
Rexroth Safety on Board 
Oplossingen voor intelligente en
economische machineveiligheid
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Het ontwerp van moderne installaties en machines wordt bepaald door
voorgeschreven richtlijnen en ondersteunende standaarden. Geïntegreerde 
veiligheidssystemen beschermen werknemers efficiënter tegen onveilige 
situaties. Indien doordacht toegepast verbeteren ze ergonomische aspecten 
en uw productiviteit. Voldoe aan complexe veiligheidseisen en behaal
tegelijkertijd een voorsprong op de concurrentie.

Veiligheidstechnologie vermindert 
het risico op ongelukken. Safety on 
Board verhoogt uw productiviteit.

Meer veiligheid voor mens en systeem
Wereldwijd nemen de eisen toe betreffende machineveilig-
heid. Vernieuwde wetgeving en standaarden zoals de Euro-
pese machinerichtlijn 2006/42/EC of de Braziliaanse regel-
geving "Norma Reguladora 12" (NR12) vereisen al een 
andere manier van denken en een nieuwe benadering. De 
wereldwijd geldige ISO 13849, bijvoorbeeld, vereist een 
specifiek Performance Level voor elke veiligheidsfunctie. Of 
u nu de gebruiker of de fabrikant van de machine bent – 
wanneer het gaat om het ontwerpen van nieuwe systemen 
en wanneer u te maken krijgt met belangrijke veranderin-
gen, bent u verplicht rekening te houden met strikte veilig-
heidseisen waarbij de effectiviteit overeenkomstig dient te 
zijn.

De bescherming van mens en systeem overeenkomstig de 
richtlijnen mag echter geen belemmering vormen voor het 
verhogen van de  productiviteit. Dat maakt het des te 
belangrijker dat u uw veiligheidstechnologie niet beschouwt 
als een losstaand aspect. Met de juiste maatregelen kunt u 
ook betere prestaties bereiken, betere ergonomie, minder 
ongeplande stilstand en een hogere graad van flexibiliteit. 
Hiermee kunt u beduidend meer tijd en kosten besparen 
die nodig zijn voor ontwikkeling en implementatie. In aan-
vulling hierop kunnen uw totale ontwikkelingskosten wor-
den verlaagd terwijl het veiligheidsniveau hetzelfde blijft of 
zelfs toeneemt.

Safety on Board – Uw weg naar intelligente en
economische machineveiligheid
Safety on Board by Rexroth maakt de perfecte combinatie 
mogelijk van hardwareonderdelen, softwareoplossingen en 
serviceprestaties. Profiteer van geoptimaliseerde enginee-
ring voor nieuwe machines en tevens van geminimaliseerde 
kosten voor veranderingen aan bestaande installaties. U 
kunt ook meer comfort, productiviteit en flexibiliteit in het 
dagelijks bedrijf bereiken. Dat is omdat Rexroth weet hoe 
verschillende besturingssystemen op intelligente wijze 
kunnen samenwerken en precies begrijpt wat uw toepas-
sing nodig heeft.
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Basis standards
Type A standards

Product standards
Type C standards

IEC 61800-5-2
Electric drives

IEC 62061
Electric machine systems

IEC 61508
Electronic systems

Machinery Safety standards

IEC 60204
Electric equipment

ISO 4414
Pneumatics

ISO 4413
Hydraulics

EN 474EN 693EN 1010
ISO 23125

ISO 12100
Risk assessment

Generic standards
Type B standards

Legal bases
Example: Machinery Directive

ISO 13849
Machine systems

Uitdagende standaarden sorteren wereldwijd 
effect. Weet u zeker dat uw machines veilig zijn?

Afhankelijk van het gebruik en de geplande regionale markt, kunnen er verschil-
lende veiligheidsvoorschriften van toepassing zijn op uw machines en
systemen. Met Rexroth hebt u een partner die de context begrijpt.

Wereldwijd nemen de eisen van veiligheidstechniek toe. 
Tegelijkertijd zijn de veiligheidsnormen onderhevig aan een 
continu harmonisatieproces. Veiligheidsnormen zoals ISO 
13849 voor functionele veiligheid en wetgeving zoals de 
Europese machinerichtlijn 2006/42/EC zijn goede voor-
beelden. Zij bepalen de specifieke veiligheidsconcepten in 
afzonderlijke industriële sectoren en toepassings-gebieden 
— en daarmee de toegang van de machines tot de diverse 
markten.

