Güvenli seri bağlantı

AKILLI TEL ÇEKME MAKINELERI IÇIN KILAVUZ

Endüstriyel güvenlik sistemleri

GÜVENLIK CIHAZININ AĞ BAĞLANTISINDA
MAKINENIN GÜVENLI ŞEKILDE
DURDURULMASI
Büyük makine sistemlerinin sektör genelinde ortak bir noktası var: farklı makine bölümleri farklı
güvenlik cihazlarına ihtiyaç duyar. Artan karmaşıklıkla birlikte entegrasyon gereklilikleri de artar.
Buna rağmen, kullanılan tüm güvenlik sensörleri aynı hedefi takip eder: Tehlike veya arıza anında
makinenin güvenli şekilde durdurulmasını sağlamak.
Karşılaşılan büyük bir zorluk: tüm güvenlik sensörleri aynı zamanda güvenli şekilde bir çatı altında
toplanmalıdır. SICK’in çözümü: güvenli seri bağlantı.
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SICK’in güvenli seri bağlantısı
••Montaj süresinden %75’e varan
oranda tasarruf sağlar
••İhtiyaç duyulan güvenli giriş
sayısını azaltır
••Kablo bağlantı işlemlerini asgari
düzeye indirir
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HER GEREKLILIK IÇIN
DOĞRU ÇÖZÜM
Farklı sektörler, farklı görev tanımları, farklı gereklilikler – modern endüstri giderek daha da
heterojenleşiyor. Bu ortamda güvenilir bir iş ortağının olması iyi bir şey: SICK. Çünkü SICK,
her müşteri için sensörlerin kablo bağlantısına yönelik uygun bir çözüm sunar.

•• Kompakt makineler üreten ve gerekli sensörlerin kablo
bağlantısını tek tek yapan klasik makine imalatçıları için
•• Birden çok tekli güvenlik cihazının kablo bağlantısını seri
olarak güvenli şekilde yapması gereken makine sistemi
üreticileri için

•• Çok çeşitli güvenlik sensörlerini kaskat bağlantıya eklemek
isteyen ve bu sırada güvenlik ve arıza teşhis bilgilerine yoğun
şekilde dikkat eden esnek makine modülü üreticileri için

Endüstriyel ortam

Endüstri 4.0

Esnek şekilde birleştirilebilen makine modelleri

FlexiLoop ile
güvenli seri bağlantı
� Sayfa 9

Makine sistemi
Denetlenen
yarı iletken çıkışlı
sensörlerin
seri bağlantısı
� Sayfa 8
Kompakt makine
Klasik
makine imalatı
Tekli kablo bağlantısı
� Sayfa 6

Potansiyelsiz
kontaklı
sensörlerin
seri bağlantısı
� Sayfa 7

Kablo bağlantı yöntemi
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Karar vermek zorsa: Kablo bağlantı yöntemi seçiminde bununla ilgili gereklilik nedir?
Güvenlik

Maliyet verimliliği

Hataların belirlenmesi ve güvenli duruma geçiş

Bileşenler için malzeme maliyeti, montaj maliyeti, güvenli
değerlendirme için ihtiyaç duyulan güvenli giriş sayısı

Tüm hatalar algılanmaz
Tüm hatalar algılanır

Diyagnoz

Yüksek toplam maliyet
Düşük toplam maliyet

Hangi güvenlik cihazının aktifleştirildiği ve hangi hataların
oluştuğunu belirleme

Esneklik

Çeşitli sensörleri birleştirme olanağı, çözümü
genişletebilme özelliği

Arıza teşhis olanağı yok
	Güvenlik cihazı ve diagnostik çıkıştaki
LED’lerle geniş kapsamlı arıza teşhisi

	Sadece belirli bir ürün tipi seri bağlantıda
kullanılabilir; genişletme karmaşıktır
	Farklı sensörler bir seri bağlantıda birleştirilebilir, yeni sensörlerle çözüm kolayca
genişletilebilir

Kablo bağlantısı

Kablo bağlantısının karmaşıklığı, gerekli malzeme
ve zaman maliyeti
Yüksek maliyetli kablo bağlantısı
Düşük maliyetli kablo bağlantısı

SICK ÇÖZÜMLERI
Tekli kablo bağlantısı

Potansiyelsiz
kontaklı sensörlerin
seri bağlantısı

Denetlenen yarı iletken
çıkışlı sensörlerin
seri bağlantısı

Flexi Loop ile güvenli
seri bağlantı

Güvenli ve kendini
ispatlamış çözüm

Düşük güvenlik
gereklilikleri için uygun
maliyetli çözüm

Yarı iletken çıkışlı sensörler
için güvenli çözüm

Esnek, yenilikçi ve güvenli

Güvenlik
Diyagnoz
Kablo bağlantısı
Maliyet verimliliği
Esneklik
Sınıflandırma

Peki kablo bağlantı yöntemleri
tek tek nasıl görünür?
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TEKLI KABLO BAĞLANTISI

TEKLI KABLO BAĞLANTISI
Güvenli ve kendini ispatlamış çözüm

Güvenlik sensörü sayısının az olması veya farklı türlerde sensörlerin bağlanması durumunda,
güvenli bileşenlerinin kablo bağlantısı genelde tek tek yapılır.

	Bir hata meydana gelmesi durumunda tekli değerlendirme sayesinde hangi sensörün hatalı bir fonksiyona
sahip olduğunu belirlemek kolay olduğu için, en yüksek
güvenlik ve iyi arıza teşhis olanakları
	Her türde sensör bağlanabilir

	Her sensör için değerlendirme ünitesine ayrı bir döşenmesi gerektiğinden çok yüksek kablo bağlantı maliyeti
	İhtiyaç duyulan ek değerlendirme üniteleri veya giriş
genişletmeleri nedeniyle kontrol panosunda yüksek yer
ihtiyacı
	Genişletme zahmetli kablo bağlantısı nedeniyle çok
karmaşık olduğu için sınırlı esneklik

Güvenlik
Diyagnoz
Kablo bağlantısı
Maliyet verimliliği
Esneklik
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SERI BAĞLANTI

POTANSIYELSIZ KONTAKLI SENSÖRLERIN
SERI BAĞLANTISI
Düşük gereklilikler için uygun fiyatlı çözüm

Sensör sayısının az olması durumunda veya örneğin az sayıda devreye girme gibi düşük gerekliliklerde, potansiyelsiz kontaklı sensörlerin kablolarını sert seri bağlamak mümkündür (örn. elektromekanik güvenlik sviçleri, manyetik güvenlik sviçleri).

	Tekli kablo bağlantısına oranla düşük kablo bağlantı
maliyeti

	Olası bir hata maskeleme nedeniyle sınırlı güvenlik ve
azalan performans seviyesi � Ek, Sayfa 24

	Yüksek maliyet verimliliği

	Arıza teşhis olanağı yok
	Bu yöntemle sadece eşdeğer (sadece normalde açık
veya sadece normalde kapalı) potansiyelsiz kontaklara
sahip sensörlerin kablo bağlantısı yapılabildiği için
düşük esneklik

Güvenlik
Diyagnoz
Kablo bağlantısı
Maliyet verimliliği
Esneklik

8019172/2016-06-14
Değişiklik ve hata yapma hakkı saklıdır

g ü v e n l i s e r i b a ğ l a n t ı | SI C K

7

SERI BAĞLANTI

DENETLENEN YARI ILETKEN ÇIKIŞLI SENSÖRLERIN
SERI BAĞLANTISI
Yarı iletken çıkışlı sensörler için güvenli çözüm

Bir seri bağlantının yapısı, örneğin deTec4 Prime güvenli ışık bariyeri veya STR1 transponder
güvenlik sensörü gibi denetlenen yarı iletken çıkışlı sensörler üzerinden de mümkündür.
STR1’in kaskat bağlantısı yapılabilen 8 kutuplu varyantları, iki güvenlik girişi ve 2 güvenlik
çıkışına sahiptir ve T erkek konnektörler ile sorunsuzca seri bağlanabilir.
	Güvenli bir kontrolöre kolay ve direkt bağlantı
	Denetlenen yarı iletken çıkışlarının test darbeleri aracılığıyla en yüksek güvenlik ve anında hata algılama; bu
sayede, 30 adede kadar cihaz seri bağlanmış olsa dahi
STR1 transponder güvenlik sensörleri PL performans
seviyesini karşılar

	Sensördeki LED göstergeler aracılığıyla çok kısıtlı arıza
teşhis olanağı
	Sadece denetlenen yarı iletken çıkışlı güvenlik sensörleri
(örn. STR1 ve deTec4 Prime gibi) seri bağlanabildiği için
düşük esneklik

	M12 konnektörlü soket ve T erkek konnektör ile münferit
sensörlerin çok kolay kablo bağlantısı

Güvenlik
Diyagnoz
Kablo bağlantısı
Maliyet verimliliği
Esneklik
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SERI BAĞLANTI

FLEXI LOOP ILE GÜVENLI SERI BAĞLANTI
Esnek, yenilikçi ve güvenli

Maliyet tasarrufu sağlar, arıza teşhisi destekler, güvenlidir: Flexi Loop, güvenlik sviçlerinin ve bir
makinedeki diğer güvenlik sensörlerinin seri bağlantısı için en iyi çözümdür.

