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Standstill Monitor
Ek sensörler olmadan durma denetimi

GÜVENLIK RÖLELERI
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Standstill Monitor
GÜVENLIK RÖLELERI

EK SENSÖRLER OLMADAN DURMA DENETIMI

 

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

Enkoder arayüzü Motor gerilim ölçümü

Gövde genişliği 45 mm

Ürün açıklaması
Standstill Monitor MOC3ZA makinanın tahrikleri için bir durma durumu denetleyicisidir ve tehlikeye yol açacak hareketlere karşı ko-
rur. Bu monitör artık gerilimi ölçer, bu nedenle durma denetimi için ek sensörlere gerek kalmaz. Bu özelliğinden dolayı üç fazlı, tek
fazlı ve doğru akım motorlarında kullanıma uygundur. Çalışma ortamına en uygun şekilde entegrasyonu için; Standstill Monitor MO-
C3ZA'nın -gerilim kaynağına uygun şekilde, üç farklı versiyonu bulunmaktadır.
Bu monitör tüm SICK güvenli kontrol çözümlerine, pozitif tahrikli sigorta kontakları üzerinden bağlanabilir.

Bir bakışta
• Artık gerilimin ölçülmesi yoluyla durma denetimi
• Pozitif tahrikli sigorta kontağı olarak 3 normalde açık kontak, 1 kapalı kontak
• 2 diagnostik çıkışlar (Yarı iletken)
• 1 diagnostik çıkış (normalde açık kontak)
• Performans seviyesi (PL) e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL 3 (EN 62061)
• Maksimum motor bağlantı gerilimi 690 V
• Ayarlanabilir gerilim eşiği ve durma durumu süresi

Avantajınız
• İlave bir elektrik bağlantısı zahmetine gerek kalmadığından montajı ve kurulumu hızlı
• Tornavida ile kolayca devreye alma
• Sonradan sensörlerin montajına gerek olmadığından, yükseltilmesi kolay

Kullanım alanları
• Makina tahriklerinin denetimi
• Durma durumu tanınması sonrasında kapıların kilidinin açılması
• Tehlikeli alanların serbest bırakılması

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

Besleme Gerilimi Gerilim türü Bağlantı tipi Tip Stok no.

Germe yaylı terminaller MOC3ZA-KAZ34D3 604786624 V DC

Vidalı bağlantılar MOC3ZA-KAZ33D3 6044981

Germe yaylı terminaller MOC3ZA-KAZ34A3 6047865230 V AC

Vidalı bağlantılar MOC3ZA-KAZ33A3 6044982

Germe yaylı terminaller MOC3ZA-KAZ34A6 6047864400 V AC

Vidalı bağlantılar MOC3ZA-KAZ33A6 6044983
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Yanlışlar ve değişiklikler için haklar saklıdır

https://www.sick.com/Standstill_Monitor
http://www.sick.com/6047866
http://www.sick.com/6047866
http://www.sick.com/6044981
http://www.sick.com/6044981
http://www.sick.com/6047865
http://www.sick.com/6047865
http://www.sick.com/6044982
http://www.sick.com/6044982
http://www.sick.com/6047864
http://www.sick.com/6047864
http://www.sick.com/6044983
http://www.sick.com/6044983
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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


