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O projeto de plantas e maquinários modernos é regulamentado por leis e 
normas de segurança. Sistemas integrados podem proteger funcionários
contra riscos de um modo ainda mais eficiente. Quando aplicados de 
modo inteligente, eles também melhoram a ergonomia e a produtividade.

A tecnologia de segurança reduz o 
risco de acidentes. Nossas soluções 
de segurança em máquinas também 
irá aumentar a sua produtividade.

Mais segurança para pessoas e sistemas

Os requisitos para segurança de máquina são cada vez 

maiores no mundo todo. Novas leis e normas, como a 

Diretiva de Maquinário Europeia 2006/42/EC ou a regula-

mentação brasileira "Norma Reguladora 12" (NR12), já 

exigem uma nova reflexão e uma nova abordagem. A ISO 

13849, mundialmente conhecida por exemplo, exige um 

nível de desempenho específico para cada função de segu-

rança. Quer você seja um usuário de máquina ou um fabri-

cante, quando se trata de projetar novos sistemas e se 

existirem mudanças significativas, você deve considerar 

aspectos intrínsecos de segurança e demonstrar sua eficá-

cia.

Entretanto, a proteção de pessoas e sistemas de acordo 

com as normas não deve prejudicar a produtividade. Assim, 

é muito importante que você não considere sua tecnologia 

de segurança de maneira isolada. Com medidas certas, 

você também pode garantir melhor desempenho, melhor 

ergonomia, menor tempo de parada e maior grau de flexibi-

lidade. Isto permite que você consiga uma melhoria signifi-

cativa em tempo e custos necessários para desenvolvim-

ento e implementação. Além disto, seus custos globais de 

desenvolvimento podem ser reduzidos, mantendo o mesmo 

nível de segurança.

Segurança em Máquinas – Seu caminho para segurança 

de forma econômica e inteligente

Os sistemas de Segurança da Rexroth permitem a combina-

ção perfeita de componentes, soluções de software e 

desempenho de serviço. Beneficie-se com a engenharia 

otimizada, assim como dos custos minimizados para modi-

ficação de instalações existentes. Você também pode ter 

mais conforto, produtividade e flexibilidade nas operações 

do dia a dia. Isso tudo porque a Rexroth sabe como diferen-

tes tecnologias de sistema de controle interagem de forma 

inteligente e entende exatamente o que é necessário para a 

sua aplicação.
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Normas básicas
Normas Tipo A

Normas de Produto
Normas Tipo C

IEC 61800-5-2
Acionamentos elétricos

IEC 62061
Sistema de máquina elétrico

IEC 61508
Sistemas eletrônicos

Normas de Segurança de Maquinário

IEC 60204
Equipamentos elétricos

ISO 4414
Pneumática

ISO 4413
Hidráulica

EN 474EN 693EN 1010
ISO 23125

ISO 12100
Avaliação de Risco

Normas Genéricas
Normas Tipo B

Base Legal
Exemplo: Diretiva de 

Maquinário

ISO 13849
Sistema de máquina

Normas desafiadoras têm um efeito global.
Você tem certeza que suas máquinas são segu-
ras?

Dependendo da aplicação e do mercado regional, diferentes regulamentações 
de segurança podem se aplicar às suas máquinas e aos seus sistemas.
Com a Rexroth você tem a parceria que entende todo este contexto.

Os requisitos para tecnologia de segurança estão crescendo 
no mundo todo. Normas básicas como a ISO 13849 para 
segurança funcional e de legislação como a Diretiva Euro-
peia para Maquinário 2006/42/EC, são bons exemplos. Elas 
influenciam os conceitos de segurança, setores e áreas de 
aplicação individuais da indústria e, como consequencia, o 
acesso das máquinas aos diferentes mercados.

E é ai que a Segurança em Máquinas da Rexroth oferece 
uma solução que abrange todas as tecnologias. Desenvol-
vendo um conceito de segurança individual com componen-
tes de acordo com as normas e documentações exigentes 
você pode garantir que sua máquina seja aprovada. E não 
importa em que país a sua máquina será usada, a Rexroth 
aplica normas válidas internacionalmente e também pode 
lhe oferecer suporte para a conformidade com os respec-
tivos técnicos locais.
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Fácil 
Implementação

Treinamento
prático

Serviço
abrangente

Solulções 
econômicas de 
sistema

Produtos 
de acordo com 
as normas

Experiência
multitecnologia

Sistemas pneumáticos

Sistemas mecânicos

Sistemas elétricos

Sistemas hidráulicos

Seus requisitos de segurança são complexos.
Segurança em Máquinas simplifica a implementação

Suporte extensivo
As regulamentações de segurança mais recentes incluem 
muitos aspectos de sua máquina e sistema – quer sejam 
elétricos, hidráulicos, mecânicos ou pneumáticos, compo-
nentes individuais ou em combinação entre si. A Rexroth 
entende todos os requisitos e mostra como garantir a 
segurança conforme as normas e aumentar a sua produtivi-
dade ao mesmo tempo.