	Farklı tasarımda ve teknolojide 32 adede kadar güvenlik
sensörünün seri bağlantısında en yüksek güvenlik seviyesine uyulur
	Geniş arıza teşhis olanakları ve güncel bilgilerin üst konumdaki bir otomasyon düzeyine iletilmesi

	Hızlı ve kolay yapılandırma sayesinde kullanıcı dostu
	Başka üreticilerin sensörleriyle de en yüksek esneklik
ve uyumluluk
	Mevcut makinelere kolayca donanım ekleme

	M12 bağlama tekniği ile minimize edilmiş ve son derece
basit kablo bağlantısı sayesinde maliyet tasarrufu

Güvenlik
Diyagnoz
Kablo bağlantısı
Maliyet verimliliği
Esneklik

Flexi Loop hakkında
daha fazla bilgi
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FLEXI LOOP ILE DAHA FAZLA TERCIH OLANAĞI
Daha esneği yok: SICK, güvenlik kontrolörü konusunda da farklı gereklilikler için
uygun çözümü sunar.
Burada özellikle güvenlik kontrolörü
Flexi Soft’tan bahsetmeliyiz. Modüler,
sezgisel ve yazılım üzerinden rahatça ve
serbestçe yapılandırılabilir: Flexi Soft,
2008’den günümüze endüstriyel güvenlik teknolojisi alanında en çok satılan
güvenlik kontrolörleri arasındadır. Çok
sayıda ana modül, genişleme modülü,
hareket kontrol modülü ve ağ geçidi,
güvenlik uygulaması için kişiye özel bir
çözüm olanağı sağlar. Ve ürün, 32 adede
kadar svici ve sensörün güvenli seri bağlantısı için Flexi Loop ile birlikte büyük
makine sistemlerini emniyete almak için
mükemmel derecede uygundur.

herhangi bir
sensör üreticisi

100 m

M12 bağlantı teknikli
zırhsız standart kablolar

Basit kontrol görevleri için Flexi Classic
güvenlik kontrolörü ideal çözümdür. Tehlike veya arıza durumunda makinelerin
derhal durdurulmasını etkin bir şekilde
sağlar. Flexi Classic’in büyük avantajı
şudur: Mantık oluşturma işlemi yazılımsız
bir şekilde gerçekleşşr. Kullanıcı, minimum çaba ile yapılandırmayı dönüştürücü anahtar aracılığıyla doğrudan modülün üzerinde ayarlayabilir ve uyarlayabilir.
Flexi Loop’a bağlantı, Flexi-Loop ana
yongaları üzerinden gerçekleştirilir. Akıllı
çevirmen, ilgili güvenlik bilgilerini kaskat
sisteminden aktarır ve uygun güvenlik
sinyallerini güvenlik kontrolörüne geri
gönderir.

herhangi bir
sensör üreticisi

100 m
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Flexi Soft ile anlaşılır ve ayrıntılı arıza teşhis olanakları
Diğer seri bağlantı yöntemlerinin önemli dezavantajı şudur:
Kısıtlı arıza teşhis olanakları, gereksiz devre dışı kalma sürelerine ve dolayısıyla bakım ve onarım konusunda daha yüksek
maliyetlere neden olur.
Flexi Loop buna son veriyor:
•• Ayrıntılı bilgilerin sağlanması: Hangi güvenlik sensörü
devreye girdi ve neden (normal çalışma veya sensör hatası)?
•• Tüm güvenlik kaskat sisteminin denetimi
•• Tüm bilgiler yazılım mantığına uygulanabilir ve burada
işlenebilir
•• Bilgiler ağ geçitlerine aktarılabilir ve bu nedenle yaygın
olarak kullanılan tüm alan buslarında standart otomasyona
entegre edilmek üzere kullanılabilir
•• Bilgilerin insan makine arayüzleri aracılığıyla görselleştirilmesi sayesinde devre dışı kalma sürelerini azaltma

8019172/2016-06-14
Değişiklik ve hata yapma hakkı saklıdır
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SEÇIM KILAVUZU

SEÇIM YARDIMI VE SIPARIŞ BILGILERI
Tek parçaların toplamından daha fazlasını yaratın: 1 + 1 = 3
SICK’in güvenlik çözümleri verimlilik sağlar. Ve prensip de çok kolay: SICK’in Flexi Loop için hazır bir güvenlik sensörünü bir
Flexi Loop yongasıyla birleştirebilir ve bu işlemi 32 defaya kadar tekrarlayabilirsiniz. Böylece, bir güvenlik kontrolörü (örn. Flexi Soft)
bağlantısı aracılığıyla, ihtiyaçlarınıza ve makine sisteminizin karmaşıklığına uyarlanmış bir seri bağlantı oluşturabilirsiniz. Bu kombinasyonla, tek bileşenlere ek olarak katma değer şeklinde güvenli bir seri bağlantı elde edebilirsiniz. Buna 1 + 1 = 3 diyoruz
= Güvenli seri bağlantı.
Güvenlik sensörü

Flexi Loop
Potansiyelsiz kontaklar için
FLN-EMSS0000105
5 pin

FLN-EMSS1100108
8 pin

Denetlenen yarı iletken çıkışlar için
FLN-OSSD1000105
5 pin

FLN-OSSD1100108
8 pin

Elektromekanik güvenlik svici
i12S
i16S
i110S
i10 Lock
i110 Lock

Temassız güvenlik svici
RE13 / RE23
RE27
TR4 Direct
STR1
IN3000 Direct
IN4000 Direct

Güvenlik kumanda cihazları
i110RP
i150RP
ES11-SA1xx
ES11-Sx2xx / ES11-Sx4xx

Güvenli ışık bariyerleri
deTec 4 Prime
deTec4 Core
deTec2 Core

Çok ışınlı güvenlik ışık bariyerleri 1)
M4000 Advanced Curtain
M4000 Advanced
1)

Çok ışınlı güvenlik bariyerlerinin Flexi Loop’a bağlanması için DSL-6182G01M034KM1 bağlantı kablosu kullanılmalıdır (M26 dişi konnektör / M12 erkek konnektör).
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SIPARIŞ BILGILERI
Flexi Loop
Resim

Açıklama

Güvenlik cihazı
bağlantısı

Tip

Ürün kodu

5 pin M12

FLN-EMSS0000105

1061711

8 pin M12

FLN-EMSS1100108

1061712

5 pin M12

FLN-OSSD1000105

1061709

8 pin M12

FLN-OSSD1100108

1061710

–

FLT-TERM00001

1061716

Tip

Ürün kodu

Enerji beslemesi için

FLA-PWRI00001

1061715

İşletim devam ederken diyagnoz ve hızlı devreye alma için

FLA-DIAG00001

1061714

Y adaptör (EMSS). Bir Flexi Loop yongasının 8 pin bağlantısının,
güvenlik cihazını bağlamak için 5 pin ve güvenli olmayan girişe ve
çıkışa bağlanması için 5 pin bağlantıya dağıtılması için.

FLA-YCON00001

2074733

Y adaptör (OSSD). Y adaptör (EMSS) gibi

FLA-YCON00002

2074734

Tip

Ürün kodu

Bir Flexi-Loop hattını Flexi Classic’e bağlama ve çalıştırma ve devreye
alma sırasında sistemi denetlemeye yönelik Flexi Loop ana yongaları.

FLA-MSTR00001

1061713

FLA-MSTR00001 gibi, IO-Link’li.

