
Comutatoarele de siguranță autonome fără contact codate

ÎNTREȚINERE:
Lunar: Verificați alinierea dispozitivului de acționare și căutați semne de deteriorare mecanică a carcasei comutatorului. Verificați cablajul pentru semne de deteriorare.
Verificați fiecare funcție de comutare prin deschiderea și  închiderea individuală a fiecărei protecții, și asigurându-vă că LED-ul verde de pe comutator este aprins când comutatorul 
este închis și se stinge atunci când comutatorul este deschis. Verificați dacă aparatul se oprește și nu poate fi repornit atunci când fiecare comutator este deschis.
Niciodată nu reparați niciun comutator, elemente de acționare sau cabluri integrale. Înlocuiți comutatorul care prezintă semne de deteriorare mecanică a carcasei sau a cablurilor.

Notă importantă
Citiți și înțelegeți aceste instrucțiuni înainte de instalarea, operarea și întreținerea acestui echipament.
Aceste produse sunt proiectate pentru a fi o componentă a unui sistem de control de siguranță personalizat. Este responsabilitatea fiecărui producător de a asigura funcționalitatea 
globală corectă a sistemelor și a echipamentelor sale. IDEM și filialele sale, nu sunt în măsură să
garanteze toate caracteristicile unui anumit sistem sau ale unui produs care nu sunt concepute de IDEM.

APLICARE:
Comutatoarele codate fără contact sunt proiectate pentru a interbloca uși de procteție cu balamale, glisante sau detașabile. Ele sunt avantajoase în mod special atunci când:

a) există o aliniere slabă a sistemului de protecție
b) este necesar sistem anti-sabotaj
c) există cerințe ridicate de igienă, ex pentru industria alimentară 
d) este necesară o viață mecanică lungă (fără piese mobile sau tangibile).

OPERARE:
Toate comutatoarele de siguranță codificate fără contact sunt proiectate pentru a fi conforme cu IEC 60947-5-3 (PDF/M) și pentru a fi utilizate sub controlul EN1088, EN ISO12100 și
 EN 60204-1. Ele au senzor magnetic codat, care oferă o distanță de detectare mare(> 10mm)  și asigură o toleranță ridicată la alinierea greșită după detectare. Ele pot fi montate în
 spatele armăturilor din oțel inoxidabil și pot funcționa în medii extreme de temperatură și umiditate.

INSTALARE:
Instalare tuturor comutatoarelor codate fără contact trebuie să fie în conformitate cu o evaluare a riscurilor pentru aplicarea individuală.
PSA/MSA monitorizează 2 circuite redundante pentru protecție Ple / Categoria 4, ISO13849-1.
Comutatoarele codate fără  contact sunt proiectate să funcționeze cu cele mai multe relee de siguranță cu canal dublu pentru a fi în conformitate cu IEC 60947-5-3 PDF-S.
Șuruburile de fixare M4 trebuie să fie utilizate pentru a fixa comutatoarele. Cuplul de strângere pentru șuruburile de fixare pentru a asigura fixarea fiabilă este de 1,0 Nm. Montați 
întotdeauna pe materiale neferoase. Distanța  de setare recomandată este de 5 mm.
Comutatorul de siguranță nu trebuie să fie utilizat ca un opritor mecanic și nu poate fi reglat prin lovire cu un ciocan. Dispozitivului de acționare nu trebuie să i se permită să lovească
 comutatorul. Nu montați comutatoare adiacente sau elemente de acționare la o distanță mai mică de 30mm.
Toleranța la nealinierea tipică după setare este de 5 mm.
După instalare, verificați întotdeauna fiecare funcție de comutare prin deschiderea și închiderea individuală a fiecărei protecții, și asigurându-vă că LED-ul verde de pe comutator și 
LED-urilor releelor de siguranță sunt iluminate atunci când comutatorul este închis și se sting atunci când comutatorul este deschis. Verificați dacă aparatul se oprește și nu poate fi 
repornit atunci când fiecare comutator este deschis.

