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COMUNICADO A IMPRENSA 

Leinfelden, dezembro de 2018 

O NOVO MULTI-TALENTO PARA SUAS PORTAS DE PROTEÇÃO 

A crescente interconexão e a especialização em alto grau das modernas instalações de 

produção requerem componentes ainda mais inteligentes e flexíveis. Isto aplica-se 

principalmente à tecnologia de segurança. Com a MGB2 Modular, um aperfeiçoamento 

coerente da Multifunctional Gate Box MGB bem sucedida a nível mundial, a EUCHNER 

define novos padrões aqui. O destaque do multi-talento para as portas de proteção 

Graças a nova construção do sistema, constituído pelo módulo para o bloqueio, os sub-

módulos com as funções de comando e de indicação que podem ser encaixados ai, assim 

como, um módulo de barramento para a conexão com o PROFINET / PROFISAFE, a 

MGB2 Modular  pode ser perfeitamente adaptada aos requisitos individuais. 

 

Mais do que uma simples proteção para uma porta de segurança – a nova MGB2 

Modular 

 

Design Revisado, funções novas e expansíveis, 

assim como um layout modular – o novo MGB2 

Modular é mais do que uma simples proteção para 

portas de segurança. Graças ao seu design modular, 

o MGB2 Modular pode ser adaptado de modo 

flexível às exigências  relativas à porta de 

segurança. Dois submódulos permitem a integração 

de até seis diferentes elementos de comando no 

módulo de intertravamento. 

Uma substituição com a operação em andamento é 

possível a qualquer momento, pois a MGB2 Modular 

é apta para troca a quente. No caso de espaços 

limitados, o compacto módulo de barramento (MBM) 

com PROFINET/PROFISAFE pode ser montado em 

um local separado apropriado. 
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Podem ser conectados até seis módulos de bloqueio MGB2 Modular em um módulo de 

barramento MBM em uma tal montagem remota. 

 

O módulo de extensão MCM – ainda mais espaço para as funções 

 

O módulo de extensão MCM pode expandir 

consideravelmente a funcionalidade do Multifuncional 

Gate Box MGB2 Modular. Quatro submódulos 

adicionais estão disponíveis se for necessário mais do 

que o limite máximo de seis elementos de comando 

constantes no módulo de intertravamento do MGB2 

Modular, ou até mesmo se for necessário a inclusão de 

etiquetas de identificação. Estes submódulos são 

simplesmente encaixados no módulo de extensão 

MCM. 

O MCM é conectado, ou em um módulo de rede ou em 

um módulo de intertravamento. Como alternativa, o módulo de extensão MCM também pode 

ser conectado diretamente com o sistema de comando.  

 

EUCHNER - More than safety. 

[Caracteres com espaços 2.351] 

 
Perfil resumido: A EUCHNER GmbH + Co. KG 
 
A EUCHNER GmbH + Co. KG em Leinfelden é uma empresa familiar ativa 

internacionalmente com acima de 750 colaboradores em todo o mundo. São 18 subsidiárias, 

sendo dez na Europa, quatro na Ásia e quatro na América do Norte e na América do Sul, e 

mais 22 escritórios de representação espalhados pelo mundo todo. O sócio diretor da 

empresa suábica é o Sr. Stefan Euchner. Há mais do que 60 anos são desenvolvidos os 

aparelhos de comutação na EUCHNER. Estes são utilizados principalmente na construção 

de máquinas. A empresa assume uma posição de liderança na área de engenharia de 

segurança. As chaves e segurança EUCHNER monitoram de forma confiável de modo 

eletromecânico e eletrônico a posição das portas de proteção das máquinas e instalações.  
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Outras informações extensivas à empresa podem ser encontradas na internet em  

www.euchner.com 

 

EUCHNER GmbH + Co. KG  

Kohlhammerstraße 16 

70771 Leinfelden-Echterdingen 

Alemanha 

Tel. +49 711 7597- 0 

Fax +49 711 753316 

www.euchner.com 

info@euchner.de 

press@euchner.de  
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