conectados ao controlador de 

segurança MELSEC-WS pela interface EFI. Ambos estão 

conectados ao módulo de expansão do controlador de 

segurança MELSEC-WS. 

A detecção de campo de proteção simultânea oferece um 

nível extra de segurança aos trabalhadores. Ao entrar no 

campo de proteção maior de ambos os scanners de 

segurança a laser, o AGV para, no entanto, depois de dois 

segundos, ocorre um reinício automático. Se o campo 

de proteção menor de ambos os scanners for então 

interrompido, o AGV voltará a parar, devendo ser reiniciado 

manualmente, já que o trabalhador está agora muito 

próximo ao AGV. Em ambos os lados do AGV, o campo de 

proteção dos dois scanners protege a área. Ninguém pode 

entrar no AGV nem na máquina sem disparar um sinal. 

Os campos de proteção dos quatro scanners estão 

sempre ativos, independentemente da direção do AGV. 

Finalmente, para parar o AGV durante uma situação de 

perigo, existe um botão de parada de emergência no 

veículo. A proteção da entrada do paletizador é alcançada 

por meio de um controlador de segurança separado, 

o MELSEC-WS, em conjunto com uma barreira de luz de 

segurança de feixes múltiplos. 

Dois sensores adicionais são instalados com seus 

refletores para o muting.

 O monitor do campo de proteção com quatro scanners de segurança a laser permite reinício 

 automático e manual, dependendo da situação.

 O tempo de inatividade do AGV pode ser diminuído com o reinício automático.

Módulos utilizados:
 Módulo de CPU 

  WS0-CPU1

 Módulo de E/S 

  WS0-XTIO

Funções lógicas utilizadas:
 NOT, AND

 Reset

 Atraso de ativação

Automação de segurança, proteção de 
áreas perigosas

Logística

AGV

Função de parada de emergência, diferenciação 
entre homens e materiais (muting)

Logi
stics
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No decorrer do controle de qualidade, 

os tanques são verificados quanto à 

existência de vazamentos mediante 

uma máquina de teste, equipada com 

duas estações de teste independentes. 

Os tanques são inseridos manualmente 

na unidade de controle de teste. 

Os tanques defeituosos devem ser 

detectados e separados antes da 

entrega. Consequentemente, os 

tanques devem ser identificados por 

um leitor de código de barras e depois 

verificados quanto à existência de 

vazamentos. Após passar pelo teste, 

os tanques são etiquetados. 

O acesso não autorizado durante a 

realização do procedimento de teste 

deve ser bloqueado por portas, que só 

podem ser abertas quando a máquina 

está parada. Um modo de serviço 

também deverá ser possível se as 

portas estiverem abertas. Uma parada 

manual da máquina também deve ser 

fornecida para permitir o controle de 

parada. 

Exemplo de execução com controlador de segurança
Ambas as portas são protegidas por uma chave de 

segurança. Dessa forma, o procedimento de teste somente 

poderá iniciar se as portas estiverem fechadas. As 

estações de teste são controladas separadamente, de 

modo que o procedimento de teste somente possa iniciar 

após o fechamento da porta. Simultaneamente, é possível 

inserir um novo tanque no segundo local de teste. Se a 

porta estiver aberta, somente o procedimento de teste 

afetado será interrompido. 

No modo de serviço, há um interruptor localizado em cada 

estação de teste. Esse interruptor fornece um modo de 

serviço seguro da máquina e, no caso de ocorrer uma 

situação de perigo, ele para a respectiva estação de 

processo. Ao fechar as portas posteriormente, o 

procedimento de teste será iniciado automaticamente. 

Além disso, a máquina está equipada com um botão de 

parada de emergência de dois canais. Ele deve ser 

pressionado para parar a máquina por completo no 

caso de situação de perigo.

Portanto, o botão de parada de emergência é instalado 

justo no meio das duas estações de teste. Se houver 

uma parada de emergência, a máquina voltará a ser 

iniciada, desde que seja pressionado o respectivo botão 

de reinicialização. O controlador de segurança 

MELSEC-WS monitora os sinais dos componentes de 

segurança e interrompe uma ou mais partes da máquina, 

dependendo da situação de perigo.

 O modo de manutenção segura está disponível mediante a utilização de um interruptor.

 A operação em paralelo em duas áreas de trabalho torna-se possível ao se dividir a máquina 

 de teste em duas estações de teste.

Módulos utilizados:
 Módulo de CPU 

  WS0-CPU0

 Módulos de E/S 

  WS0-XTIO

  WS0-XTDI

 Módulo de expansão de 

saída relé 

  WS0-4RO

Funções lógicas utilizadas:
 OR

 Reset

 EDM

Automação de segurança, proteção de 
áreas perigosas

Autopeças e montadoras de veículos

Detecção de vazamentos nos tanques 
de combustível

Função de parada de emergência
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No decorrer do controle de qualidade, 

os tanques são verificados quanto à 

existência de vazamentos mediante 

uma máquina de teste, equipada com 

duas estações de teste independentes. 

Os tanques são inseridos manualmente 

na unidade de controle de teste. 

Os tanques defeituosos devem ser 

detectados e separados antes da 

entrega. Consequentemente, os 

tanques devem ser identificados por 

um leitor de código de barras e depois 

verificados quanto à existência de 

vazamentos. Após passar pelo teste, 

os tanques são etiquetados. 

O acesso não autorizado durante a 

realização do procedimento de teste 

deve ser bloqueado por portas, que só 

podem ser abertas quando a máquina 

está parada. Um modo de serviço 

também deverá ser possível se as 

portas estiverem abertas. Uma parada 

manual da máquina também deve ser 

fornecida para permitir o controle de 

parada. 

Exemplo de execução com controlador de segurança
Ambas as portas são protegidas por uma chave de 

segurança. Dessa forma, o procedimento de teste somente 

poderá iniciar se as portas estiverem fechadas. As 

estações de teste são controladas separadamente, de 

modo que o procedimento de teste somente possa iniciar 

após o fechamento da porta. Simultaneamente, é possível 

inserir um novo tanque no segundo local de teste. Se a 

porta estiver aberta, somente o procedimento de teste 

afetado será interrompido. 

No modo de serviço, há um interruptor localizado em cada 

estação de teste. Esse interruptor fornece um modo de 

serviço seguro da máquina e, no caso de ocorrer uma 

situação de perigo, ele para a respectiva estação de 

processo. Ao fechar as portas posteriormente, o 

procedimento de teste será iniciado automaticamente. 

Além disso, a máquina está equipada com um botão de 

parada de emergência de dois canais. Ele deve ser 

pressionado para parar a máquina por completo no 

caso de situação de perigo.

Portanto, o botão de parada de emergência é instalado 

justo no meio das duas estações de teste. Se houver 

uma parada de emergência, a máquina voltará a ser 

iniciada, desde que seja pressionado o respectivo botão 

de reinicialização. O controlador de segurança 

MELSEC-WS monitora os sinais dos componentes de 

segurança e interrompe uma ou mais partes da máquina, 

dependendo da situação de perigo.

 O modo de manutenção segura está disponível mediante a utilização de um interruptor.

 A operação em paralelo em duas áreas de trabalho torna-se possível ao se dividir a máquina 

 de teste em duas estações de teste.

Módulos utilizados:
 Módulo de CPU 

  WS0-CPU0

 Módulos de E/S 

  WS0-XTIO

  WS0-XTDI

 Módulo de expansão de 

saída relé 

  WS0-4RO

Funções lógicas utilizadas:
 OR

 Reset

 EDM

Automação de segurança, proteção de 
áreas perigosas

Autopeças e montadoras de veículos

Detecção de vazamentos nos tanques 
de combustível

Função de parada de emergência
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Uma célula dupla de soldagem 

robotizada manipula as peças em duas 

mesas rotativas independentes. 

O acesso é protegido por barreiras no 

lado direito e esquerdo. Em uma 

barreira há uma porta de manutenção. 

A operação só será possível se essa 

porta estiver fechada. 