Comutatoarele codate fără contact PSA/MSA pot fi utilizate pentru a oferi o protecție de categoria 4 și PLe la ISO13849-1.

MODURI DE  DESCHIDERE A DISPOZITIVULUI DE ACȚIONARE:           DIMENSIUNI:
Se aliniază dispozitivul de acționare și comutatorul folosind liniile de asamblare                  Toate dimensiunile în mm

PSA MSA 

MSAPSA

Instrucțiuni de utilizare

Oțel inoxidabil 316
 cu finisaj oglindă (Ra4)

Comutator Dispozitiv de acționare



Exemplu de conexiune – comutatoare în serie PLe cat.4

Două comutatoare conectate în serie pentru a oferi ieșiri de siguranță cu circuit dublu
contactorilor mașinii.
Circuitul de siguranță 1 (Negru / Alb) utilizeaza contactele unui releu ghidat fortat verificat 
intern și este conectat în serie cu Circuitul de siguranță 2 (galben / verde) corespunzător
 următorului comutator.
Permite cablare minimă și comutare la curent mai mare a contactorilor K1 și K2.
O pornire  manuală și o verificare a contactorilor de răspuns este realizată prin conectarea
contactorilor de răspuns K1 (AUX) și K2 (AUX) și a butonului de pornire temporară, prin
 controlorii de răspuns portocaliu și maro.

albastru

Portocaliu

Alimentare +24Vdc
Alimentare 0Vdc
 ieșire  de siguranță (releu ghidat forțat)
 ieșire  de siguranță (releu ghidat forțat)
ieșire  de siguranță 2

Comutatoarele de siguranță autonome fără contact codate

2 rosu
24Vdc +/- 10% 

3
1 alb AC15 240Vac 3A* 

DC13 24Vdc 3A* 7 negru
4 galben AC15 240Vac 3A* 

DC13 24Vdc 3A* 6 verde
8 maro Reset/Check Circuit – Output

Neutilizat
5 Roz

Neutilizat Gri Electronic +24Vdc 0.5A

SIL3
PFH (1/h) 3.95E-10
PFD 3.46E-05
Interval T1 testat 20a

E
Cat4

MTTFd 446a

MĂSURI DE SIGURANȚĂ:

1. Instalarea și punerea în funcțiune a dispozitivului trebuie să fie efectuate
 numai de către personal autorizat.
2. La instalarea dispozitivului, trebuie respectate reglementările specifice țării.
3. Circuitul dispozitivului trebuie să respecte instrucțiunile din aceste informații
 pentru utilizator - în caz contrar, există riscul ca funcția de siguranță să se 
piardă.
4. Fuzionare externă a contactelor de siguranță. (trebuie să fie prevăzută o 
lovitură lentă 6A sau o acționare rapidă) 
5. Toate reglementările și standardele de siguranță relevante trebuie respectate.
6. Conceptul de ansamblu al sistemului de control  în care este încorporat 
dispozitivul, trebuie să fie validat de către utilizator.
7. Nerespectarea reglementărilor de siguranță poate duce la deces, vătămări 
corporale grave și pagube grave.
8. Utilizați întotdeauna ieșire de siguranță de 1.

To request this data sheet in other languages please contact info@idemsafety.com.
Um dieses Datenblatt in Deutscher Sprache wenden Sie sich bitte anfordern info@idemsafety.com. 
Pour obtenir cette fiche en Français, veuillez contacter info@idemsafety.com. 
Para solicitar esta hoja de datos en Español, por favor contacto con info@idemsafety.com. 

