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ReLy
SICK güvenlik rölelerine güvenin

GÜVENLIK RÖLELERI
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ReLy
GÜVENLIK RÖLELERI

SICK GÜVENLIK RÖLELERINE GÜVENIN

 

Teknik verilere genel bakış
Uygulamalar Değerlendirme ünitesi / OSSD çıkışları için genişleme

modülü (tipe bağlı)

Güvenlik için entegrasyon seviyesi SIL3 (IEC 61508)
SILCL3 (IEC 62061)

Kategori Kategori 4 (ISO 13849-1)

Performans seviyesi PL e (ISO 13849-1)

Sensör denetimi Zaman uyuşmazlığı denetimi
Çapraz devre tanıma
Sekans denetimi (tipe bağlı)

Standart tepki süresi 10 ms
12 ms (tipe bağlı)

Konfigürasyon metodu Bağlantı hatları yoluyla / Bağlantı hatları yoluyla / DIP s-
vici (tipe bağlı)

Gövde genişliği 18 mm / 28 mm (tipe bağlı)

Ürün açıklaması
ReLy ürün ailesine ait güvenlik röleleri, e performans seviyesine kadar olan güvenlik fonksiyonlarını ve güvenlik sensörlerini denet-
ler. ReLy portföyü son derece güvenilirdir. Her ReLY modülünde, modern bir güvenlik rölesinin ihtiyaç duyduğu her şey mevcuttur:
makinelerin hızlı şekilde kapatılması için 4 adede kadar kontak yolu, kısa güvenlik mesafeleri için hızlı tepki süreleri, kısa bakı sü-
releri için geçme terminal bağlantılar, kontrol panosunda daha fazla yer için dar gövde ve kolay ve hızlı hata giderme için kapsamlı
teşhis olanakları. Bağlanacak olan sensör tipi, tek başına doğru ürünün seçimine karar verir.

Bir bakışta
• ESPE ve güvenlik sviçlerinin denetlenmesi için güvenlik rölesi
• PL e (EN ISO 13849), SIL3'e (IEC 61508) kadar
• 4 adede kadar güvenlik çıkışı ve kısa tepki süreleri
• Dar, kullanıcı dostu gövde
• Takılabilir terminal bağlantılar
• Durum LED’leri ve diagnostik çıkışlar üzerinden tanı

Avantajınız
• Kompakt makineler ve yüksek verim için hızlı tepki süreleri sayesinde kısa güvenlik mesafeleri
• Geçme terminal bağlantılar ve One-Click şapkalı ray kilit açma mekanizması sayesinde kolay devreye ve hızlı modül değişimi
• Dar gövde sayesinde kontrol panosunda daha fazla alan
• Kapsamlı teşhis arayüzleri sayesinde sezgisel hata giderimi
• Son derece kolay kablo döşeme ve kurulum için modül başına yalnızca bir bağlantı diyagramı

Kullanım alanları
• Güvenli lazer alan tarayıcı gibi akıllı güvenlik sensörleri için
• Entegre restart kilitsiz ve harici kontak gözlemlemesiz güvenlik sensörleri için
• Elektromekanik güvenlik sviçlerinin değerlendirilmesi
• İki elle kullanılan cihazların değerlendirilmesi, tip III C (EN 574)
• Durdurma kategorisi 1'e ihtiyaç duyan uygulamalar için
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Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır
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Sipariş bilgileri
Diğer cihaz modelleri ve aksesuar  www.sick.com/ReLy

• Bağlantı tipi: takılabilir germe yaylı terminaller

Uygulamalar Uyumlu sen-
sör tipleri

Tekrar ça-
lışma kilidi

Kontaktör kont-
rolü (EDM)

Gövde genişliği Tip Stok no.

RLY3-EMSS100 1085345

RLY3-EMSS300 1099973

RLY3-OSSD200 1085344

RLY3-OSSD300 1099969

– ✔ Entegre 18 mm

RLY3-TIME100 1100688

Değerlendir-
me ünitesi

EN 574 gereğince,
iki el kumanda

cihazları Tip III C

– Entegre 18 mm RLY3-HAND100 1085346

18 mm RLY3-OSSD100 1085343OSSD çıkışları için
genişleme modülü

– – Yol üzerine

28 mm RLY3-OSSD400 1099971
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SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

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