Em Segurança em Máquinas, nós compilamos uma vasta 
gama de serviços para você, baseados em nossos muitos 
anos de experiência. Aproveite este know-how, que vai 
desde a avaliação de riscos e desenvolvimento de conceitos 
de segurança até a seleção de componentes adequados 
para implementação na máquina e treinamento de seus 
funcionários.

 f Experiência multitecnologia  
Segurança funcional para todas as tecnologias de acio-
namento e controle em todos os níveis de automação

 f Produtos de acordo com as normas exigentes 
Sistemas, componentes, circuitos de controle certifica-
dos, etc.

 f Solução econômicas de sistema 
Tempos menores de parada e maior produtividade na 
máquina

 f Fácil implementação 
Soluções eficientes e integradas para requisitos com-
plexos de segurança (ex.: blocos de prensa hidráulica, 
circuitos pneumáticos e acionamentos elétricos com 
funções de segurança integradas)

 f Serviço abrangente 
Avaliação de risco, conceitos de segurança, design de 
software e hardware, comissionamento e avaliação

 f Treinamento prático 
Online e no local, específico de tecnologia ou genérico.
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As leis exigem maior segurança.
Nossas soluções oferecem mais serviços e mais 
produtividade.

Mais segurança e mais produtividade – uma coisa não anula a outra. Pelo 
contrário, com a integração de tecnologia de segurança inteligente, você 
pode conseguir vantagens evidentes nas operações do dia a dia.

Proteção conforme as normas entre homem e máquina
Se os seus funcionários trabalham com uma máquina, por 
exemplo, durante trocas de ferramentas eles precisam 
estar seguros. Mas os operadores só podem trabalhar com 
eficiência e atingir a produtividade máxima se a tecnologia 
de segurança não torná-los mais lentos. Estudos mostram 
que atualmente, 1/3 de todos os acidentes ocorrem depois 
que dispositivos de proteção foram manipulados.

A Rexroth analisou os processos de trabalho em diferentes 
aplicações durante muitos anos. As nossas soluções de 
Segurança permitem que você consiga uma perfeita har-
monia entre homem e máquina. Você atende todas as 
normas e regulamentações legais – e seus funcionários 
podem focar as tarefas relevantes em seu trabalho do dia 
a dia sem interferência.

Economia de tempo precioso e custo
Os especialistas da Rexroth acompanham você em todos os 
passos para seus níveis de desempenho exigidos. Com 
todas as funções de segurança já integradas em sistemas 
de acionamento e controle, você pode reduzir muito o 
esforço de comprovar que os requisitos de segurança foram 
implementados corretamente. Através de simulação com o 
software SafeLogic Designer, você reduz a verificação de 
sua aplicação e pode comissionar sua máquina com maior 
rapidez. Graças à alta confiabilidade dos componentes 
Rexroth, você protege o seu investimento durante todo o 
ciclo de vida da máquina.
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Apenas os que entendem todo o cenário legal e industrial podem 
aproveitar totalmente o seu potencial. A Rexroth mostra como 
garantir vantagem competitiva usando tecnologia de segurança 
inteligente.
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Maior produtividade e eficiência
Segurança aumenta o desempenho de sua máquina. Você 
não precisa desligar todo o sistema no caso de problemas 
de funcionamento ou durante a troca de ferramentas. Tudo 
o que você precisa fazer é colocar a área envolvida em uma 
condição segura. Deste modo, você pode diagnosticar as 
falhas rapidamente e corrigi-las imediatamente.
Essa solução foi integrada nos acionamentos de maneira 
inteligente e compacta. Isto significa que você pode incluí-la 
conforme a norma, ao desenvolver novas máquinas ou 
reformar com componentes individuais. O uso de Segu-
rança CIP genérica, no sistema de bus aberto sercos, mini-
miza seu trabalho de cablagem. E a ferramenta de engen-
haria IndraWorks simplifica a configuração de seu software.