EC/EU Declaratie de conformitate 
MANUFACTURER: IDEM SAFETY SWITCHES LIMITED 

Hindley Industrial Estate, Hindley Green, Wigan, Lancashire WN2 4HR, United Kingdom

THE LISTED DEVICES CONFORM TO THE ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS OF THE FOLLOWING EUROPEAN DIRECTIVES 
AND STANDARDS: 

Machinery Directive (2006/42/EC) 
EMC Directive (2014/30/EU) 

DEVICES: Comutatoare de siguranta non contact
PSA MSA Standalone Coded Safety Switches 

STANDARDS (plus amendments): 
EN 60947-5-3 2013 
EN ISO 13849-1: 2008 + AC: 2010 + AC: 2013 

M.Mohtasham Managing Director 
1stMay 2013 

Date caracteristice conform IEC62061 (folosit ca subsistem)

The calculation of the above values is based on the following assumptions:

Informații cu privire la UL 508:
Carcasă tip 1.
Temperatură Maximă   45C
 Ieșire Maximă 24Vdc 3A 
Clasă de utilizare 2 alimentare sau echivalent

conectare rapidă (QC)
conector tată 8 căi M12

(vizualizare pin de la comutator)

culori
conductor

mobil

circuit
(dispozitiv de

acționare prezent)

Clasificare de siguranță și date exacte:
Standarde                         ISO14119 IEC60947-5-3 IEC60947-5-1 
                                         UL508 ISO13849-1 EN62061 EN60204-1

Alimentare energie                                  24Vdc +/-10% (Consum 150mA max.) 
Rating Maxim ieșiri de siguranță             240Vac/24Vdc 3A* ac/dc (*curent max. pentru QC este 2A) 
Rating Maxim ieșiri auxiliare                   24Vdc 0.5A
Rezistență dielectrică                              4k V.ac
Rezistență de izolație                              100 Mohm
Distanță de setare recomandată             5mm
Distanță de comutare                             Sao 10mm Închis 
                                                                Sar 15mm Deschis 
Toleranță la aliniere greșită                     5mm în orice direcție de la distanța de setare de 5mm
Viteza maximă de abordare                    600mm/m-1000mm/s
Material corp                                           PSA Poliester de înaltă calitate
                                                                Oțel inoxidabil 316
Interval de temperatură                          –25/45C 
Rezistență la șoc                                     IEC 68-2-27 11ms 30g
Rezistență la vibrare                               IEC 68-2-6 10-55Hz 1mm
Carcasă de protecție                               PSA IP67   MSA IP67/IP69K
Tip cablu                                                  PVC  10 core 7mm O.D.
Montare                                                   2xM4 

ieșire  de siguranță 2

resetare/verificare circuit- pornire manuală
resetare/verificare circuit-pornire automată
alimentare auxiliară

* curentul maxim pentru Conectare Rapida 2A
gri

portocaliu
maro

galben
verde

alb
negru
-albastru
+rosu
roz

feed auxiliar
circuit resetare
circuit resetare(iesire)

iesire de siguranta 2

iesire de siguranta 1

alimentare externa 24V.dc

circuit resetare(auto-start)

Nivel integritate siguranță
Corespunde  cu 4,0% din SIL3
 Corespunde cu 3,5% din SIL3

Date caracteristice conform EN ISO13849-1

Nivel de performanță
Categorie

Acoperire Diagnostic DC 99% (ridicat)

Numărul de zile de funcționare pe an:          dop = 365d 
Numărul de ore de funcționare pe zi:            hop = 24 de ore
Numărul de cicluri de operare pe zi:              ncyc = 1/z
 B10d                                                                    = 150,000 AC1 Load 3A 
                                                                              = 2,000,000 AC1 Load 0.5A

În cazul în care produsul este utilizat altfel decât ca în aceste ipoteze (sarcini diferite,
 frecvența de funcționare, etc), valorile trebuie să fie ajustate în mod corespunzător.

rosu

rosu

albastru

albastru

negru
galben
portocaliu
maro
verde
alb

negru
galben
portocaliu
maro
verde
alb

gri

gri

sigurante


