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Speed Monitor
Bakım işletiminde en uygun koruma

GÜVENLIK RÖLELERI
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Speed Monitor
GÜVENLIK RÖLELERI

BAKIM IŞLETIMINDE EN UYGUN KORUMA

 

Teknik verilere genel bakış
Uygulamalar Motion Control

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

Tahrik güvenliği fonksiyonları Durma
Güvenli sınırlandırılmış hız (SLS)
Güvenli hız izleme (SSM)

Enkoder arayüzü Proxy
A/B artımsal enkoder, HTL, 12 V ya da 24 V

Gövde genişliği 22,5 mm

Ürün açıklaması
Speed Monitor; hızı titiz bir şekilde denetleyerek tehlikeye yol açan hareketlerden koruyan bir durma ve devir sayısı denetleyicisidir.
Bu, tahrik güvenlik fonksiyonları SLS (safety limited speed, güvenli azaltılmış devir sayısı) ve SSM'i (safe speed monitor, güvenli hız
denetimi) kapsamaktadır. Ek olarak; denetleme fonksiyonlarının farklı işletim türlerini sunmaktadır: İki bağımsız öncü sinyal veya
değiştiriciyle, bir öncü sinyal ve bir diğer sinyalle. Ayrıca Speed Monitor tüm SICK güvenlik kontrolörlerine bağlanabilir.

Bir bakışta
• Durma ve devir sayısı denetimi
• 4 güvenli yarı iletken çıkışı
• Performans seviyesi (PL) e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (EN 62061)
• Maksimum giriş frekansı 2 kHz
• Ayarlanabilir devir sayısı sınırı/denetim frekansı versiyonlara göre 0,1 ila 9,9 Hz veya 0,5 ila 99 Hz
• Hata ve durum göstergeleri için 2 diagnostik çıkış
• Diyagnoz LEDleri

Avantajınız
• Tornavidayla kolayca devreye alma- kurulum süresini azaltıyor
• Flexi Soft Designer ve Flexi Classic Konfigüratör'de araç desteği
• İlave HTL-Enkoder değerlendirmesi
• Birden fazla eksenin kaskat bağlantısı mümkün

Kullanım alanları
• Erişim emniyeti amacıyla durma denetiminin kullanımı (örn. materyal işleme makinalarında, paletleme uygulamalarında ve robot

teknolojilerinde)
• Kurulum işletiminde güvenli azaltılmış hızın kullanılması (örn. materyal işleme makinalarında, paletleme uygulamalarında)

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

Ayarlanabilir devir sayısı sınırı Bağlantı tipi Tip Stok no.

Germe yaylı terminaller MOC3SA-AAB44D31 60342460,1 Hz ... 9,9 Hz

Vidalı bağlantılar MOC3SA-AAB43D31 6034245

Germe yaylı terminaller MOC3SA-BAB44D31 60342480,5 Hz ... 99 Hz

Vidalı bağlantılar MOC3SA-BAB43D31 6034247
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Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

https://www.sick.com/Speed_Monitor
http://www.sick.com/6034246
http://www.sick.com/6034246
http://www.sick.com/6034245
http://www.sick.com/6034245
http://www.sick.com/6034248
http://www.sick.com/6034248
http://www.sick.com/6034247
http://www.sick.com/6034247
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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