Dit is waar Safety on Board van Rexroth met een oplossing 
komt die al deze technologieën bestrijkt. Door het ontwik-
kelen van een individueel veiligheidsconcept met com-
ponenten die voldoen aan de normen compleet met alle 
bijbehorende documentatie, kunt u ervoor zorgen dat uw 
machine een inspectie door de desbetreffende autoriteiten 
voor de plaatselijke markt goed doorstaat. Rexroth past 
internationale standaarden toe en ondersteunt bij het 
voldoen aan de geldende technische eisen.
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Easy 
implementation

Practical 
training

Comprehensive 
service

Economical 
system solutions

Standard- 
compliant 
products

Cross- 
technology
expertise

Pneumatic systems

Mechanical systems

Electrical systems

Hydraulic systems

Uw veiligheidseisen zijn complex.
Safety on Board vereenvoudigt implementatie.

Uitgebreide ondersteuning
De nieuwste veiligheidsvoorschriften bestrijken vele delen 
van uw machine en systeem — zowel elektrisch, hydraulisch, 
mechanisch als pneumatisch, als afzonderlijke componen-
ten of in combinatie met elkaar. Rexroth begrijpt uw eisen 
en laat zien hoe u machineveiligheid kunt bereiken die 
voldoet aan de richtlijnen terwijl tegelijkertijd uw
productiviteit wordt verhoogd.

Met Safety on Board hebben wij voor u een uitgebreid 
assortiment aan oplossingen samengesteld, gebaseerd op 
onze jarenlange ervaring. Profiteer van deze kennis — van 
risicobeoordeling en de ontwikkeling van veiligheids-
concepten door het selecteren van geschikte componenten 
tot en met implementatie in de machine en de training van 
uw werknemers.

 f Cross-technology expertise  
Functionele veiligheid voor alle aandrijf- en besturings-
technieken op alle automatiseringsniveaus.

 f Producten die voldoen aan de normen   
Gecertificeerde besturingssystemen, componenten, 
circuits.

 f Economische systeemoplossingen   
Kortere uitvaltijden en hogere machineproductiviteit.

 f Eenvoudige implementatie  
Efficiënte en geïntegreerde oplossingen voor complexe 
veiligheidseisen (bijv. hydraulische persblokken, pneu-
matische circuits en elektrische aandrijvingen met geïn-
tegreerde veiligheidsfuncties).

 f Omvangrijke service 
Risicobeoordeling, veiligheidsconcepten, software- en 
hardware-ontwerp, inbedrijfstelling, evaluatie.

 f Praktijktraining 
Online en op locatie, technologie-specifiek of op brede 
basis.
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Wetgeving vraagt om meer veiligheid.
Safety on Board biedt u meer houvast
en tevens meer productiviteit.

Veiliger en productiever - het ene hoeft het andere niet per se uit te sluiten. 
Integendeel: door het integreren van intelligente veiligheidstechnologie kunt u 
duidelijk voordelen behalen tijdens de productie.  

Bescherming die aan de normen voldoet voor mens en 
machine.
Wanneer uw werknemers met een machine werken,  bij-
voorbeeld bij een wisseling van gereedschappen, moet dit 
veilig zijn. Maar gebruikers kunnen alleen efficiënt werken 
en maximale productiviteit behalen wanneer de toegepaste 
veiligheidstechnologie hen niet vertraagt. Onderzoek toont 
aan dat op dit moment 1/3 van alle ongelukken het gevolg 
is van gemanipuleerde beveiligingsvoorzieningen.

Rexroth heeft gedurende vele jaren de werkprocessen 
geanalyseerd van verschillende toepassingen. Met de speci-
aal ontwikkelde oplossingen van Safety on Board kunt u 
perfecte harmonie bereiken tussen mens en machine. U 
voldoet aan alle normen en wettelijke voorschriften — en uw 
werknemers kunnen zich ongehinderd richten op de rele-
vante taken in hun dagelijkse werk.

