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Flexi Classic
Verimli ve kullanımı kolay güvenlik kontrolörü

GÜVENLIK KONTROLÖRÜ
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Flexi Classic
GÜVENLIK KONTROLÖRÜ

VERIMLI VE KULLANIMI KOLAY GÜVENLIK KONT-
ROLÖRÜ

 

Teknik verilere genel bakış
Güvenlik için entegrasyon seviyesi SIL3 (IEC 61508)

SILCL3 (EN 62061)

Kategori Kategori 4 (EN ISO 13849)

Performans seviyesi PL e (EN ISO 13849)

Konfigürasyon metodu Dönüştürücü anahtar üzerine / Bağlantı hatları yoluyla 
(tipe bağlı)

Sistem yapısı Modüler
1 Ana modül
0 ... 11 Genişleme modülleri
0 ... 8 Röle modülleri
0 ... 1 Gateway (ağ geçidi)

Fieldbus, endüstriyel ağ EtherNet/IP™, Modbus, PROFINET, PROFIBUS DP, CANo-
pen, DeviceNet™ (tipe bağlı)

Füvenli şebeke Genel acil durdurma

Flexi Loop uyumlu ✔

Ürün açıklaması
Modüler güvenlik kontrolörü Flexi Classic, yazılım olmaksızın basit mantık kurulumlarına olanak vermektedir. Bu esnada kullanıcı
konfigürasyonu kendi uygulamasının taleplerine adapte edebilir. Mantık fonksiyonları dönüştürücü anahtar üzerinden ayarlanır. Bu
sviçler doğrudan modülde bulunmaktadır ve devreye almanın hızlı ve kolayca gerçekleşmesine izin verirler. Ayrı modüller arasında-
ki iletişimi; teşhis bilgilerini güvenlik sisteminden okuyan dahili bir Bus (veri yolu) üstlenir. Ürün ailesi Gateway’ler içerir. Bunların;
ayarlanmış olan mantık üzerinde etkileri yoktur ve bir üst seviyedeki güvenli olmayan kumandaya bağlanmayı sağlarlar. Gateway’ler,
sistem bilgilerini toplar ve bunları başka bir birime iletirler, böylece hızlı bir teşhis imkanı olur. Flexi Classic ayrıca konfigürasyon yar-
dımcısı olarak Flexi-Classic-Konfigüratörü sunmaktadır, böylece oluşturulan proje için bir elektrik devre şemasını hazır duruma geti-
rir. Muting için özel modüller; çeşitli uygulamaları verimli şekilde çözen bu ürün ailesini tamamlamaktadır.

Bir bakışta
• Kolay fonksiyon ayarı için dönüştürücü anahtar
• Modüler olarak geliştirilebilir
• Her türlü sensörle doğrudan bağlantı
• Mantık kısayolları: VE, VEYA, Muting, Bypass, reset, harici kontak gözlemleme
• Geçerli bütün Fieldbus sistemlerine entegrasyon
• Flexi Loop kaskat bağlanabilir güvenlik sensörünün entegrasyonu
• Özel Muting (ses kısma) modülleri çok yönlü bir Muting uygulamasının tüm taleplerini karşılamaktadır

Avantajınız
• Modüler yapı sayesinde optimize edilmiş ölçeklenebilirlik, gereksiz giriş ve çıkışları engeller ve donanımı azaltır
• Dönüştürücü anahtar üzerinden konfigürasyon, mantık konfigürasyonunu kolaylaştırır
• Flexi Classic Konfigüratör konfigürasyon yardımcısı basit mantık kurulumu ve elektrik bağlantısı yardımı sunmaktadır
• Planlanmayan durma sürelerini önlemek için sistemin komple teşhisi
• Kompakt tasarım; kontrol panosu genişliğinin ciddi ölçüde azalmasına olanak sağlıyor
• Konvensiyonel güvenlik çözümleriyle karşılaştırıldığında ciddi derecede azalmış elektrik bağlantısı. Flexi Loop ile elektrik bağlantı-

sı çok daha kolay.

Kullanım alanları
• Basitten orta seviyeye kadar güvenlik mantığına sahip makineler
• Elektronik endüstrisi, robot endüstrisi, ambalaj endüstrisi, lojistik, otomobil endüstrisi gibi çeşitli branşlara yönelik güvenlik önce-

likli uygulamalar
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Flexi Classic
GÜVENLIK KONTROLÖRÜ

Sipariş bilgileri
Diğer cihaz modelleri ve aksesuar  www.sick.com/Flexi_Classic

Ana modüller

Girişler Bağlanabilir
Muting sensör-

lerinin sayısı

Çıkışlar Gecikme süresi
(Çıkışlar Q3/Q4)

Bağlantı tipi Tip Stok no.