FLA-MSTR00002

1067650

Tip

Ürün kodu

2 normalde kapalı, 6 N tutma kuvveti

i12-SA205

1064506

2 normalde kapalı, 15 N tutma kuvveti

i12-SB215

1064507

2 normalde kapalı, 30 N tutma kuvveti

i16-SA205

1064508

2 normalde kapalı, 12 N tutma kuvveti

i110-SA225

1064509

İki kanallı, eşdeğer, elektromekanik güvenlik
sviçleri için
İki kanallı yarı iletken (güvenli çıkış sinyali) çıkışına sahip güvenlik sensörleri için
Kaskat bağlantıların tamamlanması için modül

Flexi Loop aksesuarları
Resim

Açıklama

Flexi Classic’e bağlantı için Flexi Loop aksesuarları
Resim

Açıklama

Elektromekanik güvenlik svici (Flexi Loop için hazır)
Aktüatörlü emniyet svici: i12S, i16S, i110S
Resim

Açıklama

Bağlantı

4 pin M12

8019172/2016-06-14
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SIPARIŞ BILGILERI
Güvenli kilitlemeli sviçler: i10 Lock, i110 Lock
Resim

Açıklama

Tip

Ürün kodu

Mekanik kilitlemeli sviç 1.300 N kilitleme
kuvveti, kilitleme svici denetimi için 2 normalde
kapalı, kapı denetimi için 1 normalde kapalı

i10-M0454

6045055

Elektrikli kilitlemeli sviç 1.300 N kilitleme
kuvveti, kilitleme svici denetimi için 2 normalde
kapalı, kapı denetimi için 1 normalde kapalı

i10-E0454

6045056

Elektrikli kilitlemeli sviç, 1.300 N kilitleme
kuvveti, kilitleme svici denetimi için 1 normalde
kapalı, sadece proses koruması için 2 normalde
kapalı

i10-E0354

6053788

i110-M0454

6051602

Elektrikli kilitlemeli sviç 2.500 N kilitleme
kuvveti, kilitleme svici denetimi için 2 normalde
kapalı, kapı denetimi için 1 normalde kapalı

i110-E0454

6051603

Elektrikli kilitlemeli sviç, 2.500 N kilitleme
kuvveti, kilitleme svici denetimi için 1 normalde
kapalı, sadece proses koruması için 2 normalde
kapalı

i110-E0354

6053945

Bağlantı

Tip

Ürün kodu

RE1, 2 normalde açık, emniyete alınmış açma
mesafesi 7 mm

4 pin M12

RE13-SA64

1062540

RE2, 2 normalde açık, emniyete alınmış açma
mesafesi 9 mm

4 pin M12

RE23-SA64

1062542

RE2, 2 normalde açık + 1 LED’li sinyal kontağı,
emniyete alınmış açma mesafesi 9 mm

8 pin M12

RE27-SA68LS04

1065233

Mekanik kilitlemeli sviç 2.500 N kilitleme
kuvveti, kilitleme svici denetimi için 2 normalde
kapalı, kapı denetimi için 1 normalde kapalı

Bağlantı

8 pin M12

Temassız güvenlik svici (Flexi Loop için hazır)
Manyetik güvenlik svici : RE1, RE2
Resim

Açıklama

Transponder güvenlik sensörü: STR1
Resim

Tip

Ürün kodu

Standart aktüatörlü STR1, üniversal kodlamalı

Açıklama

STR1-SASM0AC5

1069560

Standart aktüatörlü STR1, benzersiz kodlamalı

STR1-SASU0AC5

1072709

Standart aktüatörlü STR1, sabit kodlamalı

STR1-SASF0AC5

1073211

Yassı aktüatörlü STR1, üniversal kodlamalı

STR1-SAFM0AC5

1069565

STR1-SAFU0AC5

1069575

STR1-SAFF0AC5

1073206

mini aktüatörlü STR1, üniversal kodlamalı

STR1-SAMM0AC5

1069570

mini aktüatörlü STR1, benzersiz kodlamalı

STR1-SAMU0AC5

1073205

mini aktüatörlü STR1, sabit kodlamalı

STR1-SAMF0AC5

1073216

Yassı aktüatörlü STR1, benzersiz kodlamalı
Yassı aktüatörlü STR1, sabit kodlamalı
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Bağlantı
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5 pin M12

8019172/2016-06-14
Değişiklik ve hata yapma hakkı saklıdır

SIPARIŞ BILGILERI
Önerilen aksesuar
Resim

Açıklama

Tip

Ürün kodu

TR4-AK004C

5325889

Tip

Ürün kodu

Silindirik M30, çıkık kafa, emniyete alınmış
güvenlik mesafesi 15 mm PL d’ye kadar

IN30-E0208K

6044655

Silindirik M18, çıkık kafa, emniyete alınmış
güvenlik mesafesi 8 mm PL d’ye kadar

IN30-E0305K

6034576

IN30-E0206K

6034581

IN30-E0407K

6034582

Prizmatik, çıkık kafa, emniyete alınmış
güvenlik mesafesi 15 mm PL e’ye kadar

IN40-E0101K

6027388

Prizmatik, çıkık kafa, emniyete alınmış
güvenlik mesafesi 20 mm PL e’ye kadar

IN40-E0109K

6050281

Tip

Ürün kodu

i110-RP224

1064510

i150-RP224

1064511

Bağlantı

Tip

Ürün kodu

Aydınlatmasız acil stop butonu, 2 normalde
kapalı

4 pin M12

ES11-SA1A4

6051327

Aydınlatmalı acil stop butonu, 2 normalde kapalı

8 pin M12

ES11-SA2B8

6051328

Aydınlatmasız acil stop butonu ve aydınlatmalı
reset butonu, 2 normalde kapalı / 1 normalde
açık

8 pin M12

ES11-SC4D8

6051329

STR1 seri bağlantısı için T dağıtıcı

Endüktif güvenlik sensörü: IN3000 Direct, IN4000 Direct
Resim

Açıklama

Silindirik M18, düz kafa, emniyete alınmış
güvenlik mesafesi 5 mm PL d’ye kadar
Silindirik M12, çıkık kafa, emniyete alınmış
güvenlik mesafesi 4 mm PL d’ye kadar

Bağlantı

4 pin M12

Güvenlik kumanda cihazları (Flexi Loop için hazır)
İpli Sviç: i110RP, i150RP
Resim

Açıklama

Bağlantı

2 normalde kapalı, ip uzunluğu 30 m’ye kadar
4 pin M12
2 normalde kapalı, ip uzunluğu 30 m’ye kadar

Acil stop butonu: ES11
Resim

Açıklama

8019172/2016-06-14
Değişiklik ve hata yapma hakkı saklıdır
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SIPARIŞ BILGILERI
Güvenli ışık bariyerleri (Flexi Loop için hazır)
deTec4 Prime
deTec4 Prime teslimat kapsamı:
• Güvenli ışık bariyeri, bir verici ve bir alıcıdan oluşur
• 2 sistem soketi
• 4 QuickFix tutucu
• Çapı güvenli ışık bariyerinin çözünürlüğüne uygun test çubuğu
• Günlük testlere yönelik uyarılar içeren yapışkan levha
• Güvenlik bilgisi
• Montaj kılavuzu

Genişletme modülsüz 5 pin sistem bağlantılı deTec4 Prime
•
•
•
•
•

Kullanım: Bir kaskat bağlantıda ayrı sistem olarak ve son sistem olarak
Çözünürlük: 14 mm
Sistem bağlantısı: M12 erkek konnektör, 5 pin
Minimum tarama mesafesi: 0,15 m ... 10 m
Tipik tarama mesafesi: 0,15 m ... 16 m
Koruma alanı yüksekliği

•
•
•
•
•

Verici
Ürün No.

Tip

Ürün No.

300 mm

C4P-SA03010A001000

450 mm

C4P-SA04510A001000

1215556

C4P-EA03010A001000

1215583

1215651

C4P-EA04510A001000

600 mm

1215652

C4P-SA06010A001000

1215653

C4P-EA06010A001000

1215654

750 mm

C4P-SA07510A001000

1215655

C4P-EA07510A001000

1215656

900 mm

C4P-SA09010A001000

1215657

C4P-EA09010A001000

1215658

1.050 mm

C4P-SA10510A001000

1215659

C4P-EA10510A001000

1215660

1.200 mm

C4P-SA12010A001000

1215661

C4P-EA12010A001000

1215662

1.350 mm

C4P-SA13510A001000

1215663

C4P-EA13510A001000

1215664

1.500 mm

C4P-SA15010A001000

1215665

C4P-EA15010A001000

1215666

1.650 mm

C4P-SA16510A001000

1215667

C4P-EA16510A001000

1215668

1.800 mm

C4P-SA18010A001000

1215669

C4P-EA18010A001000

1215670

1.950 mm

C4P-SA19510A001000

1215671

C4P-EA19510A001000

1215672

2.100 mm

C4P-SA21010A001000

1215673

C4P-EA21010A001000

1215674

Tip

Ürün No.