Os pontos de entrada pelos quais o 

trabalhador pode acessar a mesa 

rotativa estão sempre abertos. Assim, 

as peças de metal soldadas concluídas 

podem ser removidas. Uma nova peça 

somente poderá ser inserida se o braço 

do robô estiver na outra célula. A mesa 

rotativa também tem de estar em uma 

posição segura. Caso contrário, o robô 

precisará parar se alguém entrar nessa 

área. Não é possível entrar na célula 

em que o robô de solda está operando. 

Além disso, deve ser possível parar 

manualmente o robô em situações de 

perigo.

Exemplo de execução com controlador de segurança
O acesso pela porta de manutenção é bloqueado por 

uma chave de segurança. Se a porta é aberta, o robô 

e as mesas rotativas param. Os pontos de entrada 

utilizados para troca de material são monitorados por 

barreira de luz de segurança de feixes múltiplos. Usando 

dois interruptores de segurança magnéticos, a posição 

do centro do robô é determinada. Dessa maneira, a 

interrupção de um determinado ponto de entrada da 

barreira de luz de segurança de feixes múltiplos somente 

irá paralisar o robô se o braço do robô de soldagem 

estiver nessa área. A posição de segurança de cada 

uma das mesas rotativas é detectada pelo interruptor 

de segurança magnético. 

Se a mesa rotativa e o robô estiverem em uma posição de 

segurança, o trabalhador poderá entrar nessa área para 

trocar a peça. Todos os componentes de segurança estão 

conectados ao controlador se segurança MELSEC-WS, 

que controla a máquina com segurança. Se o robô parar 

completamente, a ação da mesa rotativa também será 

interrompida. 

O sinal de desligamento é enviado diretamente pelo 

controlador de segurança MELSEC-WS. Depois de parar 

completamente, o botão de reinicialização deverá ser 

pressionado para voltar a iniciar a máquina. Além disso, há 

um botão de parada de emergência em cada acesso e em 

cada porta de manutenção, capazes de desligar a máquina 

em situações de alto risco.

 Possibilidade de operação em paralelo em duas áreas de trabalho.

 Tempo de inatividade reduzido que minimiza o tempo de ciclo.

 O mais alto nível de segurança para o trabalhador por meio de múltiplas proteções.

Módulos utilizados:
 Módulo de CPU 

  WS0-CPU0

 Módulos de E/S 

  WS0-XTIO

  WS0-XTDI

Funções lógicas utilizadas:
 AND, OR

 Reset

Automação de segurança, proteção de ativos, proteção 
de áreas perigosas, monitoramento de posição segura

Produção de metal e aço

Robô de soldagem

Função de parada de emergência, reset/
reinicialização, monitoramento de posição segura

Célula dupla de soldagem robotizada

Configuração de hardware

Página de resumo de entrada/saída

Tarefas de 
segurança 
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Uma célula dupla de soldagem 

robotizada manipula as peças em duas 

mesas rotativas independentes. 

O acesso é protegido por barreiras no 

lado direito e esquerdo. Em uma 

barreira há uma porta de manutenção. 

A operação só será possível se essa 

porta estiver fechada. 

Os pontos de entrada pelos quais o 

trabalhador pode acessar a mesa 

rotativa estão sempre abertos. Assim, 

as peças de metal soldadas concluídas 

podem ser removidas. Uma nova peça 

somente poderá ser inserida se o braço 

do robô estiver na outra célula. A mesa 

rotativa também tem de estar em uma 

posição segura. Caso contrário, o robô 

precisará parar se alguém entrar nessa 

área. Não é possível entrar na célula 

em que o robô de solda está operando. 

Além disso, deve ser possível parar 

manualmente o robô em situações de 

perigo.

Exemplo de execução com controlador de segurança
O acesso pela porta de manutenção é bloqueado por 

uma chave de segurança. Se a porta é aberta, o robô 

e as mesas rotativas param. Os pontos de entrada 

utilizados para troca de material são monitorados por 

barreira de luz de segurança de feixes múltiplos. Usando 

dois interruptores de segurança magnéticos, a posição 

do centro do robô é determinada. Dessa maneira, a 

interrupção de um determinado ponto de entrada da 

barreira de luz de segurança de feixes múltiplos somente 

irá paralisar o robô se o braço do robô de soldagem 

estiver nessa área. A posição de segurança de cada 

uma das mesas rotativas é detectada pelo interruptor 

de segurança magnético. 

Se a mesa rotativa e o robô estiverem em uma posição de 

segurança, o trabalhador poderá entrar nessa área para 

trocar a peça. Todos os componentes de segurança estão 

conectados ao controlador se segurança MELSEC-WS, 

que controla a máquina com segurança. Se o robô parar 

completamente, a ação da mesa rotativa também será 

interrompida. 

O sinal de desligamento é enviado diretamente pelo 

controlador de segurança MELSEC-WS. Depois de parar 

completamente, o botão de reinicialização deverá ser 

pressionado para voltar a iniciar a máquina. Além disso, há 

um botão de parada de emergência em cada acesso e em 

cada porta de manutenção, capazes de desligar a máquina 

em situações de alto risco.

 Possibilidade de operação em paralelo em duas áreas de trabalho.

 Tempo de inatividade reduzido que minimiza o tempo de ciclo.

 O mais alto nível de segurança para o trabalhador por meio de múltiplas proteções.

Módulos utilizados:
 Módulo de CPU 

  WS0-CPU0

 Módulos de E/S 

  WS0-XTIO

  WS0-XTDI

Funções lógicas utilizadas:
 AND, OR

 Reset

Automação de segurança, proteção de ativos, proteção 
de áreas perigosas, monitoramento de posição segura

Produção de metal e aço

Robô de soldagem

Função de parada de emergência, reset/
reinicialização, monitoramento de posição segura
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Uma embaladora strech de alto 

desempenho tem de ser protegida 

contra acesso não autorizado. 

Os paletes chegam até a embaladora 

com por correia transportadora, onde 

são automaticamente envolvidos pela 

película. Finalmente, são movidos 

para fora da máquina e preparados 

para o transporte. Em ambas as 

extremidades da máquina, é preciso 

garantir que nenhum trabalhador 

possa entrar na área de enrolamento. 

Essa área somente será acessível 

pelas duas portas de manutenção, 

uma das quais é utilizada para 

recarregar a bobina. 

Se uma dessas portas for aberta, 

ou se um trabalhador entrar em um 

dos acessos, será preciso reiniciar a 

máquina. O trabalhador também 

deve poder parar a embaladora 

manualmente.

O acesso da correia transportadora à máquina embaladora 

é protegido mediante uma barreira de luz de segurança de 

feixes múltiplos. Além disso, há sensores com muting para 

garantir que somente paletes carregados possam entrar na 

máquina. Se uma pessoa entrar, o controlador de 

segurança MELSEC-WS conectado detectará um 

movimento diferente, desligando a máquina de forma 

segura. O acesso pelo qual os paletes deixam a 

envolvedora com filme strech é protegido por uma cortina 

de luz de segurança. Ele detecta o perfil dos paletes à 

medida que estes saem da envolvedora, desligando o 

atuador se houver um padrão diferente. Para substituir os 

rolos de filme, é possível entrar em uma das portas de 

manutenção protegidas por um interruptor de segurança. 

Se a porta da frente for aberta, os atuadores da máquina 

para troca de filme serão paralisados, de modo que a troca 

das bobinas não representem perigo. Se a porta de 

manutenção traseira estiver aberta, o movimento de 

embalagem da máquina irá parar imediatamente. Depois 

de entrar, será necessário reiniciar a máquina. 

Os botões de reinicialização estão no gabinete de controle 

ao lado da porta de manutenção. Há também um botão de 

parada de emergência em cada lado, por meio do qual é 

possível desligar manualmente a máquina. Todos os 

componentes de segurança estão conectados ao 

controlador se segurança MELSEC-WS.

 Fornecimento de uma solução de controle para máquinas de segurança compactas e flexíveis.

 A conexão pelo módulo de interface CC-Link permite o monitoramento remoto do estado das 

 máquinas de segurança.

