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Flexi Soft
Yazılımla programlanabilir güvenlik kontrolörü

GÜVENLIK KONTROLÖRÜ
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Flexi Soft
GÜVENLIK KONTROLÖRÜ

YAZILIMLA PROGRAMLANABILIR GÜVENLIK KONT-
ROLÖRÜ

 

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

SILCL3 (EN 62061)
SILCL3 (IEC 61508)

Kategori Kategori 4 (EN ISO 13849)

Performans seviyesi PL e (EN ISO 13849)

Konfigürasyon metodu Yazılım üzerine

Sistem yapısı Modüler
1 sistem soketi
1 Ana modül
0 ... 2 ağ geçidi
0 ... 12 genişleme modülü
0 ... 8 Röle modülleri

Fieldbus, endüstriyel ağ CANopen, CC-Link, DeviceNet™, EtherNet/IP™, Ether-
CAT®, Modbus, PROFINET, PROFIBUS DP, EFI-pro, SSI,
Artımlı, Seri (tipe bağlı)

Güvenli SICK-cihaz iletişimi EFI
EFI-pro (tipe bağlı)

Füvenli şebeke Flexi Link
Flexi Line

Güvenli tahrik denetimi ✔

Flexi Loop uyumlu ✔

Ürün açıklaması
Flexi Soft güvenlik kontrolörü, yazılımla programlanabilir. Flexi Soft, modüler donanım platformu sayesinde çok sayıda güvenlik uy-
gulamasını kriterlere uygun ve verimli şekilde hayata geçirir. Geniş bir modül yelpazesi kullanıma sunulmuştur: Ana modüller, ağ ge-
çitleri, dijital ve analog giriş/çıkış modülleri, Motion-Control modülleri ve röle modülleri. Lisanssız konfigürasyon yazılımı Flexi Soft
Designer ayrıca otomasyon düzeyine kadar sezgisel programlamaya, hızlı devreye almaya ve kesintisiz diyagnoza olanak sağlar. Gü-
venli kumanda ağ bağlantısı, güvenli seri bağlantı veya güvenli tahrik denetimi, maliyetleri düşürür ve verimliliği arttırır. Flexi Soft,
çok sayıda ek fonksiyonla SICK’in sistem çözümlerine köprü görevi görür.

Bir bakışta
• Modüler donanım platformlu güvenlik kontrolörü
• Konfigürasyonun sistem soketine kaydedilmesi
• Flexi Line ile güvenli kumanda ağ bağlantısı
• Flexi Loop ile güvenli seri bağlantı
• Güvenli tahrik denetimi
• Güvenli analog değer denetimi
• Lisanssız Flexi Soft Designer konfigürasyon yazılımı

Avantajınız
• İlgili gerekliliğe modüler adaptasyon, optimum ölçeklenebilirlik ve bununla birlikte maliyet tasarrufu anlamına gelir
• Kolay mühendislik için kapsamlı fonksiyonlara sahip sezgisel konfigürasyon yazılımı
• Güvenlik uygulamasının hızlı doğrulanması: Konfigürasyon yazılımı dokümantasyon ve elektrik bağlantı şemasını sunuyor
• Ana modülün teşhis arayüzleri ve sistem soketindeki konfigürasyon deposu; işletime almanın, bileşen değişiminin, hata giderme-

nin süratle yapılmasına olanak vererek durma sürelerinin en aza inmesini sağlar

Kullanım alanları
• Orta ile karmaşık güvenlik mantığına sahip makineler, örn. presler ve lazerli kesme makineleri
• Örn. ambalaj makineleri gibi güvenli duruma getirilecek çok sayıda kapısı, kapağı ve ayrıca çevresel güvenlik yolları bulunan ma-

kineler
• Ağ bağlantısı yapılmış güvenlik fonksiyonlarına sahip modüler makine konseptleri
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Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır



 

Flexi Soft
GÜVENLIK KONTROLÖRÜ

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

Ana modüller

EFI arayüz-
lerin sayısı

Flexi Link Automatic Con-
figuration Re-
covery (ACR)

Flexi Line Koruyucu boya Tip Stok no.

✔ FX3-CPU000010 10506150 – – –

– FX3-CPU000000 1043783

✔ – FX3-CPU320002 1059305✔

– – FX3-CPU230002 1058999

✔ FX3-CPU130012 1050616

2 ✔

– –

– FX3-CPU130002 1043784

Gateway'ler

Fieldbus, endüstriyel ağ Tip Stok no.

CANopen FX0-GCAN00000 1044076

CC-Link FX0-GCC100200 1085195

DeviceNet™ FX0-GDEV00000 1044077

EFI-pro, EtherNet/IP™ FX3-GEPR00000 1069070

EtherCAT® FX0-GETC00000 1051432

EtherNet/IP™ FX0-GENT00000 1044072

Modbus FX0-GMOD00000 1044073

PROFIBUS DP FX0-GPRO00000 1044075

PROFINET FX0-GPNT00000 1044074

I/O modülleri

Güvenli giriş-
lerin sayısı

Güvenli ol-
mayan giriş-
lerin sayısı

Test çıkı-
şı sayısı

Güvenli çıkış-
ların sayısı

Güvenli ol-
mayan çıkış-
ların sayısı

Koruyu-
cu boya

Tip Stok no.

– 6-8 – – 6-8 – FX0-STIO68002 1061778

0-2 – 4-6 – FX3-XTDS84002 1061777

✔ FX3-XTIO84012 10506182 4 –

– FX3-XTIO84002 1044125

✔ FX3-XTDI80012 1050617

8 –

8 – –

– FX3-XTDI80002 1044124

Analog giriş modülü

Analog girişlerin sayısı Tip Stok no.

2 FX3-ANA020002 1051134
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Flexi Soft
GÜVENLIK KONTROLÖRÜ

Motion-Control-Modülü

Açıklama Tip Stok no.

Güvenli hız denetimi FX3-MOC000000 1062344

Güvenli hız denetimi ve güvenli pozisyon denetimi FX3-MOC100000 1057833
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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