Tip

Ürün No.

300 mm

C4P-SA03030A001000

1215753

C4P-EA03030A001000

1215754

450 mm

C4P-SA04530A001000

1215755

C4P-EA04530A001000

1215756

600 mm

C4P-SA06030A001000

1215757

C4P-EA06030A001000

1215758

750 mm

C4P-SA07530A001000

1215759

C4P-EA07530A001000

1215760

900 mm

C4P-SA09030A001000

1215761

C4P-EA09030A001000

1215762

1.050 mm

C4P-SA10530A001000

1215763

C4P-EA10530A001000

1215764

1.200 mm

C4P-SA12030A001000

1215765

C4P-EA12030A001000

1215766

1.350 mm

C4P-SA13530A001000

1215767

C4P-EA13530A001000

1215768

1.500 mm

C4P-SA15030A001000

1215769

C4P-EA15030A001000

1215770
1215772

Kullanım: Bir kaskat bağlantıda ayrı sistem olarak ve son sistem olarak
Çözünürlük: 30 mm
Sistem bağlantısı: M12 erkek konnektör, 5 pin
Minimum tarama mesafesi: 0,15 m ... 21 m
Tipik tarama mesafesi: 0,15 m ... 24 m
Koruma alanı yüksekliği

16

Alıcı

Tip

Verici

Alıcı

1.650 mm

C4P-SA16530A001000

1215771

C4P-EA16530A001000

1.800 mm

C4P-SA18030A001000

1215773

C4P-EA18030A001000

1215774

1.950 mm

C4P-SA19530A001000

1215775

C4P-EA19530A001000

1215776

2.100 mm

C4P-SA21030A001000

1215777

C4P-EA21030A001000

1215778
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8019172/2016-06-14
Değişiklik ve hata yapma hakkı saklıdır

SIPARIŞ BILGILERI
5 pin sistem bağlantılı ve 5 pin genişletme bağlantılı deTec4 Prime
•
•
•
•
•
•

Kullanım: Bir kaskat bağlantıda ayrı sistem olarak ve ilk, ortadaki veya son sistem olarak
Çözünürlük: 14 mm
Sistem bağlantısı: M12 erkek konnektör, 5 pin
Genişletme bağlantısı: M12 dişi konnektör, 5 pin
Minimum tarama mesafesi: 0,15 m ... 10 m
Tipik tarama mesafesi: 0,15 m ... 16 m
Koruma alanı yüksekliği

•
•
•
•
•
•

Verici

Alıcı

Tip

Ürün No.

Tip

Ürün No.

300 mm

C4P-SA03010A001100

1215675

C4P-EA03010A001100

1215676

450 mm

C4P-SA04510A001100

1215677

C4P-EA04510A001100

1215678

600 mm

C4P-SA06010A001100

1215679

C4P-EA06010A001100

1215680

750 mm

C4P-SA07510A001100

1215681

C4P-EA07510A001100

1215682

900 mm

C4P-SA09010A001100

1215683

C4P-EA09010A001100

1215684

1.050 mm

C4P-SA10510A001100

1215685

C4P-EA10510A001100

1215686

1.200 mm

C4P-SA12010A001100

1215687

C4P-EA12010A001100

1215688

1.350 mm

C4P-SA13510A001100

1215689

C4P-EA13510A001100

1215690

1.500 mm

C4P-SA15010A001100

1215691

C4P-EA15010A001100

1215692

1.650 mm

C4P-SA16510A001100

1215693

C4P-EA16510A001100

1215694

1.800 mm

C4P-SA18010A001100

1215695

C4P-EA18010A001100

1215696

1.950 mm

C4P-SA19510A001100

1215697

C4P-EA19510A001100

1215698

2.100 mm

C4P-SA21010A001100

1215699

C4P-EA21010A001100

1215700

Kullanım: Bir kaskat bağlantıda ayrı sistem olarak ve ilk, ortadaki veya son sistem olarak
Çözünürlük: 30 mm
Sistem bağlantısı: M12 erkek konnektör, 5 pin
Genişletme bağlantısı: M12 dişi konnektör, 5 pin
Minimum tarama mesafesi: 0,15 m ... 21 m
Tipik tarama mesafesi: 0,15 m ... 24 m
Koruma alanı yüksekliği

Verici

Alıcı

Tip

Ürün No.

Tip

Ürün No.

300 mm

C4P-SA03030A001100

450 mm

C4P-SA04530A001100

1215779

C4P-EA03030A001100

1215780

1215781

C4P-EA04530A001100

600 mm

1215782

C4P-SA06030A001100

1215783

C4P-EA06030A001100

1215784

750 mm

C4P-SA07530A001100

1215785

C4P-EA07530A001100

1215786

900 mm

C4P-SA09030A001100

1215787

C4P-EA09030A001100

1215788

1.050 mm

C4P-SA10530A001100

1215789

C4P-EA10530A001100

1215790

1.200 mm

C4P-SA12030A001100

1215791

C4P-EA12030A001100

1215792

1.350 mm

C4P-SA13530A001100

1215793

C4P-EA13530A001100

1215794

1.500 mm

C4P-SA15030A001100

1215795

C4P-EA15030A001100

1215796

1.650 mm

C4P-SA16530A001100

1215797

C4P-EA16530A001100

1215798

1.800 mm

C4P-SA18030A001100

1215799

C4P-EA18030A001100

1215800

1.950 mm

C4P-SA19530A001100

1215801

C4P-EA19530A001100

1215802

2.100 mm

C4P-SA21030A001100

1215803

C4P-EA21030A001100

1215804

8019172/2016-06-14
Değişiklik ve hata yapma hakkı saklıdır
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SIPARIŞ BILGILERI
deTec4 Core
deTec4 Core teslimat kapsamı:
• Güvenli ışık bariyeri, bir verici ve bir alıcıdan oluşur
• 4 QuickFix tutucu
• Çapı güvenli ışık bariyerinin çözünürlüğüne uygun test çubuğu
• CD-ROM üzerinde kullanma kılavuzu
• Günlük testlere yönelik uyarılar içeren yapışkan levha
Kullanım

Tek sistem olarak

Bağlantılar
Sistem bağlantısı

IEC 61496’ye göre tip

5 pin M12 erkek konnektör
Tip 4

• Çözünürlük: 14 mm
• Algılama mesafesi: 0 m ... 7 m
Koruma alanı yüksekliği
300 mm

Verici

Alıcı

Tip

Ürün No.

Tip

Ürün No.

C4C-SA03010A10000

1211450

C4C-EA03010A10000

1211463

450 mm

C4C-SA04510A10000

1211469

C4C-EA04510A10000

1211470

600 mm

C4C-SA06010A10000

1211471

C4C-EA06010A10000

1211472

750 mm

C4C-SA07510A10000

1211473

C4C-EA07510A10000

1211474

900 mm

C4C-SA09010A10000

1211475

C4C-EA09010A10000

1211515

1.050 mm

C4C-SA10510A10000

1211476

C4C-EA10510A10000

1211477

1.200 mm

C4C-SA12010A10000

1211478

C4C-EA12010A10000

1211479

1.350 mm

C4C-SA13510A10000

1211480

C4C-EA13510A10000

1211481

1.500 mm

C4C-SA15010A10000

1211482

C4C-EA15010A10000

1211483

1.650 mm

C4C-SA16510A10000

1211484

C4C-EA16510A10000

1211485

1.800 mm

C4C-SA18010A10000

1211486

C4C-EA18010A10000

1211487

1.950 mm

C4C-SA19510A10000

1211488

C4C-EA19510A10000

1211489

2.100 mm

C4C-SA21010A10000

1211490

C4C-EA21010A10000

1211491

Tip

Ürün No.

Tip

Ürün No.