Módulos utilizados:
 Módulo de CPU 

  WS0-CPU1

 Módulo de E/S 

  WS0-XTIO

 Módulo de interface 

  WS0-GCC1

Funções lógicas utilizadas:
 AND

 Reset

Automação de segurança, proteção de ativos, 
proteção de áreas perigosas

Embalagem

Envolvedora com filme strech

Diferenciação entre homens e material (muting), 
função de parada de emergência, integração de 
automação segura no sistema de controle em 
diferentes redes (módulo de interface), 
reset/reiniciar

Envolvedora com filme strech

Funções de segurança

Exemplo de execução com controlador de segurança

Configuração de hardware
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Uma embaladora strech de alto 

desempenho tem de ser protegida 

contra acesso não autorizado. 

Os paletes chegam até a embaladora 

com por correia transportadora, onde 

são automaticamente envolvidos pela 

película. Finalmente, são movidos 

para fora da máquina e preparados 

para o transporte. Em ambas as 

extremidades da máquina, é preciso 

garantir que nenhum trabalhador 

possa entrar na área de enrolamento. 

Essa área somente será acessível 

pelas duas portas de manutenção, 

uma das quais é utilizada para 

recarregar a bobina. 

Se uma dessas portas for aberta, 

ou se um trabalhador entrar em um 

dos acessos, será preciso reiniciar a 

máquina. O trabalhador também 

deve poder parar a embaladora 

manualmente.

O acesso da correia transportadora à máquina embaladora 

é protegido mediante uma barreira de luz de segurança de 

feixes múltiplos. Além disso, há sensores com muting para 

garantir que somente paletes carregados possam entrar na 

máquina. Se uma pessoa entrar, o controlador de 

segurança MELSEC-WS conectado detectará um 

movimento diferente, desligando a máquina de forma 

segura. O acesso pelo qual os paletes deixam a 

envolvedora com filme strech é protegido por uma cortina 

de luz de segurança. Ele detecta o perfil dos paletes à 

medida que estes saem da envolvedora, desligando o 

atuador se houver um padrão diferente. Para substituir os 

rolos de filme, é possível entrar em uma das portas de 

manutenção protegidas por um interruptor de segurança. 

Se a porta da frente for aberta, os atuadores da máquina 

para troca de filme serão paralisados, de modo que a troca 

das bobinas não representem perigo. Se a porta de 

manutenção traseira estiver aberta, o movimento de 

embalagem da máquina irá parar imediatamente. Depois 

de entrar, será necessário reiniciar a máquina. 

Os botões de reinicialização estão no gabinete de controle 

ao lado da porta de manutenção. Há também um botão de 

parada de emergência em cada lado, por meio do qual é 

possível desligar manualmente a máquina. Todos os 

componentes de segurança estão conectados ao 

controlador se segurança MELSEC-WS.

 Fornecimento de uma solução de controle para máquinas de segurança compactas e flexíveis.

 A conexão pelo módulo de interface CC-Link permite o monitoramento remoto do estado das 

 máquinas de segurança.

Módulos utilizados:
 Módulo de CPU 

  WS0-CPU1

 Módulo de E/S 

  WS0-XTIO

 Módulo de interface 

  WS0-GCC1

Funções lógicas utilizadas:
 AND

 Reset

Automação de segurança, proteção de ativos, 
proteção de áreas perigosas

Embalagem

Envolvedora com filme strech

Diferenciação entre homens e material (muting), 
função de parada de emergência, integração de 
automação segura no sistema de controle em 
diferentes redes (módulo de interface), 
reset/reiniciar

Envolvedora com filme strech

Funções de segurança

Exemplo de execução com controlador de segurança

Configuração de hardware

Página de resumo de entrada/saída

Tarefas de 
segurança 
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Guia de aplicação do 
controlador de segurança

Na prensa pneumática é possível 

escolher três modos de operação por 

meio de um interruptor em modo de 

usuário: Um modo bimanual, onde o 

comando bimanual deve ser 

pressionado durante todo o ciclo; um 

modo de um ciclo, pelo qual a prensa é 

iniciada automaticamente após uma 

entrada na prensa; e um modo de dois 

ciclos, que começa após duas entradas 

na prensa. Em todos os três modos de 

funcionamento, o trabalhador deve ser 

protegido da prensa por meio de uma 

cortina de luz de segurança. Para a 

partida inicial no modo bimanual, é 

preciso reiniciar. Se alguém interromper 

a prensa, ela irá parar e precisará ser 

reiniciada novamente. 

Além disso, existe uma porta de 

manutenção, que é protegida para que 

não seja aberta sem autorização 

durante o funcionamento da prensa. 

Após cada mudança para um novo 

modo de usuário, será preciso reiniciar.

Exemplo de execução com controlador de segurança
A porta de manutenção é protegida por um interruptor de 

segurança e somente poderá ser aberta se a prensa 

estiver parada. O acesso frontal à prensa, área pela qual 

as peças são inseridas e removidas, é protegido com uma 

cortina de luz de segurança em todos os modos de 

operação. O início da prensa ocorre ao pressionar o botão 

de reinicialização no gabinete de controle do modo de um 

ou dois ciclos. No modo bimanual, os botões bimanuais 

devem ser pressionados durante todo o ciclo. 

O controlador de segurança MELSEC-WS assume a 

conexão e o controle de todos os dispositivos de 

segurança. No modo de um ciclo, a prensa é ativada por 

meio da reinicialização do primeiro ciclo, uma vez que está 

no modo de dois ciclos. Ao interromper a cortina de luz de 

segurança uma ou duas vezes, dependendo do modo, o 

ciclo começa de novo. Nesse caso, o controlador de 

segurança MELSEC-WS detecta com que frequência e 

durante quanto tempo a cortina de luz é interrompida. 

No caso de haver um monitoramento de tempo com PSDI 

ativo, a duração máxima de uma PSDI completa é limitada 

a 30 segundos. O controlador de segurança MELSEC-WS 

interrompe a prensa após um acesso inesperado e 

precisará ser reiniciada. Um acesso durante o ciclo de 

prensagem o interrompe diretamente. Além disso, a válvula 

principal e as demais válvulas são controladas pelo 

controlador de segurança MELSEC-WS, assim como o 

movimento da prensa. Finalmente, há um botão de parada 

de emergência instalado fora da prensa que a desliga e a 

desconecta em situações de perigo.

 As funções de segurança relacionadas aos dispositivos de prensagem podem ser facilmente 

 realizadas usando um dispositivo preparado para a configuração do controlador de segurança e 

 a ferramenta de monitoração.

Módulos utilizados:
 Módulo de CPU 

  WS0-CPU0

 Módulo de E/S 

  WS0-XTIO

Funções lógicas utilizadas:
 OR

 Reset

 Controle bimanual

 (tipo IIIA)

 Interruptor de modo 

 de usuário

 Press Single Stroke

 Break mode

Automação de segurança, proteção de 
áreas perigosas

Máquina ferramenta

Prensa

Modos de controle e seleção do modo de 
funcionamento, função de parada de emergência, 
controlador da máquina, reset/reiniciar, 
função de bloqueio de segurança

Prensa pneumática

Funções de segurança

Configuração de hardware

Página de resumo de entrada/saída

Tarefas de 
segurança 
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Na prensa pneumática é possível 

escolher três modos de operação por 

meio de um interruptor em modo de 

usuário: Um modo bimanual, onde o 

comando bimanual deve ser 

pressionado durante todo o ciclo; um 

modo de um ciclo, pelo qual a prensa é 

iniciada automaticamente após uma 

entrada na prensa; e um modo de dois 

ciclos, que começa após duas entradas 

na prensa. Em todos os três modos de 

funcionamento, o trabalhador deve ser 

protegido da prensa por meio de uma 

cortina de luz de segurança. Para a 

partida inicial no modo bimanual, é 

preciso reiniciar. Se alguém interromper 

a prensa, ela irá parar e precisará ser 

reiniciada novamente. 

Além disso, existe uma porta de 

manutenção, que é protegida para que 

não seja aberta sem autorização 

durante o funcionamento da prensa. 

Após cada mudança para um novo 

modo de usuário, será preciso reiniciar.