Maior flexibilidade e tempos de reação mais curtos
A facilidade de comissionamento é um fator importante no 
projeto de máquinas complexas. É por isso que módulos de 
software inteligentes já simplificam a parametrização. A 
seleção livre dos sistemas de bus também garante uma 
comunicação perfeita entre os componentes novos e os 
existentes. O número de componentes é reduzido, visto 
que a tecnologia de segurança já foi integrada, econo-
mizando um espaço valioso.
Na operação em andamento, a Segurança em Máquinas 
evita um startup inesperado e movimentos perigosos. No 
caso de falhas, isto significa que não é necessário desligar 
a máquina antes que uma intervenção segura pelo operador 
seja possível. O tempo de reação também é reduzido; se os 
valores limites, tais como velocidade segura, forem excedi-
dos, a máquina irá reagir em apenas 2 ms, em função do 
monitoramento interno. Comparado aos conceitos tradicio-
nais, isto reduz os percursos residuais de acionamentos 
altamente dinâmicos. Como a máquina atinge uma 
condição segura mais rapidamente, você pode reduzir a 
distância necessária para a área protegida.
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Proteja seus funcionários contra cargas móveis
Quando cargas pesadas são movimentadas perto das pes-
soas, isto envolve a interação entre homem e máquina. É 
por isso que a Rexroth considera os sistemas como um 
todo e oferece soluções completas em todas as tecnologias 
de acionamento de controle.
No Teatro Bolshoi da Rússia, por exemplo, sete plataformas 
de palco com um peso de 70 toneladas cada uma são 
movimentadas 15 metros para cima e para baixo. Os atores, 
músicos e trabalhadores de palco devem poder trabalhar 
com segurança sobre ou abaixo das mesmas. É por isso 
que o sistema de controle de palco SYB2000 Rexroth con-
trola os mais de 400 acionamentos hidráulicos e elétricos, 
assim, com os diferentes sistemas de frenagem, este modo 
atinge o Nível de Integridade de Segurança 3, de acordo 
com IEC 61508. Orçamento, tempo e espaço eram limitados. 
Estes desafios só puderam ser superados com confiabilidade 
graças ao gerenciamento de projeto eficiente da Rexroth.

A segurança funcional garante a proteção contra 
riscos. Com nossas soluções você também pro-
tege o seu investimento.

Simplifique a operação segura de máquinas-ferramenta
Com máquinas-ferramenta CNC, os funcionários devem 
intervir na operação em andamento o tempo todo – por 
exemplo, se uma peça de trabalho tiver que ser fixada 
novamente em uma fresa. Para a operação segura, sistemas 
de segurança típicos exigem a conformidade exata com 
vários passos do trabalho.

A Rexroth simplificou o processo permitindo, deste modo, 
um design mais confortável e mais eficiente. Agora, com a 
integração do SafeLogic compacto como parte do design 
da máquina, você só precisa pressionar um botão para 
evitar movimentos inesperados da máquina. O funcionário 
pode trabalhar com segurança enquanto a porta de segu-
rança estiver aberta, sem precisar desligar a máquina. Esta 
solução corresponde à Diretiva de Maquinário Europeia, 
assim como a outras normas internacionais. Além disto, o 
sistema compacto e com custo eficiente reduz o gasto de 
capital com segurança.
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Garanta uma geração de energia confiável
As turbinas eólicas são expostas à condições ambientais 
mais duras. Raios ou superaquecimento podem provocar 
falhas no sistema. Se isto acontecer, as pás do rotor devem 
ser afastadas do vento, para proteger trabalhadores e siste-
mas. Para isto, a maioria dos sistemas usa tecnologia de 
passo elétrico com motores trifásicos. Cada motor é contro-
lado por um inversor eletrônico individual.

Para atender a Diretiva de Maquinário Europeia, a Rexroth é 
a primeira fornecedora que integrou um controlador de 
emergência adicional. Ele é completamente desacoplado do 
sistema e responde mesmo quando a alimentação de ener-
gia é interrompida. Com uma solução trifásica robusta, você 
garante o mesmo nível de segurança de uma solução DC 
comparável, que é muito mais cara. Ao mesmo tempo, as 
cargas que agem em todo sistema de energia eólica em uma 
emergência são reduzidas. Isto permite que você proteja 
seu sistema com custos mais efetivos e tenha um grau maior 
de confiabilidade.

Veja, a partir de exemplos, como Segurança em Máquinas permite que você  
consiga maior produtividade e eficiência de custo nas operações do dia a dia.

Permita práticas de trabalho seguras no setor público
Os usuários de veículos municipais podem acreditar na 
confiabilidade e segurança de suas máquinas o tempo todo. 
Quer se trate de limpa-neves ou lavadoras de estrada, em 
zonas pedestres ou em estradas cheias, as normas para 
requisitos de segurança são particularmente altas.