300 mm

C4C-SA03030A10000

1211462

C4C-EA03030A10000

1211464

450 mm

C4C-SA04530A10000

1211492

C4C-EA04530A10000

1211493

600 mm

C4C-SA06030A10000

1211494

C4C-EA06030A10000

1211495

750 mm

C4C-SA07530A10000

1211496

C4C-EA07530A10000

1211497

900 mm

C4C-SA09030A10000

1211498

C4C-EA09030A10000

1211516

• Çözünürlük: 30 mm
• Tarama mesafesi: 0 m ... 10 m
Koruma alanı yüksekliği

1)

Verici

Alıcı

1.050 mm

C4C-SA10530A10000

1211499

C4C-EA10530A10000

1211500

1.200 mm

C4C-SA12030A10000

1211501

C4C-EA12030A10000

1211502

1.350 mm

C4C-SA13530A10000

1211503

C4C-EA13530A10000

1211504

1.500 mm

C4C-SA15030A10000

1211505

C4C-EA15030A10000

1211506

1.650 mm

C4C-SA16530A10000

1211507

C4C-EA16530A10000

1211508

1.800 mm

C4C-SA18030A10000

1211509

C4C-EA18030A10000

1211510

1.950 mm

C4C-SA19530A10000

1211511

C4C-EA19530A10000

1211512

2.100 mm

C4C-SA21030A10000

1211513

C4C-EA21030A10000

1211514

Çok ışınlı güvenlik bariyerlerinin Flexi Loop’a bağlanması için DSL-6182G01M034KM1 bağlantı kablosu kullanılmalıdır (M26 dişi konnektör / M12 erkek konnektör).
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SIPARIŞ BILGILERI
deTec2 Core
deTec2 Core teslimat kapsamı:
• Güvenli ışık bariyeri, bir verici ve bir alıcıdan oluşur
• 4 QuickFix tutucu
• Çapı güvenli ışık bariyerinin çözünürlüğüne uygun test çubuğu
• CD-ROM üzerinde kullanma kılavuzu
• Günlük testlere yönelik uyarılar içeren yapışkan levha
Kullanım

Tek sistem olarak

Bağlantılar
Sistem bağlantısı

IEC 61496’ye göre tip

M12, 5 pin
Tip 2

• Çözünürlük: 14 mm
• Algılama mesafesi: 0 m ... 7 m
Koruma alanı yüksekliği

Verici
Tip

Alıcı
Ürün No.

Tip

Ürün No.

300 mm

C2C-SA03010A10000

1213163

C2C-EA03010A10000

1213188

450 mm

C2C-SA04510A10000

1213189

C2C-EA04510A10000

1213190

600 mm

C2C-SA06010A10000

1213191

C2C-EA06010A10000

1213192

750 mm

C2C-SA07510A10000

1213193

C2C-EA07510A10000

1213194

900 mm

C2C-SA09010A10000

1213195

C2C-EA09010A10000

1213196

1.050 mm

C2C-SA10510A10000

1213197

C2C-EA10510A10000

1213198

1.200 mm

C2C-SA12010A10000

1213183

C2C-EA12010A10000

1213199

Tip

Ürün No.

Tip

Ürün No.

300 mm

C2C-SA03030A10000

1213200

C2C-EA03030A10000

1213184

450 mm

C2C-SA04530A10000

1213202

C2C-EA04530A10000

1213203

600 mm

C2C-SA06030A10000

1213204

C2C-EA06030A10000

1213205

750 mm

C2C-SA07530A10000

1213206

C2C-EA07530A10000

1213207

900 mm

C2C-SA09030A10000

1213208

C2C-EA09030A10000

1213209

• Çözünürlük: 30 mm
• Tarama mesafesi: 0 m ... 10 m
Koruma alanı yüksekliği

Verici

Alıcı

1.050 mm

C2C-SA10530A10000

1213210

C2C-EA10530A10000

1213211

1.200 mm

C2C-SA12030A10000

1213212

C2C-EA12030A10000

1213213

1.350 mm

C2C-SA13530A10000

1213214

C2C-EA13530A10000

1213215

1.500 mm

C2C-SA15030A10000

1213216

C2C-EA15030A10000

1213217

1.650 mm

C2C-SA16530A10000

1213218

C2C-EA16530A10000

1213219

1.800 mm

C2C-SA18030A10000

1213220

C2C-EA18030A10000

1213221

1.950 mm

C2C-SA19530A10000

1213222

C2C-EA19530A10000

1213223

2.100 mm

C2C-SA21030A10000

1213201

C2C-EA21030A10000

1213164

8019172/2016-06-14
Değişiklik ve hata yapma hakkı saklıdır
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SIPARIŞ BILGILERI
Çok ışınlı güvenlik bariyerleri (Flexi Loop için hazır 1))
M4000 Advanced Curtain
M4000 Advanced Curtain teslimat kapsamı:

•
•
•
•
•

Güvenli ışık bariyeri, bir verici ve bir alıcıdan oluşur
Yan tutucu için 8 kayar blok
Çapı güvenli ışık bariyerinin çözünürlüğüne uygun test çubuğu
DVD üzerinde kullanma kılavuzu ve CDS (Yapılandırma ve arıza teşhis yazılımı)
Günlük testlere yönelik uyarılar içeren yapışkan levha

Kullanım

Tek sistem olarak

Bağlantılar
Sistem bağlantısı
Çoğaltma bağlantısı
Konfigürasyon bağlantısı

12 pin M26 Hirschmann erkek konnektör
5 pin M12 erkek konnektör
M8 dişi konnektör, 4 pin

• Çözünürlük: 14 mm
• Tarama mesafesi: 0 m ... 8 m
Koruma alanı yüksekliği

Verici

Alıcı

Tip

Ürün No.

Tip

Ürün No.

M40S-60A503AA0

1203262

M40E-60A503RB0

1203263

450 mm

M40S-61A503AA0

1203264

M40E-61A503RB0

1203265

600 mm

M40S-62A503AA0

1203266

M40E-62A503RB0

1203267

300 mm

750 mm

M40S-63A503AA0

1203240

M40E-63A503RB0

1203241

900 mm

M40S-64A503AA0

1203268

M40E-64A503RB0

1203269

1.050 mm

M40S-65A503AA0

1203270

M40E-65A503RB0

1203271

1.350 mm

M40S-67A503AA0

1203274

M40E-67A503RB0

1203275

1.200 mm

M40S-66A503AA0

1203272

M40E-66A503RB0

1203273

1.500 mm

M40S-68A503AA0

1203276

M40E-68A503RB0

1203277

1.650 mm

M40S-69A503AA0

1203278

M40E-69A503RB0

1203279

1.800 mm

M40S-70A503AA0

1203250

M40E-70A503RB0

1203280

Tip

Ürün No.

Tip

Ürün No.

M40S-60A303AA0

1201570

M40E-60A303RB0

1201572

• Çözünürlük: 30 mm
• Tarama mesafesi: 0 m ... 19 m
Koruma alanı yüksekliği
300 mm

20

Verici

Alıcı

450 mm

M40S-61A303AA0

1201127

M40E-61A303RB0

1201214

600 mm

M40S-62A303AA0

1201463

M40E-62A303RB0

1201464

750 mm

M40S-63A303AA0

1201571

M40E-63A303RB0

1201573

900 mm

M40S-64A303AA0

1201441

M40E-64A303RB0

1201442

1.050 mm

M40S-65A303AA0

1201482

M40E-65A303RB0

1201483

1.200 mm

M40S-66A303AA0

1201036

M40E-66A303RB0

1201035

1.350 mm

M40S-67A303AA0

1203236

M40E-67A303RB0

1203242

1.500 mm

M40S-68A303AA0

1203237

M40E-68A303RB0

1203243

1.650 mm

M40S-69A303AA0

1203238

M40E-69A303RB0

1203244

1.800 mm

M40S-70A303AA0

1203239

M40E-70A303RB0

1203245

g ü v e n l i s e r i b a ğ l a n t ı | SI C K

8019172/2016-06-14
Değişiklik ve hata yapma hakkı saklıdır

SIPARIŞ BILGILERI
Entegre ışıklı göstergeye sahip uç kapaklı M4000 Advanced Curtain
Kullanım

Tek sistem olarak

Bağlantılar
Sistem bağlantısı
Çoğaltma bağlantısı
Konfigürasyon bağlantısı

12 pin M26 Hirschmann erkek konnektör
5 pin M12 erkek konnektör
M8 dişi konnektör, 4 pin

• Çözünürlük: 14 mm
• Tarama mesafesi: 0 m ... 8 m
Koruma alanı yüksekliği

Verici
Tip

Alıcı
Ürün No.

Tip

Ürün No.