Exemplo de execução com controlador de segurança
A porta de manutenção é protegida por um interruptor de 

segurança e somente poderá ser aberta se a prensa 

estiver parada. O acesso frontal à prensa, área pela qual 

as peças são inseridas e removidas, é protegido com uma 

cortina de luz de segurança em todos os modos de 

operação. O início da prensa ocorre ao pressionar o botão 

de reinicialização no gabinete de controle do modo de um 

ou dois ciclos. No modo bimanual, os botões bimanuais 

devem ser pressionados durante todo o ciclo. 

O controlador de segurança MELSEC-WS assume a 

conexão e o controle de todos os dispositivos de 

segurança. No modo de um ciclo, a prensa é ativada por 

meio da reinicialização do primeiro ciclo, uma vez que está 

no modo de dois ciclos. Ao interromper a cortina de luz de 

segurança uma ou duas vezes, dependendo do modo, o 

ciclo começa de novo. Nesse caso, o controlador de 

segurança MELSEC-WS detecta com que frequência e 

durante quanto tempo a cortina de luz é interrompida. 

No caso de haver um monitoramento de tempo com PSDI 

ativo, a duração máxima de uma PSDI completa é limitada 

a 30 segundos. O controlador de segurança MELSEC-WS 

interrompe a prensa após um acesso inesperado e 

precisará ser reiniciada. Um acesso durante o ciclo de 

prensagem o interrompe diretamente. Além disso, a válvula 

principal e as demais válvulas são controladas pelo 

controlador de segurança MELSEC-WS, assim como o 

movimento da prensa. Finalmente, há um botão de parada 

de emergência instalado fora da prensa que a desliga e a 

desconecta em situações de perigo.

 As funções de segurança relacionadas aos dispositivos de prensagem podem ser facilmente 

 realizadas usando um dispositivo preparado para a configuração do controlador de segurança e 

 a ferramenta de monitoração.

Módulos utilizados:
 Módulo de CPU 

  WS0-CPU0

 Módulo de E/S 

  WS0-XTIO

Funções lógicas utilizadas:
 OR

 Reset

 Controle bimanual

 (tipo IIIA)

 Interruptor de modo 

 de usuário

 Press Single Stroke

 Break mode

Automação de segurança, proteção de 
áreas perigosas

Máquina ferramenta

Prensa

Modos de controle e seleção do modo de 
funcionamento, função de parada de emergência, 
controlador da máquina, reset/reiniciar, 
função de bloqueio de segurança

Prensa pneumática

Funções de segurança

Configuração de hardware
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Em um fornecedor automotivo, a lona 

recém-fabricada é feita por meio de 

prensas de fluxo. O material é enrolado 

em dois rolos no final da máquina. 

Esse material logo será utilizado para 

produzir pneus, onde será combinado 

com borracha. Os rolos giram 

lentamente, retendo o material.

O perigo para os trabalhadores é que 

eles fiquem presos em um desses 

rolos. Se os rolos estão cheios, eles 

são girados 90° de modo que possam 

ser removidos por uma empilhadeira. 

Em seguida, um novo rolo pode ser 

colocado novamente. 

O movimento rotativo é perigoso e 

pode ferir um trabalhador; portanto, 

o acesso deve ser protegido.

Exemplo de execução com controlador de segurança
Dependendo do progresso, o material não é produzido a 

uma taxa constante. No entanto, os rolos giram a uma 

velocidade constante, fazendo com que algumas fibras de 

lona caiam no chão. Essa situação não deveria resultar em 

uma parada. 

O monitoramento da área se faz possível somente por 

meio de três tapetes de segurança, pois devido ao peso 

leve da lona, as fibras não ativarão o tapete. Já o peso de 

um trabalhador, no entanto, ativaria o tapete 

imediatamente se ele entrar nessa área. Nesse caso, 

ambos os rolos param. Posteriormente, é necessário 

reiniciar manualmente pela parte de fora dessa área para 

reiniciar ambos os rolos. A área de remoção na qual a 

empilhadeira recebe os rolos é protegida por dois 

scanners de segurança a laser que asseguram que 

nenhum trabalhador esteja no interior quando os rolos 

concluídos são removidos. 

Além disso, existem quatro botões de parada de 

emergência que param os atuadores do rolo 

manualmente. Esses componentes de segurança e todos 

os outros estão conectados ao controlador de segurança 

MELSEC-WS.

 Permite um processo de operação suave sem interrupções inesperadas.

Módulos utilizados:
 Módulo de CPU 

  WS0-CPU1

 Módulo de E/S

  WS0-XTIO

Funções lógicas utilizadas:
 OR

 Reset

Automação de segurança, proteção de ativos, 
proteção de áreas perigosas

Autopeças e montadoras de veículos

Rebobinador de lona de pneu

Função parada de emergência, reset/reiniciar
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Guia de aplicação do 
controlador de segurança

Em um fornecedor automotivo, a lona 

recém-fabricada é feita por meio de 

prensas de fluxo. O material é enrolado 

em dois rolos no final da máquina. 

Esse material logo será utilizado para 

produzir pneus, onde será combinado 

com borracha. Os rolos giram 

lentamente, retendo o material.

O perigo para os trabalhadores é que 

eles fiquem presos em um desses 

rolos. Se os rolos estão cheios, eles 

são girados 90° de modo que possam 

ser removidos por uma empilhadeira. 

Em seguida, um novo rolo pode ser 

colocado novamente. 

O movimento rotativo é perigoso e 

pode ferir um trabalhador; portanto, 

o acesso deve ser protegido.

Exemplo de execução com controlador de segurança
Dependendo do progresso, o material não é produzido a 

uma taxa constante. No entanto, os rolos giram a uma 

velocidade constante, fazendo com que algumas fibras de 

lona caiam no chão. Essa situação não deveria resultar em 

uma parada. 

O monitoramento da área se faz possível somente por 

meio de três tapetes de segurança, pois devido ao peso 

leve da lona, as fibras não ativarão o tapete. Já o peso de 

um trabalhador, no entanto, ativaria o tapete 

imediatamente se ele entrar nessa área. Nesse caso, 

ambos os rolos param. Posteriormente, é necessário 

reiniciar manualmente pela parte de fora dessa área para 

reiniciar ambos os rolos. A área de remoção na qual a 

empilhadeira recebe os rolos é protegida por dois 

scanners de segurança a laser que asseguram que 

nenhum trabalhador esteja no interior quando os rolos 

concluídos são removidos. 

Além disso, existem quatro botões de parada de 

emergência que param os atuadores do rolo 

manualmente. Esses componentes de segurança e todos 

os outros estão conectados ao controlador de segurança 

MELSEC-WS.

 Permite um processo de operação suave sem interrupções inesperadas.

Módulos utilizados:
 Módulo de CPU 

  WS0-CPU1

 Módulo de E/S

  WS0-XTIO

Funções lógicas utilizadas:
 OR

 Reset

Automação de segurança, proteção de ativos, 
proteção de áreas perigosas

Autopeças e montadoras de veículos

Rebobinador de lona de pneu

Função parada de emergência, reset/reiniciar
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Em uma célula robotizada, dois robôs 

organizam e paletizam pacotes de 

jornais que entram na célula por uma 

correia transportadora. Os pacotes são 

identificados por um scanner de código 

de barras e empilhados em seus 

respectivos paletes depois ou, se não 

puderem ser detectados, classificados 

por um robô. Os pacotes rejeitados e 

paletizados saem da célula por uma 

correia transportadora. 

Esses dois acessos têm de ser protegi-

dos, de modo que nenhum trabalhador 

possa entrar na célula através deles. 

Além disso, existem duas portas de 

manutenção que devem ser protegidas 

contra acesso não autorizado enquanto 

a máquina estiver em funcionamento. 

Finalmente, o espaço na célula atrás do 

robô deve ser protegido para que 

nenhum trabalhador possa entrar na 

área de trabalho do robô por cima das 

barreiras ao redor da célula.