Kostbare tijd en kostenbesparing 
U profiteert al van Safety on Board tijdens de ontwikkeling 
van uw systeem. De experts van Rexroth begeleiden u in
10 stappen op weg naar het vereiste Performance Level. 
Omdat relevante veiligheidsfuncties al in de aandrijf- en 
besturingssystemen zijn geïntegreerd, betekent dit een 
besparing van tijd en moeite om aan de veiligheidseisen te 
voldoen. Door simulatie met de SafeLogic Designer-soft-
ware verkort u de verificatie van uw applicatiesoftware en 
kunt u uw machine sneller in bedrijf nemen. Dankzij de 
grote betrouwbaarheid van Rexroth-componenten stelt u 
uw investering over alle gebruiksfasen van de machine 
veilig.
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Alleen diegenen die de context begrijpen kunnen optimaal
profiteren van het potentieel. Rexroth laat u zien hoe u een
voorsprong op de concurrentie kunt behalen door het gebruik
van intelligente veiligheidstechnologie. 
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Grotere productiviteit en efficiëntie
Safety on Board geeft een impuls aan de prestaties van uw 
machine. U hoeft niet het gehele systeem stil te leggen in 
geval van storingen of wanneer er gereedschappen worden 
verwisseld. U hoeft alleen dat specifieke deel in een veilige 
toestand te brengen. Op die manier kunt u snel fouten 
opsporen en deze direct verhelpen.
Safety on Board is op een intelligente en compacte manier 
geïntegreerd in de aandrijfsystemen. Dit betekent dat u snel 
de veiligheid kunt realiseren die voldoet aan de normen bij 
de ontwikkeling van nieuwe machines of tijdens het retrofit-
ten met afzonderlijke componenten. Het gebruik van
fabrikant-onafhankelijke, CIP Safety on Sercos open-
bussystemen minimaliseren uw kabelwerkzaamheden. En 
het IndraWorks engineering tool vereenvoudigt de configu-
ratie van uw software.

Grotere flexibiliteit en kortere reactietijden
Het gemak van inbedrijfstelling is een belangrijke factor bij 
het ontwerp van complexe machines. Dat is waarom intel-
ligente softwaremodules het parametreren vereenvoudigen. 
De vrije keuze van de bussystemen garandeert ook perfecte 
communicatie tussen nieuwe en bestaande componenten. 
Het aantal componenten is verminderd omdat de veilig-
heidstechnologie al is geïntegreerd — hiermee bespaart u 
waardevolle ruimte.
Bij continu bedrijf voorkomt Safety on Board onverwacht 
opstarten en daarmee gevaarlijke bewegingen. In het geval 
van storingen betekent dit dat het niet noodzakelijk is om 
de machine uit te schakelen voordat een veilige interventie 
door de gebruiker mogelijk is. De reactietijd wordt ook 
verkort: wanneer limietwaarden zoals de veilige snelheid 
worden overschreden, zal de machine door middel van de 
interne bewaking reageren in slechts 2 ms. Vergeleken met 
traditionele concepten, vermindert dit de remweg van zeer 
dynamische aandrijvingen. Omdat de machine sneller een 
veilige status bereikt, kunt u de benodigde afstand tot het 
afgeschermde gebied verkleinen.
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Bescherm uw werknemers tegen gevaarlijk bewegende lasten
Wanneer zware lasten in de nabijheid van personen worden 
verplaatst, draait alles om de interactie tussen mens en 
machine. Dat is waarom Rexroth systemen als één geheel 
beschouwt en totaaloplossingen biedt voor alle aandrijf- en 
besturingssystemen.

In het Russische Bolshoi Theater bijvoorbeeld, worden 
zeven podia met elk een gewicht van 70 ton 16 meter 
omhoog en omlaag bewogen. De acteurs, musici en podi-
ummedewerkers moeten in staat zijn om veilig te kunnen 
werken, zowel erboven als eronder. Daarom bestuurt het 
SYB2000 podiumbesturingssysteem de meer dan 400 
hydraulische en elektrische aandrijvingen en regelt tevens 
de verschillende remsystemen. Op deze wijze is Safety 
Integrity Level 3 bereikt overeenkomstig IEC 61508. Budget, 
tijd en ruimte waren beperkt. Deze uitdagingen konden 
alleen op een betrouwbare manier worden aangegaan 
dankzij Rexroth's efficiënte projectmanagement.