Takılabilir germe
yaylı terminaller

UE410-MM4 60346452 güvenlik girişi
2 kumanda girişi

4 Muting girişi

2 / 4 2 güvenlik çıkışı
2 test çıkışı

2 diagnostik çıkış

–

Takılabilir vida-
lı bağlantılar

UE410-MM3 6034482

Takılabilir germe
yaylı terminaller

UE410-GU4 10943394 güvenlik girişi
2 kumanda girişi

Genel acil
stop fonksiyo-
nu için 2 giriş

– 1 güvenlik çıkışı
2 test çıkışı

1 diagnostik çıkış
Genel acil

stop fonksiyo-
nu için 2 çıkış

–

Takılabilir vida-
lı bağlantılar

UE410-GU3 1072177

Takılabilir germe
yaylı terminaller

UE410-MU4T0 6035243–

Takılabilir vida-
lı bağlantılar

UE410-MU3T0 6035242

Takılabilir germe
yaylı terminaller

UE410-MU4T300 60326710 s ... 300 s

Takılabilir vida-
lı bağlantılar

UE410-MU3T300 6026138

Takılabilir germe
yaylı terminaller

UE410-MU4T50 60326700 s ... 50 s

Takılabilir vida-
lı bağlantılar

UE410-MU3T50 6026137

Takılabilir germe
yaylı terminaller

UE410-MU4T5 6032669

4 güvenlik girişi
4 kumanda girişi

0 / 2 4 güvenlik çıkışı
2 test çıkışı

0 s ... 5 s

Takılabilir vida-
lı bağlantılar

UE410-MU3T5 6026136

I/O modülleri

Girişler Bağlanabilir
Muting sensör-

lerinin sayısı

Çıkışlar Gecikme süresi
(Çıkışlar Q3/Q4)

Bağlantı tipi Tip Stok no.

Takılabilir germe
yaylı terminaller

UE410-XM4 60346462 güvenlik girişi
2 kumanda girişi

4 Muting girişi

2 / 4 2 güvenlik çıkışı
2 test çıkışı

2 diagnostik çıkış

–

Takılabilir vida-
lı bağlantılar

UE410-XM3 6034483

Takılabilir germe
yaylı terminaller

UE410-MDI4 60346473 kumanda girişi – – –

Takılabilir vida-
lı bağlantılar

UE410-MDI3 6034484
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Flexi Classic
GÜVENLIK KONTROLÖRÜ

Girişler Bağlanabilir
Muting sensör-

lerinin sayısı

Çıkışlar Gecikme süresi
(Çıkışlar Q3/Q4)

Bağlantı tipi Tip Stok no.

Takılabilir germe
yaylı terminaller

UE410-XU4T0 6035245–

Takılabilir vida-
lı bağlantılar

UE410-XU3T0 6035244

Takılabilir germe
yaylı terminaller

UE410-XU4T300 60326740 s ... 300 s

Takılabilir vida-
lı bağlantılar

UE410-XU3T300 6032472

Takılabilir germe
yaylı terminaller

UE410-XU4T50 60326730 s ... 50 s

Takılabilir vida-
lı bağlantılar

UE410-XU3T50 6032471

Takılabilir germe
yaylı terminaller

UE410-XU4T5 6032672

4 güvenlik girişi
4 kumanda girişi

0 / 2 4 güvenlik çıkışı
2 test çıkışı

0 s ... 5 s

Takılabilir vida-
lı bağlantılar

UE410-XU3T5 6032470

Takılabilir germe
yaylı terminaller

UE410-8DI4 60326758 güvenlik girişi – 8 test çıkışı –

Takılabilir vida-
lı bağlantılar

UE410-8DI3 6026139

Gateway'ler

Fieldbus, endüstriyel ağ Diagnostik çıkış sayısı Diagnostik çıkış bağlantı tipi Tip Stok no.

UE410-CAN3 6033111CANopen 4 1 x dişi konnek-
tör, Açık stil, 5 pinli

UE410-CAN4 6033112

UE410-DEV3 6032469DeviceNet™ 4 1 x dişi konnek-
tör, Açık stil, 5 pinli

UE410-DEV4 6032679

EtherNet/IP™ 4 2 x dişi konnektör, RJ-45 UE410-EN1 1042964

Modbus TCP 4 2 x dişi konnektör, RJ-45 UE410-EN3 1042193

UE410-PRO3 6028407PROFIBUS DP 4 1 x dişi konnektör, D-Sub, 9 pinli

UE410-PRO4 6032678

PROFINET 4 2 x dişi konnektör, RJ-45 UE410-EN4 1044078

Röle modülleri

Onay akım
yolları sayısı

Mesaj akım
yolları sayısı

Geri bildirim akım
yolları sayısı

Bağlantı tipi Tip Stok no.

Takılabilir germe
yaylı terminaller

UE410-2RO4 60326772 1 1

Takılabilir vida-
lı bağlantılar

UE410-2RO3 6026144

UE410-4RO4 6032676Takılabilir germe
yaylı terminaller

UE410-4RO401 6053182

4 2 2

Takılabilir vida-
lı bağlantılar

UE410-4RO3 6026143
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Bir Bakışta SıCk
SıCk, endüstriyel uygulamalarda akıllı sensör ve sensör çözümleri konusunda lider üreticilerdendir. Eşsiz bir 
ürün ve hizmet yelpazesi; süreçlerin güvenli ve etkili şekildeki kontrolünü, kişilerin kazalardan korunmasını 
ve çevreye verilen zararların önlenmesini sağlayan mükemmel temeli oluşturur. 

Çok çeşitli branşlarda kapsamlı bilgi birikimine sahibiz ve süreçleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. işte bu 
sayede akıllı sensörlerle tam da müşterilerimizin ihtiyacı olanı teslim edebiliyoruz. Sistem çözümleri avrupa, 
asya ve kuzey amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde müşteriye özel olarak test ve optimize edilir. 
Bütün bunlar bizi güvenilir bir tedarikçi ve arGE ortağı haline getiriyor.

kapsamlı hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SıCk Ömür Boyu servis hizmeti makinenin  kullanım ömrü 
boyunca güvenlik ve verimlilik ile ilgili destek sağlar.  

Bu bizim için "Sensör Zekası"dır.

Dünya GEnElinDE hEmEn yakınınızDa:
Bilgi almak  ve diğer merkezler için  - www.sick.com