300 mm

M40S-60A503AA0

1203262

M40E-60A523RB0

1205622

450 mm

M40S-61A503AA0

1203264

M40E-61A523RB0

1205623

600 mm

M40S-62A503AA0

1203266

M40E-62A523RB0

1205625

750 mm

M40S-63A503AA0

1203240

M40E-63A523RB0

1205303

900 mm

M40S-64A503AA0

1203268

M40E-64A523RB0

1205626

1.050 mm

M40S-65A503AA0

1203270

M40E-65A523RB0

1205627

1.200 mm

M40S-66A503AA0

1203272

M40E-66A523RB0

1204827

1.350 mm

M40S-67A503AA0

1203274

M40E-67A523RB0

1205628

1.500 mm

M40S-68A503AA0

1203276

M40E-68A523RB0

1203511

1.650 mm

M40S-69A503AA0

1203278

M40E-69A523RB0

1205629

1.800 mm

M40S-70A503AA0

1203250

M40E-70A523RB0

1204828

• Çözünürlük: 30 mm
• Tarama mesafesi: 0 m ... 19 m
Koruma alanı yüksekliği

Verici
Tip

Alıcı
Ürün No.

Tip

Ürün No.

300 mm

M40S-60A303AA0

1201570

M40E-60A323RB0

1205630

450 mm

M40S-61A303AA0

1201127

M40E-61A323RB0

1205631

600 mm

M40S-62A303AA0

1201463

M40E-62A323RB0

1204362

750 mm

M40S-63A303AA0

1201571

M40E-63A323RB0

1205392

900 mm

M40S-64A303AA0

1201441

M40E-64A323RB0

1204680

1.050 mm

M40S-65A303AA0

1201482

M40E-65A323RB0

1205632

1.200 mm

M40S-66A303AA0

1201036

M40E-66A323RB0

1204764

1.350 mm

M40S-67A303AA0

1203236

M40E-67A323RB0

1205633

1.500 mm

M40S-68A303AA0

1203237

M40E-68A323RB0

1204598

1.650 mm

M40S-69A303AA0

1203238

M40E-69A323RB0

1205634

1.800 mm

M40S-70A303AA0

1203239

M40E-70A323RB0

1204829

Önerilen aksesuar
Resim

Açıklama
UE403 Muting anahtarlama anfisi
Sistemin bir Flexi Loop yongasına bağlanması için kullanılan bağlantı kablosu. 12
pin düz M26 dişi konnektör/ 5 pin düz, PUR, halojensiz, 1 m M12 erkek konnektör

8019172/2016-06-14
Değişiklik ve hata yapma hakkı saklıdır

Tip

Ürün No.

UE403-A0930

1026287

DSL-6182G01M034KM1

2072829
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SIPARIŞ BILGILERI
M4000 Advanced
M4000 Advanced teslimat kapsamı:

•
•
•
•

Çok ışınlı güvenlik bariyeri, bir verici ve bir alıcıdan oluşur
Yan tutucu için 8 kayar blok
DVD üzerinde kullanma kılavuzu ve CDS (Yapılandırma ve arıza teşhis yazılımı)
Günlük testlere yönelik uyarılar içeren yapışkan levha

• Algılama mesafesi: 0,5 m ... 70 m, yapılandırılabilir
Işın demeti sayısı

İki ışın arasındaki mesafe

2

3

4

Verici

Alıcı

Tip

Ürün No.

Tip

Ürün No.

500 mm

M40S-025003AA0

600 mm

M40S-026003AA0

1200060

M40E-025003RB0

1200065

1200070

M40E-026003RB0

1200096

220 mm

M40S-032203AA0

1200063

M40E-032203RB0

1200097

400 mm

M40S-034003AA0

1200061

M40E-034003RB0

1200064

450 mm

M40S-034503AA0

1200071

M40E-034503RB0

1200098

220 mm

M40S-042203AA0

1200072

M40E-042203RB0

1200099

300 mm

M40S-043003AA0

1200073

M40E-043003RB0

1200100

5

220 mm

M40S-052203AA0

1200074

M40E-052203RB0

1200101

6

220 mm

M40S-062203AA0

1200075

M40E-062203RB0

1200102

7

220 mm

M40S-072203AA0

1200076

M40E-072203RB0

1200103

8

220 mm

M40S-082203AA0

1200077

M40E-082203RB0

1200104

Tip

Ürün No.

Tip

Ürün No.

M40S-025013AA0

1200057

M40E-025013RB0

1200058

Entegre hizalama yardımlı M4000 Advanced
• Algılama mesafesi: 0,5 m ... 70 m, yapılandırılabilir
Işın demeti sayısı

İki ışın arasındaki mesafe

2
3
4
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500 mm

Verici

Alıcı

600 mm

M40S-026013AA0

1200078

M40E-026013RB0

1200105

400 mm

M40S-034013AA0

1200069

M40E-034013RB0

1200106

450 mm

M40S-034513AA0

1200082

M40E-034513RB0

1200107

300 mm

M40S-043013AA0

1200080

M40E-043013RB0

1200108

8019172/2016-06-14
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SIPARIŞ BILGILERI
Entegre ışıklı göstergeye sahip uç kapaklı M4000 Advanced
• Algılama mesafesi: 0,5 m ... 70 m, yapılandırılabilir
Işın demeti sayısı

2

3

4

İki ışın arasındaki mesafe

Verici

Alıcı

Tip

Ürün No.

Tip

Ürün No.

500 mm

M40S-025003AA0

1200060

M40E-025023RB0

1200062

600 mm

M40S-026003AA0

1200070

M40E-026023RB0

1200079

220 mm

M40S-032203AA0

1200063

M40E-032223RB0

1200066

400 mm

M40S-034003AA0

1200061

M40E-034023RB0

1200067

450 mm

M40S-034503AA0

1200071

M40E-034523RB0

1200081

220 mm

M40S-042203AA0

1200072

M40E-042223RB0

1210279

300 mm

M40S-043003AA0

1200073

M40E-043023RB0

1200109

5

220 mm

M40S-052203AA0

1200074

M40E-052223RB0

1208161

6

220 mm

M40S-062203AA0

1200075

M40E-062223RB0

1203850

7

220 mm

M40S-072203AA0

1200076

M40E-072223RB0

1201247

8

220 mm

M40S-082203AA0

1200077

M40E-082223RB0

1206683

Entegre hizalama yardımlı ve entegre ışıklı göstergeye sahip uç kapaklı M4000 Advanced
• Algılama mesafesi: 0,5 m ... 70 m, yapılandırılabilir
Işın demeti sayısı

2
3
4

İki ışın arasındaki mesafe

Verici

Alıcı

Tip

Ürün No.

Tip

Ürün No.

500 mm

M40S-025013AA0

1200057

M40E-025033RB0

1200110

600 mm

M40S-026013AA0

1200078

M40E-026033RB0

1200111

400 mm

M40S-034013AA0

1200069

M40E-034033RB0

1200068

450 mm

M40S-034513AA0

1200082

M40E-034533RB0

1200112

300 mm

M40S-043013AA0

1200080

M40E-043033RB0

1200113

Önerilen aksesuar
Resim

Açıklama
UE403 Muting anahtarlama anfisi
Sistemin bir Flexi Loop yongasına bağlanması için kullanılan bağlantı kablosu. 12
pin düz M26 dişi konnektör/ 5 pin düz, PUR, halojensiz, 1 m M12 erkek konnektör
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Tip

Ürün No.

UE403-A0930

1026287

DSL-6182G01M034KM1

2072829
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Ek SÖZLÜK

POTANSIYELSIZ KONTAKLI KILITLEME TERTIBATLARININ SERI
BAĞLANTISINDA HATA MASKELEME
EN ISO 14119 normu ve TR 24119 teknik raporu, diğerlerinin
yanı sıra güvenlik pozisyon sensörlerinin (bu belgede bundan
böyle güvenlik svici olarak tanımlanmıştır) mantıksal seri
bağlantısına yönelik gereklilikleri tanımlar. Güvenlik sviçlerinin
klasik seri bağlantısında olası bir “hata maskeleme” tehlikesi,
ulaşılabilecek performans seviyesini sınırlar ve bazı uygulamalarda bu tür bir seri bağlantının yapılmasına izin vermez.

!

Koruma
kapısı 3

Koruma
kapısı 2

Koruma
kapısı 1

Ch 1

Ch 2

Hata maskeleme, potansiyelsiz kontaklara sahip sviçlerin seri
bağlantısında ortaya çıkabilir. Değerlendirme ünitesi sadece
komple serinin sinyallerini değerlendirdiği için, hata algılama
engellenebilir. Örn. kısa devre veya birleştirici bağlantı gibi
hatalar, hatasız şalterli başka bir güvenlik cihazının devreye
sokulması sonucu hiçbir şekilde algılanamaz veya algılamadan
sonra sıfırlanır (maskelenir). Bu da, bir münferit hata mevcut
olmasına rağmen, tehlike oluşturan makine fonksiyonların
çalışmasının mümkün olmasına neden olur. Maskelenmiş hataların birikmesi, güvenlik fonksiyonunun kaybına neden olur.