Ambas as saídas, através das quais os paletes ou pacotes 

de jornais ordenados deixam a célula por uma correia 

transportadora, são protegidas por uma cortina de luz de 

segurança. Ambas têm dois sensores de muting que 

permitem a passagem de jornais, mas não de 

trabalhadores. As duas portas de manutenção são 

protegidas com um interruptor de segurança, permitindo o 

acesso somente se os robôs e as correias transportadoras 

estiverem desligados. Uma vez que isso ocorre, um botão 

na entrada da porta pode ser pressionado para 

desbloquear a trava. Ao lado de cada uma das portas, 

existe um botão de parada de emergência que faz com 

que a célula robotizada seja completamente desligada de 

tal modo que não seja possível qualquer situação de 

perigo. Todos os componentes de segurança estão 

conectados ao controlador se segurança MELSEC-WS. O 

scanner de segurança a laser é conectado ao controlador 

de segurança MELSEC-WS e usado para monitorar o 

espaço livre atrás dos robôs na célula, impedindo que um 

trabalhador entre na célula pela correia transportadora, 

que entrega os pacotes de jornal que vêm da parte de 

cima. Se os dois robôs e as correias transportadoras 

forem desligados, será preciso reiniciar. Os botões de 

reinicialização estão instalados ao lado dos botões de 

parada de emergência.

 A implementação do controlador de segurança MELSEC-WS, no qual é possível executar 

 uma lógica de controle de segurança complexa, evita períodos de inatividade desnecessários 

 e aumenta a produtividade.

Funções lógicas utilizadas:
 OR

 Reset

 EDM

 Roteamento 1:N

 Atraso de desativação

 2 sensores de muting

Impressão e papel

Paletizadora de jornal

Diferenciação entre homens e materiais (muting), 
função de parada de emergência, reset/reiniciar, 
função de bloqueio de segurança

Top

Top
Top

Top

Flexi

Flexi
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Em uma célula robotizada, dois robôs 

organizam e paletizam pacotes de 

jornais que entram na célula por uma 

correia transportadora. Os pacotes são 

identificados por um scanner de código 

de barras e empilhados em seus 

respectivos paletes depois ou, se não 

puderem ser detectados, classificados 

por um robô. Os pacotes rejeitados e 

paletizados saem da célula por uma 

correia transportadora. 

Esses dois acessos têm de ser protegi-

dos, de modo que nenhum trabalhador 

possa entrar na célula através deles. 

Além disso, existem duas portas de 

manutenção que devem ser protegidas 

contra acesso não autorizado enquanto 

a máquina estiver em funcionamento. 

Finalmente, o espaço na célula atrás do 

robô deve ser protegido para que 

nenhum trabalhador possa entrar na 

área de trabalho do robô por cima das 

barreiras ao redor da célula.

Ambas as saídas, através das quais os paletes ou pacotes 

de jornais ordenados deixam a célula por uma correia 

transportadora, são protegidas por uma cortina de luz de 

segurança. Ambas têm dois sensores de muting que 

permitem a passagem de jornais, mas não de 

trabalhadores. As duas portas de manutenção são 

protegidas com um interruptor de segurança, permitindo o 

acesso somente se os robôs e as correias transportadoras 

estiverem desligados. Uma vez que isso ocorre, um botão 

na entrada da porta pode ser pressionado para 

desbloquear a trava. Ao lado de cada uma das portas, 

existe um botão de parada de emergência que faz com 

que a célula robotizada seja completamente desligada de 

tal modo que não seja possível qualquer situação de 

perigo. Todos os componentes de segurança estão 

conectados ao controlador se segurança MELSEC-WS. O 

scanner de segurança a laser é conectado ao controlador 

de segurança MELSEC-WS e usado para monitorar o 

espaço livre atrás dos robôs na célula, impedindo que um 

trabalhador entre na célula pela correia transportadora, 

que entrega os pacotes de jornal que vêm da parte de 

cima. Se os dois robôs e as correias transportadoras 

forem desligados, será preciso reiniciar. Os botões de 

reinicialização estão instalados ao lado dos botões de 

parada de emergência.

 A implementação do controlador de segurança MELSEC-WS, no qual é possível executar 

 uma lógica de controle de segurança complexa, evita períodos de inatividade desnecessários 

 e aumenta a produtividade.

Funções lógicas utilizadas:
 OR

 Reset

 EDM

 Roteamento 1:N

 Atraso de desativação

 2 sensores de muting

Impressão e papel

Paletizadora de jornal

Diferenciação entre homens e materiais (muting), 
função de parada de emergência, reset/reiniciar, 
função de bloqueio de segurança

Top

Top
Top

Top

Flexi

Flexi
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Uma prensa que produz peças de motor 
deve ser protegida de tal forma que a 
movimentação perigosa seja interrompi-
da se alguém entrar na mesma.
A prensa dispõe de cinco modos de 
operação, os dois primeiros são os 
modos curso único, no qual um ciclo de 
prensagem é iniciado por meio de 
controle bimanual e o modo de serviço, 
no qual a prensa é movida passo a 
passo pelo botão de bimanual. Além 
desses dois, existem um modo de um 
ciclo e um modo de dois ciclos, em que 
o próximo ciclo de prensagem 
é iniciado ao alcançar a prensa uma 
ou duas vezes. Finalmente, há um 
modo automático no qual a prensa é 
iniciada ao pressionar um botão de 
reinicialização e é parada somente 
quando solicitado. 
Em todos os cinco modos de funciona-
mento, a segurança dos trabalhadores 
tem de ser assegurada, uma vez que a 
prensa trabalha com uma pressão de 
até 80 toneladas.

Para controlar o processo de prensagem, utiliza-se o 

controlador de segurança MELSEC-WS. Uma cortina de 

luz de segurança é conectada ao MELSEC-WS, que é 

instalado diretamente na parte frontal da prensa, por onde 

o trabalhador tem acesso. 

Ele interrompe a prensa com segurança em cada modo de 

operação quando houver um acesso à prensa. No modo de 

um ou dois ciclos, a cortina de luz de segurança também é 

utilizada para iniciar o ciclo de prensagem em função da 

entrada de alguém na prensa uma ou duas vezes, 

respectivamente. Portanto, nada pode estar dentro da área 

de proteção da prensa. Além disso, a cortina de luz de 

segurança detecta se há um acesso inesperado, 

interrompendo a prensa. Para desligar a prensa em caso 

de perigo, há um botão de parada de emergência instalado 

nela. Esse botão e o botão bimanual, que é utilizado nos 

modos de funcionamento de curso único, modo de serviço 

e modo automático para controlar a prensa, também estão 

conectados ao controlador de segurança MELSEC-WS. 

Para iniciar a prensa, será sempre necessário reiniciar. 

A reinicialização também é necessária após cada 

comutação do modo de funcionamento ou após o 

desligamento da prensa. Esse botão de reinicialização 

está no painel de controle.

 No interior do controlador de segurança MELSEC-WS, a lógica de todos os modos de operação 

 é implementada utilizando blocos lógicos pré-configurados.

Automação de segurança, proteção de 
áreas perigosas

Máquina ferramenta

Prensa

Modos de controle e seleção do modo de 
funcionamento, função de parada de emergência, 
controlador da máquina, reset/reiniciar
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e modo automático para controlar a prensa, também estão 

conectados ao controlador de segurança MELSEC-WS. 

Para iniciar a prensa, será sempre necessário reiniciar. 

A reinicialização também é necessária após cada 

comutação do modo de funcionamento ou após o 

desligamento da prensa. Esse botão de reinicialização 

está no painel de controle.

 No interior do controlador de segurança MELSEC-WS, a lógica de todos os modos de operação 
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Em uma fresadora universal, grandes 

placas de metal são usinadas 

horizontalmente. Como a estação de 

fresamento é livremente acessível e 

móvel, deve-se garantir que nenhum 

trabalhador possa estar ao lado do 

cabeçote de fresamento durante um 

processo. Ao mesmo tempo, os 

trabalhadores devem ter a possibilidade 

de verificar a peça de trabalho sem 

precisar parar o processo. 

Consequentemente, a fresadora tem de 

ser separada em duas áreas. Além 

disso, deve haver a possibilidade de 

desligar a máquina manualmente em 

caso de situação perigosa. Os 

componentes de segurança têm de 

estar integrados ao controlador da 

máquina, de modo que o status de cada 

um dos componentes esteja sempre 

disponível.

A fresadora é separada em duas áreas, direita e esquerda. 

Se o cabeçote de fresamento estiver em uma dessas 

áreas, o acesso à outra área deve ser possível sem 

precisar desligar o processo de usinagem. 