É por isso, que o fabricante Hako desenvolveu e implementou 
o Citymaster 2000 e o sistema de acionamento Multicar 
TREMO junto com a Rexroth. O conceito de acionamento 
inovador baseia-se em uma avaliação de risco detalhada. 
Isto permitiu que a Hako oferecesse uma segurança con-
forme a norma, de acordo com a Diretiva de Maquinário, 
melhorando ao mesmo tempo a funcionalidade e 
aumentando a eficiência energética. Com a nova tecnologia 
de segurança, é garantida uma disponibilidade máxima da 
máquina para o usuário, graças à integração inteligente de 
componentes de alta qualidade pela Rexroth.

imagem_corrigido3.indd   9 14/05/2013   15:37:21



10

Treinamento orientado por aplicação com métodos inova-
dores de aprendizado
Para educar os seus funcionários em segurança de máquina 
conforme as normas, a Rexroth oferece programas especial-
mente concebidos para seus requisitos. Módulos específi-
cos de tecnologia ou de multitecnologia oferecem o mais 
recente conhecimento em relação à avaliação de risco, 
avaliação, planejamento de projeto ou comissionamento de 
sistemas de controle de máquina. Certificados confirmam 
que o seu know-how estará atualizado.

Para usar o seu tempo da maneira mais eficiente e eficaz, 
nós combinamos sessões de treinamento práticas e 
instruções no site. Isto reduz as despesas de viagem e 
minimiza o tempo não produtivo de seus funcionários. 
Dependendo de suas necessidades, as sessões de treinamento 
também podem ser feitas em suas instalações, em qualquer 
lugar.

Treinamento Rexroth: de especialistas, para 
especialistas.

Com a perfeita combinação de treinamento online e treinamento prático, você 
pode economizar tempo, aprendendo exatamente o que você precisa para a 
implementação da segurança funcional em seu trabalho do dia a dia.
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Use todo nosso portfólio de serviços – do 
design conceitual ao comissionamento

Mais serviço durante todo período de projeto
A conformidade com regulamentações de segurança 
obrigatórias legalmente é um desafio complexo. 
Entretanto, nem toda empresa pode empregar especialis-
tas com know-how profundo e atualizado. Empresas de 
pequeno e médio porte, em particular, podem se benefi-
ciar do grande portfólio de serviços da Rexroth. É por 
isso que nossos serviços modulares estão disponíveis 
não apenas individualmente, mas também como um 
pacote completo. Com o suporte da Rexroth para o 
desenvolvimento e implementação de sua segurança em 
máquinas, você pode garantir que todos seus requisitos 
individuais sejam atendidos com confiabilidade.

Selecione serviços individuais ou o pacote de serviço 
completo

 f Gerenciamento de projeto
 f Inspeção de sistema
 f Avaliação de risco
 f Desenvolvimento de um conceito de segurança          

individual
 f Seleção e combinação perfeita de hardware e software 

certificados (abrangendo todas as tecnologias e todos 
os fabricantes)

 f Instalação e comissionamento
 f Avaliação da segurança funcional
 f Avaliação da Conformidade EC

imagem_corrigido3.indd   12 14/05/2013   15:37:39



13

Se você deseja segurança em máquinas de acordo com as normas, você 
deve considerar muitos aspectos. Você estará são e salvo se complemen-
tar o seu know-how com a experiência e o serviço da Rexroth. Deste modo, 
você poderá desenvolver e implementar o seu conceito de segurança com 
a ajuda dos nossos especialistas.

Apostila para implementação de segurança funcional 
Se você deseja reduzir o tempo e o dinheiro necessários 
para planejar sistemas de controle de máquina seguros, 
recomendamos a apostila "10 Passos para Nível de Des-
empenho, para a implementação de segurança funcional, 
de acordo com a ISO 13849". Nela, apresentamos os 
requisitos de normas e diretivas relevantes de uma 
maneira compreensível, para que você possa colocá-las 
em prática facilmente. Você encontrará exemplos úteis 
em relação a avaliações de risco, funções de segurança, 
níveis necessários de desempenho, assim como determi-
nação de valores de confiabilidade para componentes 
elétricos, hidráulicos, mecânicos e pneumáticos.

Faça seu pedido em:
www.boschrexroth.com/safety
Material disponível nos idiomas Inglês e Alemão.

10 Passos para Nível de Desempenho
1. Avaliação de risco
2. Identificação de funções de segurança
3. Determinação do PLr

4. Seleção de categoria
5. Modelagem do diagrama de bloco
6. Falhas e diagnóstico

7. Determinação do PL
8. Avaliação da robustez do sistema de controle – 

Eliminação de falha
9. Requisitos de software
10. Verificação e validação
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Segurança aumenta  
nossa produtividade

Seus benefícios

 Tempo e esforços de 
desenvolvimento minimizados

 Custo de Propriedade Total 
Reduzido (TCO)

 Maior produtividade, ergonomia 
e flexibilidade 

 Homem e máquina protegidos

 Leis e normas cumpridas

 Tempo de reação mais curtos e 
requisito de espaço reduzido
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}Segurança aumenta  
nossa produtividade Exato!
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