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Principais Benefícios

!"#$%#&'(&$)*+,(&-./0&1&2-&/0300&1&4567/&1&/89647/&1&30:3/&1&3/6437/

;<("#+,&=)+>?#")

@AB<+,&(#CD*,$E,&#&,?",&>*)%D"<F<%,%#

G%#,?&>,*,&.#"*)H<""<$C

IA=<?&<$"#*,"<F<%,%#&=)+&)&)>#*,%)*&J&%<(>?,K&#+&L)*"DCDM(

;<("#+,&<$%#>#$%#$"#&J&+)$<")*,&,&F#?)=<%,%#&#&>)(<EN)&%)&+,*"#?)

;#?#EN)&%#&+)%)(&J&O,$%#P,1=,<B,

IA=<?&,?<$Q,+#$")&J&>#*+<"#&D+,&*A><%,&"*)=,&%#&H#**,+#$",
#&(#"D>&%,&+ARD<$,

Características

S,(#*&%D>?)

.A><%)&"#+>)&%#&*#(>)(",

T<("U$=<,&%#&>,*,%,&,D")+)$<")*,%,

L)$")&%#&<$<O<EN)&,D")%#"#=",%)&#&+)$<")*,%)

.#(<("#$"#&'&F<O*,EN)

L#RD#$)&>#*=D*()&#+&O,<B,&F#?)=<%,%#

V#?)=<%,%#&(#CD*,&,D")+)$<")*,%,

T)O*,&%#&O,$%#P,&#+&,?",&>*)%D"<F<%,%#

L,*,%,&$)&>)$")&%#&<$<O<EN)

2?<+<$,&<$"#*H#*M$=<,&%)&#$=)(")&"*,(#<*)

Sistema de Laser Duplo
para Dobradeiras Hidráulicas
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Sistema Laser de Segurança - LZS-003-HS
O completo Sistema de Segurança LZS-003-HS oferece uma solução efetiva em dobradeiras hidráulicas,
tanto na proteção do operador como na sua produtividade. O sistema é categoria de segurança 4 e atende
às mais exigentes normas (NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos) e internacionais
(EN 12622 - Segurança de ferramentas de máquinas - Dobradeiras Hidráulicas), entre outras.

Para download dos manuais, folder e vídeos desse sistema, acesse: 
www.schmersal.com.br. 
Solicite também mais informações sobre outros produtos de segurança 
que possam complementar sua máquina, como Sensor, CLP e Pedaleira.

Ajuste de ponto de inibição automático
Os 6 mm de ajuste do ponto de inibição são 
automaticamente iniciados no primeiro ciclo.
O laser detecta a superfície do material e a operação
é solicitada para con!rmar o ponto de inibição através 
da IHM de LCD. O LZS-003-HS automaticamente 
monitora a posição de inibição e detecta a troca
do dimensional das ferramentas e materiais.

Funções Avançadas
de Monitoramento
O retorno de sinal do encoder fornece 
o monitoramento automático contínuo 
da velocidade e distância de parada 
(escorregamento) do ciclo da máquina.

Suportes Lineares Ajustáveis
O TX e RX podem ser rapidamente 
movidos e travados durante a troca 
de ferramenta. Além de fácil ajuste, 
os suportes toleram alta vibração
da máquina.

IHM de LCD
A IHM inteligente torna
o sistema simples de ser 
operado devido às instruções 
na tela de fácil leitura. Com 
sua parte traseira magnética 
permite que seja colocada 
na parte frontal da máquina e 
movimentada quando desejar.

Laser Emissor (TX)
O TX emite dois feixes laser de classe 1 abaixo do 
punção onde ele protege a parte frontal, central 
e traseira. Como as ferramentas fecham em alta 
velocidade, os lasers são progressivamente inibidos 
enquanto a desaceleração e a velocidade da máquina 
são monitoradas. O sistema oferece proteção ótica 
até que a abertura da ferramenta seja de 6 mm e um 
percurso reduzido para a velocidade de dobra. Isso 
permite um máximo percurso em alta velocidade, 
aumentando assim a produtividade.

Aproximação do operador
O LZS-003-HS permite que o operador tenha total acesso à área da ferramenta.
O operador pode segurar o material até 20 mm da área de dobra e operar
a máquina com segurança em alta velocidade. Isso aumenta a produtividade
e reduz a fadiga do operador.

Laser Receptor (RX)
O RX caracteriza-se por ter
uma grande janela de recepção 
de 40 mm, eliminando qualquer 
di!culdade de realizar ajustes 
manuais precisos, após a troca
da ferramenta, e possui alta 
tolerância a vibrações da máquina.