Consequentemente, a posição do cabeçote de fresamento 

pode ser detectada por um interruptor de segurança 

magnético. Durante a detecção da posição, o acesso a 

uma das áreas será possível caso o cabeçote de 

fresamento esteja dentro da outra área. Toda a área de 

acesso ao redor da máquina é monitorada por quatro 

scanners de segurança a laser, que são instalados no meio 

de cada lado, logo acima da base. Os scanners, os 

interruptores de segurança e os quatro botões de parada 

de emergência instalados em cada ângulo são conectados 

ao controlador de segurança MELSEC-WS. Sempre haverá 

a possibilidade de desligar manualmente a fresadora de 

forma segura por meio dos botões de parada de 

emergência. Se uma parada de emergência for ativada por 

um dos componentes, será necessário reiniciar a máquina. 

O botão de reinicialização está no painel de controle da 

máquina. O controlador de segurança MELSEC-WS está 

conectado ao CLP da máquina, bem como ao módulo de 

interface CC-Link, para que todos os estados de cada um 

dos componentes possam ser monitorados.

 A produtividade será melhorada mediante dois campos de proteção, que serão monitorados 

 pelo controlador de segurança MELSEC-WS.

 As telas de monitoramento e outros elementos serão integrados ao transmitir as informações 

 do lado do controlador de segurança para o controlador programável existente a fim de controlar 

 a máquina pelo módulo de interface de rede.

Módulos utilizados:
 Módulo de CPU

  WS0-CPU1

 Módulos de E/S 

  WS0-XTIO

  WS0-XTDI

 Módulo de interface 

  WS0-GCC1

Funções lógicas utilizadas:
 AND, OR, NOT

 Reset

 EDM

 Roteamento N:N

Automação de segurança, proteção de ativos, proteção 
de áreas perigosas, monitoramento de posição segura

Produção de metal e aço

Fresadora

Função de parada de emergência, integração 
de automação segura e sistema de controle em 
diferentes redes (módulo de interface), monitoramento 
de posição segura
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interface CC-Link, para que todos os estados de cada um 

dos componentes possam ser monitorados.

 A produtividade será melhorada mediante dois campos de proteção, que serão monitorados 
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Guia de aplicação do 
controlador de segurança

A máquina utilizada para testar as 
propriedades térmicas dos chips de 
computador deve ser protegida para 
que suas portas de manutenção não 
sejam abertas sem autorização durante 
o procedimento de teste e para que o 
trabalhador fique protegido durante a 
carga e descarga dos lotes de chips. 
A máquina é separada em duas áreas, 
a área de carga e a área de teste 
térmico ou de processamento. 
Na área de carga, os chips são 
inseridos ou extraídos. Dessa área, 
eles são transportados para a área de 
processamento, onde suas 
características térmicas são testadas 
em três temperaturas diferentes. Ambas 
as áreas são protegidas por portas de 
carga ou de serviço. Ao abrir uma 
dessas portas de manutenção ou ao 
pressionar o botão de parada de 
emergência, a máquina será desligada 
para proteger o homem e a máquina. 
A área de carga somente desliga o 
mecanismo de transporte. O estado de 
cada porta (aberto/fechado) deve ser 
monitorado individualmente.
 

A área de risco das unidades de transporte de dentro da 

máquina já está protegida por portas. A máquina é 

separada em área de carga e área de teste, que são 

protegidas por quatro portas. Um interruptor de segurança 

é instalado em cada uma das oito portas. 

Ao abrir uma das portas da área de teste, ambas as partes 

da máquina param. No entanto, se uma das portas da área 

de carga é aberta, apenas os movimentos de transporte da 

área de carga param. O teste continua, uma vez que a 

desativação dessa área requer muito tempo e não pode ser 

realizada a partir da área de carga. 

Além disso, há dois botões de parada de emergência 

instalados na máquina. Eles param a máquina 

manualmente em situações de perigo. A conexão e o 

controle dos componentes de segurança são assumidos 

pelo controlador de segurança MELSEC-WS. 

As informações do estado da máquina são encaminhadas 

por um módulo de interface Ethernet e podem ser 

avaliadas dessa forma. Assim, é possível monitorar o 

status de cada porta e gerar um sinal de reinicialização 

utilizando uma IHM.

 O status operacional de cada dispositivo de segurança pode ser transmitido para outras 

 máquinas pelo módulo de interface Ethernet.

 O tempo de inatividade será reduzido ao separar a máquina em áreas.

Módulos utilizados:
 Módulo de CPU 

  WS0-CPU0

 Módulo de E/S 

  WS0-XTIO

 Módulo de interface 

  WS0-GETH

Funções lógicas utilizadas:
 AND

 Reset

 EDM

Automação de segurança, proteção de 
áreas perigosas

Dispositivos eletrônicos

Máquina de teste de chip

Função de parada de emergência, integração 
de automação segura e sistema de controle em 
diferentes redes (módulo de interface), função de 
bloqueio de segurança
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as áreas são protegidas por portas de 
carga ou de serviço. Ao abrir uma 
dessas portas de manutenção ou ao 
pressionar o botão de parada de 
emergência, a máquina será desligada 
para proteger o homem e a máquina. 
A área de carga somente desliga o 
mecanismo de transporte. O estado de 
cada porta (aberto/fechado) deve ser 
monitorado individualmente.
 

A área de risco das unidades de transporte de dentro da 

máquina já está protegida por portas. A máquina é 

separada em área de carga e área de teste, que são 

protegidas por quatro portas. Um interruptor de segurança 

é instalado em cada uma das oito portas. 

Ao abrir uma das portas da área de teste, ambas as partes 

da máquina param. No entanto, se uma das portas da área 

de carga é aberta, apenas os movimentos de transporte da 

área de carga param. O teste continua, uma vez que a 

desativação dessa área requer muito tempo e não pode ser 

realizada a partir da área de carga. 

Além disso, há dois botões de parada de emergência 

instalados na máquina. Eles param a máquina 

manualmente em situações de perigo. A conexão e o 

controle dos componentes de segurança são assumidos 

pelo controlador de segurança MELSEC-WS. 

As informações do estado da máquina são encaminhadas 

por um módulo de interface Ethernet e podem ser 

avaliadas dessa forma. Assim, é possível monitorar o 

status de cada porta e gerar um sinal de reinicialização 

utilizando uma IHM.

 O status operacional de cada dispositivo de segurança pode ser transmitido para outras 

 máquinas pelo módulo de interface Ethernet.

 O tempo de inatividade será reduzido ao separar a máquina em áreas.

Módulos utilizados:
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Funções lógicas utilizadas:
 AND
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Função de parada de emergência, integração 
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Uma célula robotizada para pintura de 

portas de cozinha é separada em três 

áreas: carga do material, área de 

pintura e descarga do material. A área 

de pintura é acessível por duas portas 

de manutenção que são trancadas. 

Os trabalhadores podem acessar a 

área de carga e descarga do material. 

O restante da máquina é protegido por 

barreiras. Enquanto o braço do robô 

não estiver na área de carga do 

material, essa área será livremente 

acessível para os trabalhadores. 

O mesmo se aplica à área de descarga. 

A área de pintura não pode ser 

acessada em nenhum momento, a 

menos que a máquina esteja desligada.

A posição do braço do robô é monitorada por três 

interruptores de segurança magnéticos. 

Ambas as portas são bloqueadas por um interruptor de 

segurança e somente poderão ser desbloqueadas se o 

robô estiver parado. Além disso, existem quatro botões de 

parada de emergência localizados no acesso da célula 

robotizada, um em cada painel de serviço, capazes de 

parar o robô em situações de perigo. 

O carregamento do material é protegido por duas cortinas 

de luz de segurança, uma no início e outra no final dessa 

área, bem como por uma barreira de luz de segurança de 

feixes múltiplos, que é instalada horizontalmente na área 

inferior, sendo utilizada como proteção da área. Se o braço 

do robô estiver dentro dessa área, a ativação da primeira 

cortina de luz ou da barreira de luz de segurança de feixes 

múltiplos provocará o desligamento. Caso esteja em uma 

das outras áreas, a cortina de luz da área de carga A 

protegerá a área ao redor do robô. A área de descarga é 

protegida de forma semelhante, exceto que a barreira de 

luz de segurança de feixes múltiplos é substituída por dois 

scanners a laser, pois essa área é separada em duas 

zonas de monitoramento. 