Functionele veiligheid biedt bescherming tegen
gevaren. Met Safety on Board, beschermt u ook
uw investeringen.

Vereenvoudig de veilige bediening van machines
Bij CNC-gestuurde machines moeten werknemers keer
op keer ingrijpen bij continubedrijf — bijvoorbeeld, 
wanneer een werkstuk opnieuw moet worden vastgeklemd
in een freesmachine. Voor een veilige werking vereisen de
gangbare veiligheidssystemen exacte naleving van diverse
handelingen.
Rexroth heeft het proces vereenvoudigd en heeft daarom 
een comfortabeler en efficiënter ontwerp mogelijk gemaakt. 
Door het integreren van SafeLogic compact als onderdeel 
van het machineontwerp, hoeft u nu slechts op één knop te 
drukken om onverwachte bewegingen van de machine te 
voorkomen. De werknemer kan veilig werken zolang de 
veiligheidsdeur is geopend zonder dat de machine hoeft te 
worden uitgeschakeld. Deze oplossing voldoet zowel aan de 
strenge Europese machinerichtlijn als aan internationale 
normen. Bovendien vermindert het compacte en voordelige 
systeem de kostbare uitgaven die anders noodzakelijk zijn 
op het gebied van veiligheid.
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Zorg voor betrouwbare energieopwekking
Windturbines worden blootgesteld aan de meest ruwe weers-
omstandigheden. Bij blikseminslag of oververhitting in het 
systeem, moeten de rotorbladen uit de wind worden gedraaid 
om personeel en installatie te beschermen. De meeste syste-
men maken gebruik van een elektrische pitch-technologie met 
draaistroom-motoren. waarbij elke motor aangestuurd wordt 
door een afzonderlijke elektronische regelaar.
Om te voldoen aan de Europese machinerichtlijn, heeft
Rexroth als eerste leverancier een extra besturingssysteem 
voor noodgevallen ingebouwd. Het is volledig ontkoppeld van 
het systeem en grijpt zelfs in wanneer de stroomtoevoer is 
onderbroken. Met een robuuste draaistroom oplossing bereikt 
u hetzelfde veiligheidsniveau als met een vergelijkbare, duur-
dere gelijkstroomoplossing. Tegelijk worden de belastingen 
die van invloed zijn in een noodgeval verminderd. Dit geeft u 
de ruimte om uw systeem op een voordeliger manier te ont-
werpen en om een hogere mate van betrouwbaarheid te 
bereiken.

Zie aan de hand van concrete voorbeelden hoe Safety on Board voor u een ver-
hoogde veiligheid mogelijk maakt, maar ook meer productiviteit en
kostenbesparingen.

Maak werken in de publieke sector veilig 
Gebruikers van gemeentevoertuigen moeten op elk wille-
keurig moment kunnen vertrouwen op de betrouwbaarheid 
en veiligheid van hun machines. Zowel bij sneeuwruimers 
als veegwagens, in voetgangerszones of op drukke wegen, 
zijn buitengewoon hoge veiligheidseisen van toepassing. 

Dat is waarom de fabrikant Hako het aandrijfsysteem van 
de Citymaster 2000 en Multicar TREMO samen heeft ont-
wikkeld met Rexroth. Het innovatieve aandrijfconcept is 
gebaseerd op een gedetailleerde risicobeoordeling. Hier-
door kan Hako veiligheid die voldoet aan de machine-
richtlijn aanbieden terwijl tegelijkertijd de functionaliteit 
wordt verbeterd en de energie-efficiëntie wordt verhoogd. 
Met de nieuwe veiligheidstechnologie wordt er maximale 
beschikbaarheid bereikt voor de gebruiker dankzij Rexroth’s 
intelligente integratie van componenten van hoge kwaliteit.
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Applicatiegeoriënteerde training met innovatieve leer-
methoden
Voor het trainen van uw werknemers in machineveiligheid 
die voldoet aan de wettelijke normen, biedt Rexroth
trainingsprogramma’s aan die speciaal zijn afgestemd op
uw wensen. Technologiespecifieke of cross-technology
leermodules voorzien u van de laatste kennis betreffende
risicobeoordeling, evaluatie, projectplanning of het in 
gebruik nemen van machinebesturingssystemen. Bijbeho-

rende certificaten bevestigen dat uw kennis up-to-date is.