"

Koruma
kapısı 3

Koruma
kapısı 2

Koruma
kapısı 1

Ch 1

Ch 2

§

Koruma
kapısı 3

Koruma
kapısı 2

Koruma
kapısı 1

Bir hata maskeleme akışı örneği

Ch 1

! Başlangıç hatası ortaya çıkar (örn. hattın hasar görmesi
nedeniyle Güvenlik svici 2’de kısa devre)

Ch 2

" Hatalı güvenlik svici aktifleştirilir (Koruma kapısı 2 1) açılır
ve tekrar kapanır)

§ Değerlendirme ünitesi bir çelişki durumu algılar, kapanır

$

Koruma
kapısı 3

Koruma
kapısı 2

Koruma
kapısı 1

ve kilitleme moduna geçer (sıfırlama mümkün değildir)

$ Hata arama sırasında başka bir güvenlik svici tetiklenir

Ch 1

(Koruma kapısı 3 1) açılır ve tekrar kapanır). Bu güvenlik svicinde başka bir hata olmadığı için her iki kanal da senkron
şekilde kapatılır. Artık çelişki durumu mevcut değildir.

% Değerlendirme ünitesinin giriş gereklilikleri karşılanmıştır:
Değerlendirme ünitesi sıfırlanır ve böylece başlangıç hatası
maskelenir.
� Değerlendirme ünitesinin sıfırlanması, münferit bir hata
hâlâ mevcut durumdayken tehlike yaratan makine fonksiyonlarının çalışmasına olanak sağlar.

Ch 2

%

Koruma
kapısı 3

Koruma
kapısı 2

Koruma
kapısı 1

Ch 1

& Diğer kanaldaki başka bir hata (örn. hattaki hasarlar
nedeniyle) güvenlik fonksiyonunun kaybolmasına neden
olur (örn. Koruma kapısı 2 1) açılırken değerlendirme
ünitesi durdurma komutu bildirmez).

Ch 2

&

Koruma
kapısı 3

Koruma
kapısı 2

Koruma
kapısı 1

Ch 1

Ch 2
1)

	Bu belgede “Hareketli fiziksel koruma tertibatı” standart terimi yerine
“Koruma kapısı” ifadesi kullanılacaktır.
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Ek SÖZLÜK

Sık 1) kullanılan koruma kapısı sayısı

1)
2)

nin (hata algılama oranı) ilgili azalacağı dikkate alınmalıdır (bkz.
Tablo 1). Bu, performans seviyesinin PL d veya PL c’ye düşmesine neden olabilir (bkz. Tablo 2).

Ek koruma kapısı sayısı

Ulaşılabilen maksimum diyagnoz
kapsama derecesi 2)

0

2 ... 4

Orta

0

5 ... 30

Düşük

0

> 30

Yok

1

1

Orta

1

2 ... 4

Düşük

1

≥5

Yok

>1

≥0

Yok

Kaynak: ISO/DTR 24119

Öngörülebilir hata araması sırasında hareketli fiziksel koruma
tertibatlarından birinin (örn. koruma kapısı, bakım kapağı)
makine operatörü tarafından tetiklendiği ve böylece hatanın
maskelendiği kabul edilirse, DC arıza teşhis kapsama derecesi-

Sık = Saate 1 açılmadan daha sık.
Normal işletim sırasında birden çok kapının aynı anda açılması (örn. kanatlı kapılar veya makinenin aynı anda birden çok kişi tarafından kullanılması) ve bir hata
maskeleme durumunun ortaya çıkması engellenemezse, DC diyagnoz derecesi “Yok” olarak sınırlanmıştır.

Tablo 1 – Ulaşılabilen maksimum DC’nin belirlenmesi için kolaylaştırılmış yöntem.

b
Kaynak grafik: Güvenli makine kılavuzu, 23.04.2014, S. 3-80

Performans seviyesi (PL)

a

c

d

e
Arıza teşhis kapsama
derecesi (DC)
Kategori

MTTFd

Düşük

Orta

Yok

Yok

B

1

Yüksek

Düşük

Orta

2

2

Düşük

Orta

3

Arıza teşhis kapsama derecesi (DC)

Yüksek

3

Yok

4

Düşük

Orta

Yüksek

Tablo 2 – Bir kısmi sisteminin PL’sinin belirlenmesi. Şekilde, örn. Flexi Classic/Flexi Soft gibi uygun bir güvenlik bileşeniyle birlikte
MTTFd değeri (kanal başına), DC ve kategori arasındaki ilişki gösterilmektedir.

Hata maskelemeyle
ilgili örnekler

8019172/2016-06-14
Değişiklik ve hata yapma hakkı saklıdır
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Ek SÖZLÜK

HATA MASKELEME – ÖRNEK 1
4 manyetik güvenlik svicinin seri
bağlantısı

! MTTFd’nin belirlenmesi
•• MTTFd (toplam) = yüksek
−− Münferit koruma kapılarının tetiklenme sıklığı,
değerlendirme ünitesinin toplam anahtarlanma
sıklığı ve kullanılan cihazlarının B10d değerleri
kullanılarak belirlenir

" Diyagnoz kapsama derecesinin (DC)
belirlenmesi
•• Arıza teşhis kapsama derecesi (DC) = Orta
−− Seri bağlanan ve saatte 1 kereden daha az
tetiklenen 4 manyetik güvenlik svicinde

Düşük
3

Orta
10

Yüksek
30

100

Yıl

Koruma
kapısı sayısı

Sık kullanılan
 oruma kapısı
k
sayısı

Ulaşılabilen maksimum
arıza teşhis kapsama
derecesi (DC)

2 ... 4

0

Orta

≥0

>1

Yok

§ Kategorinin belirlenmesi
3

- Ulaşılabilen maksimum Performans Seviyesi = PL e,
koruma kapıları sık kullanıldığında = maks. PL c

26
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4

a
Performans seviyesi (PL)

Kaskat sistemindeki güvenlik svici sayısı azken ve belirli
koşullarda (kablo bağlantısının türü, düşük devreye sokma
sıklığı vs.) hata maskeleme olasılığı daha da sınırlanır. Bu
nedenle yüksek performans seviyesine sahip seri bağlantılara izin verilir. Bununla birlikte, normal çalışma sırasında
çok sayıda kapının aynı anda açılması ve bu nedenle bir
hata maskeleme durumunun oluşması durumunda, arıza
teşhis kapsama derecesinin DC “Yok” olarak sınırlanacağı
ve performans seviyesinin maksimum PL c’ye düşeceği
öngörülmelidir.

3

b

c


d





e
Arıza teşhis
kapsama
derecesi
(DC)
Kategori


Yok
1

Düşük
3

Orta
3

Yüksek



4
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Kaynak grafik: Güvenli makine kılavuzu, 23.04.2014, S. 3-80

•• Kategori 3 veya Kategori 4
−− Güvenlik sviçleri iki kanallı olarak bağlanmıştır,
ortak sebep (CCF) nedeniyle ortaya çıkan devre
dışı kalma durumlarına karşı yeterli önlemlerde
Kategori 3 veya Kategori 4

Ek SÖZLÜK

HATA MASKELEME – ÖRNEK 2
5 manyetik güvenlik svicinin seri
bağlantısı

! MTTFd’nin belirlenmesi
•• MTTFd (toplam) = yüksek
−− Münferit koruma kapılarının tetiklenme sıklığı,
değerlendirme ünitesinin toplam anahtarlanma
sıklığı ve kullanılan cihazlarının B10d değerleri
kullanılarak belirlenir

"D
 iyagnoz kapsama derecesinin (DC)
belirlenmesi
•• Arıza teşhis kapsama derecesi (DC) = Düşük
−− Seri bağlanan ve saatte 1 kereden daha az
tetiklenen 5 manyetik güvenlik svicinde

Düşük

Orta

3

10

Yüksek
30

100

Yıl

Koruma kapısı sayısı

Sık kullanılan koruma kapısı sayısı

Ulaşılabilen maksimum
arıza teşhis kapsama
derecesi (DC)

5 ... 30

0

Düşük

≥0

>1

Yok

§ Kategorinin belirlenmesi
3

- Ulaşılabilen maksimum Performans Seviyesi = PL d,
koruma kapıları sık kullanıldığında = maks. PL c

8019172/2016-06-14
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4

a
Performans seviyesi (PL)

Seri bağlantıdaki güvenlik svici sayısının artmasıyla birlikte
hata maskeleme olasılığı da yükselir, bu da ulaşılabilen
maksimum arıza teşhis kapsama derecesini etkiler. Bu
durum, toplam MTTFd değerinin yüksek olması durumunda
bile ancak PL d performans seviyesine ulaşılabilmesine
neden olur. Normal çalışma sırasında çok sayıda kapının
açılabilmesi veya koruma kapılarının saatte 1 kereden daha
sık açılması durumunda, hata maskeleme tehlikesi çok
büyük olur (arıza teşhis kapsama derecesi DC = “Yok”) ve
ulaşılabilen maksimum performans seviyesi maksimum
PL c’ye düşer.