A zona mais próxima do robô é sempre habilitada, a outra 

é ligada conforme necessário. Todos os componentes de 

segurança estão conectados ao controlador de segurança 

MELSEC-WS, que desliga o robô em caso de perigo. Em 

caso de desligamento, será necessário reiniciar, o que é 

feito fora da célula.

 O processo de pintura não é interrompido frequentemente, garantindo  uma segurança confiável. 

 Isso evita períodos de inatividade desnecessários e gera uma maior produtividade.

 Os trabalhadores podem acessar a área onde o robô não está trabalhando ativamente sem 

 ter que desligá-lo, dessa forma, a produtividade aumenta.

Módulos utilizados:
 Módulo de CPU 

  WS0-CPU1

 Módulos de E/S 

  WS0-XTIO

  WS0-XTDI

Funções lógicas utilizadas:
 AND, OR, NOT

 Reset

 Roteamento 1:N

 Monitoramento de 

 intertravamento

Automação de segurança, proteção de ativos, proteção 
de áreas perigosas, monitoramento de posição segura

Madeira / movéis

Robô de pintura

Função de parada de emergência, monitoramento 
de posição segura

A B

C
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Uma célula robotizada para pintura de 

portas de cozinha é separada em três 

áreas: carga do material, área de 

pintura e descarga do material. A área 

de pintura é acessível por duas portas 

de manutenção que são trancadas. 

Os trabalhadores podem acessar a 

área de carga e descarga do material. 

O restante da máquina é protegido por 

barreiras. Enquanto o braço do robô 

não estiver na área de carga do 

material, essa área será livremente 

acessível para os trabalhadores. 

O mesmo se aplica à área de descarga. 

A área de pintura não pode ser 

acessada em nenhum momento, a 

menos que a máquina esteja desligada.

A posição do braço do robô é monitorada por três 

interruptores de segurança magnéticos. 

Ambas as portas são bloqueadas por um interruptor de 

segurança e somente poderão ser desbloqueadas se o 

robô estiver parado. Além disso, existem quatro botões de 

parada de emergência localizados no acesso da célula 

robotizada, um em cada painel de serviço, capazes de 

parar o robô em situações de perigo. 

O carregamento do material é protegido por duas cortinas 

de luz de segurança, uma no início e outra no final dessa 

área, bem como por uma barreira de luz de segurança de 

feixes múltiplos, que é instalada horizontalmente na área 

inferior, sendo utilizada como proteção da área. Se o braço 

do robô estiver dentro dessa área, a ativação da primeira 

cortina de luz ou da barreira de luz de segurança de feixes 

múltiplos provocará o desligamento. Caso esteja em uma 

das outras áreas, a cortina de luz da área de carga A 

protegerá a área ao redor do robô. A área de descarga é 

protegida de forma semelhante, exceto que a barreira de 

luz de segurança de feixes múltiplos é substituída por dois 

scanners a laser, pois essa área é separada em duas 

zonas de monitoramento. 

A zona mais próxima do robô é sempre habilitada, a outra 

é ligada conforme necessário. Todos os componentes de 

segurança estão conectados ao controlador de segurança 

MELSEC-WS, que desliga o robô em caso de perigo. Em 

caso de desligamento, será necessário reiniciar, o que é 

feito fora da célula.

 O processo de pintura não é interrompido frequentemente, garantindo  uma segurança confiável. 

 Isso evita períodos de inatividade desnecessários e gera uma maior produtividade.

 Os trabalhadores podem acessar a área onde o robô não está trabalhando ativamente sem 

 ter que desligá-lo, dessa forma, a produtividade aumenta.
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  WS0-XTIO

  WS0-XTDI

Funções lógicas utilizadas:
 AND, OR, NOT
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 Roteamento 1:N
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 intertravamento

Automação de segurança, proteção de ativos, proteção 
de áreas perigosas, monitoramento de posição segura
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Função de parada de emergência, monitoramento 
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Uma linha de lavagem industrial para 

limpeza automática de barris de cerveja 

deve ser protegida. Nessa máquina, 

barris de cerveja entre 10L e 60L são 

transportados para dentro dela por uma 

esteira transportadora. 

De lá, os barris chegam a uma linha de 

lavagem automática e passam pelo 

processo de limpeza. Finalmente, eles 

são carregados em paletes e podem ser 

então removidos por uma empilhadeira. 

Durante todo esse processo, é preciso 

evitar que um trabalhador possa entrar 

na máquina. Com a máquina 

funcionando, os paletes com barris 

devem ser direcionados para a limpeza, 

e todos os barris limpos devem ser 

removidos sem que a máquina pare. 

Todos os demais componentes de 

segurança devem ser monitorados e 

diagnosticados individualmente.

A área pela qual os barris entram é protegida por duas 

cortinas de luz de segurança, que permitem que novos 

barris de cerveja entrem na máquina sem causar o 

desligamento, mas não deixam ninguém entrar. O processo 

de limpeza é protegido mecanicamente, de modo que o 

trabalhador não tem acesso. 

Encerrado o processo de lavagem, os barris são retirados 

da máquina. Essa área pode ser acessada por duas 

portas, que são protegidas por um interruptor de 

segurança. A área de onde os paletes são removidos da 

máquina é protegida por uma cortina de luz de segurança. 

Isso garante que nenhum trabalhador possa entrar em uma 

máquina em execução, mas permite que os paletes 

possam ser removidos pela empilhadeira. A máquina 

também está equipada com 11 botões de parada de 

emergência de um canal ou dois canais, dependendo da 

categoria necessária, para que seja possível desligá-la 

manualmente em situações de perigo. Todos os 

componentes de segurança estão conectados ao 

controlador se segurança MELSEC-WS. O módulo de 

interface CC-Link é utilizado para monitorar cada um dos 

componentes de segurança. 

Se uma área for desligada, será necessário reiniciar. 

Em cada área, há botões de reinicialização instalados 

no corpo da máquina.

 Uma solução de segurança compacta para todo o equipamento é fornecida pelo

 controlador de segurança MELSEC-WS.

 É possível implementar facilmente uma lógica complexa.

 O status de todos os controladores de segurança MELSEC-WS pode ser transmitido ao

 controlador programável do lado da operação da lavagem automática através da rede CC-Link.

Módulos utilizados:
 Módulo de CPU 

  WS0-CPU1

 Módulos de E/S 

  WS0-XTIO

  WS0-XTDI

 Módulo de interface 

  WS0-GCC1

 Módulos de expansão de relé 

  WS0-4RO

 

Automação de segurança, proteção contra acesso

Alimentos e bebidas

Linha de higienização de barril de cerveja

Diferenciação entre homens e material (muting), 
função de parada de emergência, integração de 
automação segura no sistema de controle em 
diferentes redes (módulo de interface), reset/reiniciar
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Uma linha de lavagem industrial para 

limpeza automática de barris de cerveja 

deve ser protegida. Nessa máquina, 

barris de cerveja entre 10L e 60L são 

transportados para dentro dela por uma 

esteira transportadora. 

De lá, os barris chegam a uma linha de 

lavagem automática e passam pelo 

processo de limpeza. Finalmente, eles 

são carregados em paletes e podem ser 

então removidos por uma empilhadeira. 

Durante todo esse processo, é preciso 

evitar que um trabalhador possa entrar 

na máquina. Com a máquina 

funcionando, os paletes com barris 

devem ser direcionados para a limpeza, 

e todos os barris limpos devem ser 

removidos sem que a máquina pare. 

Todos os demais componentes de 

segurança devem ser monitorados e 

diagnosticados individualmente.

A área pela qual os barris entram é protegida por duas 

cortinas de luz de segurança, que permitem que novos 

barris de cerveja entrem na máquina sem causar o 

desligamento, mas não deixam ninguém entrar. O processo 

de limpeza é protegido mecanicamente, de modo que o 

trabalhador não tem acesso. 