Om uw tijd op de meest efficiënte en effectieve manier te 
kunnen benutten, combineren wij trainingssessies met 
praktijktrainingen en instructies ter plaatse. Dit reduceert 
reiskosten en minimaliseert de niet-productieve tijd van uw 
werknemers. Afhankelijk van uw wensen kunnen de
trainingssessies ook op locatie worden gehouden — 
op elke plek.

Rexroth training: door experts, voor experts.
Zodat u weet waar het om draait.

Met de perfecte combinatie van online training en praktijktraining kunt u tijd 
besparen en precies die dingen leren die u nodig hebt voor de implementatie 
van functionele veiligheid in uw dagelijkse werk.



15



13

Maak gebruik van onze omvangrijke onder-
steuning — van concept tot aan ingebruikname

Meer service tijdens het gehele project
Het voldoen aan wettelijke veiligheidsvoorschriften is een 
complexe uitdaging. Niet elke onderneming kan het zich 
permitteren om experts aan te stellen met grondige,
up-to-date-kennis. Kleinere en middelgrote ondernemingen 
in het bijzonder kunnen profiteren van Rexroth’s omvang-
rijke ondersteuning.
Wanneer Rexroth de ontwikkeling en implementatie van 
uw machineveiligheid ondersteunt, kunt u er zeker van zijn 
dat aan al uw individuele eisen wordt voldaan.

Kies voor afzonderlijke ondersteuning of voor het
hele pakket

 f Projectmanagement
 f Systeeminspectie
 f Risk assessment
 f Ontwikkeling van een individueel veiligheidsconcept
 f Selectie en optimale combinatie van gecertificeerde 

hardware en software — omvat alle technologieën en 
fabrikanten

 f Installatie en inbedrijfstelling
 f Beoordeling van functionele veiligheid
 f EC Conformity Assessment
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Indien u machineveiligheid wilt bereiken die voldoet aan de normen, dan 
dient u rekening te houden met vele aspecten. U bent veilig als u uw kennis 
aanvult met de ervaring en ondersteuningsmogelijkheiden van experts bij 
Bosch Rexroth. 

Handboek implementatie functionele veiligheid 
Wanneer u de benodigde tijd en investeringen wilt ver-
minderen die nodig zijn bij het ontwerpen van veilige 
besturingssystemen voor machines, raden wij het vol-
gende boek aan: "10 Steps to Performance Level -
Handbook for the implementation of functional safety 
according to ISO 13849." In deze Engelstalige publicatie 
leggen wij op een begrijpelijke manier de eisen van rel-
evante normen en richtlijnen uit, zodat u ze eenvoudig in 
de praktijk kunt brengen. U vindt er nuttige voorbeelden 
over risicobeoordeling, veiligheidsfuncties, benodigde 
Performance Levels en tevens de vaststelling van be-
trouwbaarheidswaarden voor elektrische, hydraulische, 
mechanische en pneumatische onderdelen.

Indien u dit boek wilt bestellen stuur dan een email naar 
training@boschrexroth.nl

10 stappen naar Performance Level
1. Risicobeoordeling
2. Identificatie van veiligheidsfuncties
3. Vaststellen van de PLr 

4. Selectie van de categorie
5.  Vormgeven van het blokdiagram
6. Fouten en diagnose 

7. Berekenen van de PL
8. Evaluatie van betrouwbaarheid van het besturings-

systeem – voorkomen van fouten
9. Softwarevereisten
10. Verificatie en validatie
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Veiligheid in 10 stappen bereikt,
intelligent opgelost,

Uw voordelen

 Kortere engineeringtijd en
  Time-to-Market

 Verminderde Total Cost of  
Ownership (TCO)

 Verhoogde productiviteit,
        ergonomie en flexibiliteit

 Mens en machine beveiligd

 Voldaan aan wetgeving en 
  normen

 Kortere reactietijden en
        minder benodigde ruimte
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Veiligheid in 10 stappen bereikt,
intelligent opgelost,

Perfect



Bosch Rexroth
info@boschrexroth.nl
info@boschrexroth.be
www.boschrexroth.com/safety
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