3

Kaynak grafik: Güvenli makine kılavuzu, 23.04.2014, S. 3-80

•• Kategori 3 veya Kategori 4
−− Güvenlik sviçleri iki kanallı olarak bağlanmıştır,
ortak sebep (CCF) nedeniyle ortaya çıkan devre
dışı kalma durumlarına karşı yeterli önlemlerde
Kategori 3 veya Kategori 4

b

c


d





e
Arıza teşhis
kapsama
derecesi
(DC)
Kategori


Yok
1

Düşük
3

Orta
3

Yüksek



4
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Ek SÖZLÜK

B

P

B10d

PFHd (Probability of dangerous failure per hour)

Bileşenlerin %10’unda tehlike yaratan bir devre dışı kalma
durumunun ortaya çıkan çevrim sayısı (pnömatik ve elektro
mekanik bileşenler için)

Saat başına (1/saat) tehlike yaratan devre dışı kalma durumunun ortalama olasılığı.

PL (Performance Level)

Bir kontrolörün güvenlikle ilgili parçalarının, öngörülebilir koşullar altında bir güvenlik fonksiyonunu uygulama becerisini tanımlayan ayrı seviye (ISO 13849-1/EN ISO 13849-1)

D
DC (Diagnostic coverage)

Arıza teşhis kapsama derecesi: Arıza teşhis etkinliğinin, algılanan tehlikeli devre dışı kalma durumlarının toplam tehlikeli
devre dışı kalma durumlarına oranı olarak belirlenebilen ölçüsü

Denetlenen yarı iletken çıkışlar

Denetlenen bir yarı iletken çıkış, sorunsuz çalışma açısından
periyodik olarak test edilen güvenliğe yönelik bir anahtarlama
çıkışıdır.

E

Potansiyelsiz kontak

Giriş potansiyelinin kapalı durumda (kontak kapalı) iletken
bir bağlantı aracılığıyla çıkışta mevcut olduğu elektrikli anahtarlama elemanı. Kontak açık durumdayken akım akışı kesilir.
Potansiyelsiz bir kontak, mekanik bir anahtarlama elemanı
(örn. bir dilli kontak) veya bir optokuplör olabilir.

T
Tamamlayıcı kontaklar

Eşdeğer kontaklar

Güvenliğe yönelik görevlerle ilgili olarak 2 zıt kontak için kullanılan tanım (1 normalde kapalı ve 1 normalde açık).

Güvenliğe yönelik görevlerle ilgili olarak aynı türde 2 kontak için
kullanılan tanım (2 normalde kapalı veya 2 normalde açık).

G
Güvenlik fonksiyonu

Bir makinenin, devre dışı kalması riskin (risklerin) artmasına
neden olabilecek fonksiyonu (EN ISO 12100-1). Bir güvenlik
fonksiyonu, kontrolörlerin güvenlikle ilgili parçaları aracılığıyla
uygulanır (SRP/CS).

H
Hareketli fiziksel koruma tertibatı

Koruma sağlamak için (fiziksel koruma tertibatı) makinenin
bir parçası olarak tasarlanan ve alet kullanılmadan açılabilen
gövde kilidi. Koruma tertibatı açıkken tehlikeli makine fonksiyonlarının çalışmasını önlemek için, bu koruma tertibatlarının
konumu normalde kilitleme tertibatları (örn. pozisyon sviçleriyle) aracılığıyla denetlenir.

M
MTTFd (Mean time to failure)

Tehlike yaratan devre dışı kalma durumuna kadarki ortalama
sürenin beklenen değeri (ISO 13849-1/EN ISO 13849-1)

28

g ü v e n l i s e r i b a ğ l a n t ı | SI C K

8019172/2016-06-14
Değişiklik ve hata yapma hakkı saklıdır

NOTLARINIZ

8019172/2016-06-14
Değişiklik ve hata yapma hakkı saklıdır

g ü v e n l i s e r i b a ğ l a n t ı | SI C K

29

NOTLARINIZ

30

g ü v e n l i s e r i b a ğ l a n t ı | SI C K

8019172/2016-06-14
Değişiklik ve hata yapma hakkı saklıdır

SERVIS

ŞIMDI WWW.SICK.COMʼA KAYIT YAPTIRIN
VE TÜM AVANTAJLARDAN FAYDALANIN
m

Ürünler, aksesuarlar, dokümantasyonlar ve yazılımları
kolay ve hızlı şekilde seçin.

m

Kişiselleştirilmiş hatırlatma listeleri oluşturun, kaydedin
ve paylaşın.

m
m
m
m

Her ürün için net fiyatı ve teslim tarihini inceleyin.

m

Teklif ve sipariş durumunu her an inceleyin. Durum değişiklerinde E-Mail ile bilgilendirme.

m
m

Önceki siparişlerin kolay bir şekilde tekrarlanabilmesi.

Kolay teklif talebi, sipariş ve teslimat takibi.
Bütün teklifler ve siparişlere genel bakış.
Doğrudan sipariş: Geniş kapsamlı siparişler de hızlı şekilde yürütülür.

Sisteminize uygun olarak tekliflerin ve siparişlerin rahat
şekilde dışa aktarılması.

MAKINELER VE TESISLER IÇIN HIZMETLER:
SICK LifeTime Services
En ince ayrıntısına kadar düşünülmüş ve çok yönlü LifeTime Services, SICKʼin kapsamlı ürün teklifi için mükemmel bir tamamlayıcıdır. Ömür boyu servis hizmetlerinin kapsamı, ürün bağımsız danışmanlık hizmetlerinden klasik ürün odaklı servis işlemlerine kadar
uzanır.

Danışmanlık ve tasarım
Güvenli ve yetkili

Ürün ve sistem desteği
Güvenilir, hızlı ve yerinde

Denetleme ve optimizasyon

Güvenli ve belli aralıklarla denetimi yapılmıştır

Modernizasyon ve donanım iyileştirmesi
Kolay, güvenilir ve ekonomik

Eğitim ve öğretim

Uygulamaya yakın, hedefe yönelik ve nitelikli
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BIR BAKIŞTA SICK
SICK firması, endüstriyel uygulamalara yönelik akıllı sensörler ve sensör çözümlerinde lider bir üreticidir.
8.000ʼün üzerinde çalışan ve 50ʼnin üzerinde iştirak ve öz sermaye yatırımının yanında dünya genelindeki
sayısız temsilciliğimiz ile her zaman müşterilerimizin yanındayız. Benzersiz bir ürün ve hizmet yelpazesi, insanların kazalara karşı korunması ve çevre hasarlarının önlenmesi için güvenli ve verimli kontrol proseslerine
yönelik mükemmel bir temel oluşturur.
Çok farklı sektörlerde kapsamlı deneyime sahip olduğumuz için proseslerinizi ve gerekliliklerinizi biliyoruz. Bu
sayede, akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı tedarik edebiliyoruz. Avrupa, Asya ve Kuzey
Amerikaʼdaki uygulama merkezlerinde, sistem çözümleri müşteriye özel olarak test ve optimize ediliyor. Tüm
bu özellikler, bizi güvenilir bir tedarikçi ve geliştirme ortağı haline getiriyor.
Kapsamlı hizmetlerimiz, sunduğumuz teklifi tamamlıyor: SICK LifeTime Services, makinenin tüm kullanım
ömrü boyunca gerekli desteği veriyor. Böylelikle, güvenlik ve verimlilik sağlıyor.
Bu, bizim için “Sensör Zekası”dır.

Dünya genelinde hemen yakınınızda:
ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Büyük Britanya, Çek
Cumhuriyeti, Çin, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, Hollanda, İspanya,
İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, Kanada, Macaristan, Malezya, Meksika, Norveç, Polonya, Romanya,
Rusya, Singapur, Slovakya, Slovenya, Şili, Tayland, Tayvan, Türkiye, Vietnam, Yeni Zelanda.
Müşteri temsilcileri ve diğer merkezler - www.sick.com

SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