Encerrado o processo de lavagem, os barris são retirados 

da máquina. Essa área pode ser acessada por duas 

portas, que são protegidas por um interruptor de 

segurança. A área de onde os paletes são removidos da 

máquina é protegida por uma cortina de luz de segurança. 

Isso garante que nenhum trabalhador possa entrar em uma 

máquina em execução, mas permite que os paletes 

possam ser removidos pela empilhadeira. A máquina 

também está equipada com 11 botões de parada de 

emergência de um canal ou dois canais, dependendo da 

categoria necessária, para que seja possível desligá-la 

manualmente em situações de perigo. Todos os 

componentes de segurança estão conectados ao 

controlador se segurança MELSEC-WS. O módulo de 

interface CC-Link é utilizado para monitorar cada um dos 

componentes de segurança. 

Se uma área for desligada, será necessário reiniciar. 

Em cada área, há botões de reinicialização instalados 

no corpo da máquina.

 Uma solução de segurança compacta para todo o equipamento é fornecida pelo

 controlador de segurança MELSEC-WS.

 É possível implementar facilmente uma lógica complexa.

 O status de todos os controladores de segurança MELSEC-WS pode ser transmitido ao

 controlador programável do lado da operação da lavagem automática através da rede CC-Link.

Módulos utilizados:
 Módulo de CPU 

  WS0-CPU1

 Módulos de E/S 

  WS0-XTIO

  WS0-XTDI

 Módulo de interface 

  WS0-GCC1

 Módulos de expansão de relé 

  WS0-4RO

 

Automação de segurança, proteção contra acesso

Alimentos e bebidas

Linha de higienização de barril de cerveja

Diferenciação entre homens e material (muting), 
função de parada de emergência, integração de 
automação segura no sistema de controle em 
diferentes redes (módulo de interface), reset/reiniciar
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Uma estação de cozimento de carne é 

preenchida à mão com bandejas de 

cozimento. Essas 

bandejas são coletadas em uma 

esteira transportadora e colocadas 

na máquina, uma de cada vez. 

Lá, elas são cozidas consecutivamente, 

inclinadas para remover a gordura que 

sobrou e finalmente descarregadas 

depois de passar pela estação de 

resfriamento. Enquanto a máquina 

estiver funcionando, as portas de 

acesso não poderão ser abertas sem 

parar a máquina. A inserção das 

bandejas só é possível entre os ciclos, 

mesmo se o sistema de transporte 

estiver em funcionamento. Além disso, 

deve haver a possibilidade de se iniciar 

cada ciclo manualmente, para que os 

ajustes da máquina possam ser 

realizados.

A entrada da estação de cozimento é protegida por uma 

cortina de luz de segurança, que desliga a esteira 

transportadora se uma bandeja for inserida no meio do 

ciclo. Caso isso aconteça, haverá um início de ciclo 

esperado, e não será necessário reiniciar. Já, se bandeja 

for inserida durante o processo de cozimento, será 

necessário reiniciar. Além disso, uma chave de 

acionamento por cabo é instalado acima da entrada para 

que a máquina seja manualmente interrompida em caso de 

perigo. O acesso às seções de cozimento das máquinas é 

protegido por portas no lado da passarela, que são 

monitoradas por um interruptor de segurança magnético ou 

um interruptor de segurança. No lado virado para a parede, 

o acesso através de uma porta de manutenção também é 

protegido por um interruptor de segurança. O acesso 

através desta porta resulta em uma parada controlada com 

travas. Desse modo, o ciclo atual é interrompido, 

garantindo uma inibição segura de reinício. No lado da 

passarela, há dois interruptores, de modo que a máquina 

possa funcionar no modo de serviço mesmo que as portas 

estejam abertas. 

O piso acima da máquina é separado em duas áreas, a 

seção de cozimento e a de resfriamento. O acesso é 

protegido por uma porta com um interruptor de segurança. 

Se uma das portas for aberta enquanto a máquina estiver 

em funcionamento, a respectiva área será desligada. 

O acesso às seções de cozimento e de resfriamento 

também é protegido por portas. Um interruptor de luz de 

feixe único é instalado na frente dessas portas para 

monitorar se alguma delas está aberta e para finalmente 

iniciar um comando de desligamento da respectiva unidade 

quando estiver aberta. O reinício só é possível quando 

todas as portas estão fechadas. Todos os componentes 

estão conectados ao controlador de segurança 

MELSEC-WS, que sinaliza a parada em caso de perigo.

 Uma lógica complexa está disponível no sofisticado controlador de segurança MELSEC-WS 

 baseado em software.

 A proteção de todo o sistema pode ser realizada dividindo a máquina em áreas com um controlador 

 de segurança MELSEC-WS.

Módulos utilizados:
 Módulo de CPU 

  WS0-CPU1

 Módulos de E/S 

  WS0-XTDI 

  WS0-XTIO

 Módulo de interface 

  WS0-GCC1

 

Funções lógicas utilizadas:
 AND, OR, NOT

 Reset 

 Flipflop RS

 Controle bimanual 

 (tipo IIIA)

 Atraso de ativação

 Gerador de relógio

Automação de segurança, proteção de ativos, 
proteção de áreas perigosas

Alimentos e bebidas

Estação de cozimento de carne

Função de parada de emergência, integração de automação 
segura e sistema de controle em diferentes redes (módulo 
de interface), função de bloqueio de segurança
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Lá, elas são cozidas consecutivamente, 

inclinadas para remover a gordura que 

sobrou e finalmente descarregadas 

depois de passar pela estação de 

resfriamento. Enquanto a máquina 

estiver funcionando, as portas de 

acesso não poderão ser abertas sem 

parar a máquina. A inserção das 

bandejas só é possível entre os ciclos, 

mesmo se o sistema de transporte 

estiver em funcionamento. Além disso, 

deve haver a possibilidade de se iniciar 

cada ciclo manualmente, para que os 

ajustes da máquina possam ser 

realizados.

A entrada da estação de cozimento é protegida por uma 

cortina de luz de segurança, que desliga a esteira 

transportadora se uma bandeja for inserida no meio do 

ciclo. Caso isso aconteça, haverá um início de ciclo 

esperado, e não será necessário reiniciar. Já, se bandeja 

for inserida durante o processo de cozimento, será 

necessário reiniciar. Além disso, uma chave de 

acionamento por cabo é instalado acima da entrada para 

que a máquina seja manualmente interrompida em caso de 

perigo. O acesso às seções de cozimento das máquinas é 

protegido por portas no lado da passarela, que são 

monitoradas por um interruptor de segurança magnético ou 

um interruptor de segurança. No lado virado para a parede, 

o acesso através de uma porta de manutenção também é 

protegido por um interruptor de segurança. O acesso 

através desta porta resulta em uma parada controlada com 

travas. Desse modo, o ciclo atual é interrompido, 

garantindo uma inibição segura de reinício. No lado da 

passarela, há dois interruptores, de modo que a máquina 

possa funcionar no modo de serviço mesmo que as portas 

estejam abertas. 

O piso acima da máquina é separado em duas áreas, a 

seção de cozimento e a de resfriamento. O acesso é 

protegido por uma porta com um interruptor de segurança. 

Se uma das portas for aberta enquanto a máquina estiver 

em funcionamento, a respectiva área será desligada. 

O acesso às seções de cozimento e de resfriamento 

também é protegido por portas. Um interruptor de luz de 

feixe único é instalado na frente dessas portas para 

monitorar se alguma delas está aberta e para finalmente 

iniciar um comando de desligamento da respectiva unidade 

quando estiver aberta. O reinício só é possível quando 

todas as portas estão fechadas. Todos os componentes 

estão conectados ao controlador de segurança 

MELSEC-WS, que sinaliza a parada em caso de perigo.

 Uma lógica complexa está disponível no sofisticado controlador de segurança MELSEC-WS 

 baseado em software.

 A proteção de todo o sistema pode ser realizada dividindo a máquina em áreas com um controlador 

 de segurança MELSEC-WS.
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Controlador de segurança da MELSEC Safety
Guia de aplicação

Melhore a segurança de suas linhas de produção. 

SOLUÇÃO DE SEGURANÇA EM AUTOMAÇÃO 
INDUSTRIAL DA MITSUBISHI ELECTRIC
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