Polymer Electric

Safety Bumper

Kanıtlanmış Güvenlik
Safety Bumper
Safe Bumperler; sensör, kontrol ekipmanı ve çıkış sinyali anahtarlama
elemanını içeren koruyucu ürünlerdir.
sensör

sensör çıkışı

kontrol birimi

(Emniyet Tamponu)

Kontrol birimi, kontrol ekipmanı
ve çıkış sinyali anahtarlama
elemanından meydana gelir.

Sensör
Sensör; Safe Bumper’ın, tahrik kuvveti uygulandığında sinyal üreten
parçasıdır.
Kontrol ekipmanı
Kontrol ekipmanı, Safe Bumper’ın, sensöre tepki olarak makinanın
kontrol sistemine iletilen çıkış sinyalini üreten bölümüdür.
Çıkış sinyali anahtarlama elemanı ise, makine kontrol sistemine bağlıdır
ve kontrol ekipmanının güvenlik çıkış sinyali ileten parçasıdır.

Tahrik Kuvveti

sensör

kontrol ekipmanı
çıkış sinyali anahtarlama elemanı

makine kontrol sistemi

Safety Bumper
Sensörlerin seçiminde şu noktalar göz önünde bulundurulmalıdır:
- Sıcaklık aralığı
- Cevap verme süresi
- Koruma sınıfı (standart: IP65)
- Çevresel koşullar (yağ, gaz, ...)

ÖNEMLİ NOT
Ürünlerimiz, test edilen tiplere
uygun olmayan kontrol birimi yada
sensör ile kullanıldığında tasarım
ruhsatları geçersiz hale gelir
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Safety Bumper

2 kablolu bağlantı sistemi
(izleme dirençli)
kontrol birimi

sensör

İzleme
direnci
Safe Bumper; sensör, kontrol
ekipmanı ve çıkış sinyali
anahtarlama elemanından
meydana gelir.
Kontrol ekipmanı, çıkış sinyali
anahtarlama elemanı ile birlikte
kontrol biriminin içerisindedir.

güç

Motor

Çeşitleri
SB/BK
SB/W

Sensörlerin bağlanması ile sensör üzerinden ya da dıştan
izleme direnci bağlanarak
İzleme direnci entegre edilmiş halde

Güvenliğiniz için
Sensör ve bağlantı kablosunun
fonksiyonu sürekli izlenir.
İzleme sensörü ile iletken bölge
köprülenerek kontrol fonksiyonu
elde edilir.

Sensörlerin bağlantısı
Bağlantısı:
- birden fazla sensör bağlanabilir
- Safe Edge ve Safety Mat’lere
bağlanabilir
- sadece 1 kontrol birimi gereklidir.

Çeşitlilikten kaçınmak için dıştan
dirençli model.

Kablo bağlantısı (standart)
)
- kablo: LiTPE ∅ 5 mm; 2 x 0.25 mm2
- kablonun uzunluğu: 2 m
- farklı kablo boyu imkan dahilindedir
- kablonun sonunda fiş/soket olmadan
opsiyonel: kablo sonunda fiş/soket olarak da uygulabilir
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Safety Bumper

4 kablolu bağlantı sistemi
(izleme dirençsiz)

kontrol birimi

sensör

Safe Bumper; sensör, kontrol ekipmanı
ve çıkış sinyali anahtarlama
elemanından meydana gelir.
Kontrol ekipmanı, çıkış sinyali
anahtarlama elemanı ile birlikte kontrol
biriminin içerisindedir.

Güç

Motor

SB/BK

Her 2 uçta kablo çıkışı ile sensör boyunca

Güvenliğiniz için:
Sensör ve bağlantı kablosunun
fonksiyonu izlenir.
Geri beslemeden dolayı izleme
direnci gerektirmez.

Sensörlerin bağlantısı

Bağlantısı:
- birden fazla sensör bağlanabilir
- Safe Edge ve Safety Mat’lere
bağlanabilir
- sadece 1 kontrol birimi gereklidir.

Kablo bağlantısı (standart)
- kablo: LiTPE ∅ 5 mm; 2 x 0.25 mm2
- kablonun uzunluğu: 2 m
- farklı kablo boyu imkan dahilindedir
- kablonun sonunda fiş/soket olmadan
opsiyonel: kablo sonunda fiş/soket olarak da uygulabilir

Önemli Not
4-kablolu
bağlantı
sistemi
sadece
SG-SUE
41X4NA
kontrol birimi ile uygulanabilir.
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Mikro anahtarlı sistem
(Kapalı kontak prensibi)
Safety Bumper kontak sistemi mikro anahtardan ibaretttir
Sensör kontrol ünitesine veya direk olarak makine kontrol sistemine
bağlanabilir.
Makine
kontrol rölesi

sensör
Gereklilik: EN 954-1.e göre sistemi
Cat 3 e tamamlamak gerekir.

SB/Micro

entegre edilmiş kapalı kontak prensibi

Güvenlik için:
Kapalı kontak ve bağlantı
fonksiyonu sürekli izlenir.
Kuvvet uygulandığında mikro
anahtar kontak verir.

Sensörlerin bağlantısı
Bağlantısı:
- birden fazla sensörün bağlanması
- kontrol ünitesine ihtiyaç yoktur

Kablo bağlantısı (standart)
- kablo: 4 GKWG-AX 1x 1.5 mm²
- kablonun uzunluğu: 2 m
- farklı kablo boyu imkan dahilindedir
- kablonun sonunda fiş/soket olmadan
opsiyonel: kablo sonunda fiş/soket olarak da uygulabilir
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Standard Sistem
İsteğe bağlı uzunluk
Sensör uzunluğu 100 - 4,000 mm. ölçülerinde yapılabilmektedir.
İsteğe bağlı özel dizaynda yapılmaktadır.
Kablo çıkışı (KA)
İsteğe bağlıdır
KA
(sol)

KA
(sağ)

100 to 4,000 mm

Yapılabilen şekiller
Standart sensörler 2 yapıdadır:
Form A
parallel form
Form B
konik form

at Y = 40
at Y = 100; 150; 200

Form A

Form B

Bumper derinliği

Bumper derinliği

Dizayn
Tüm montaj vidaları ve somunlar C rayına monte edilmelidir.
sünger
C-rayı

M6 vida için montaj
rayı

Yapısı
Kuvvet transfer
elemanı
sensör

EN 24014 ve
M6 somun EN 24035

.
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Standard Sistem
Renk
- siyah (RAL 9005) veya
- siyah-sarı şeritli (RAL 1021)

sarı

Form A

Form B

Sensör dış kaplaması
- çevreye zarar vermeyen iyi mekanik dayanım özellikli
PUR-deri
- koruma sınıfı IP 65

Kimyasal dayanıklık
Aşağıdaki dayanıklılıklar sadece (23 °C oda sıcaklığında) yüzeyin hiçbir şekilde
hasar görmediği durumlar için geçerlidir.
.
Chemical Resistance
Skin
Aseton
Formik asit
Amonyak
ASTM-Yağ No. 1/ 2/ 3
Petrol
Fren yağı
Dizel
Etil asetat
İzopropil alkol
Methanol
Hidroklorik asit 10 %
Hidrosülfirik asit 50 %
Etil alkol
Karbon tetraklorid
Çekme yağı
Su
Hidrojen peroksit 10%
Ev ve sağlıkte kullanılan temizlik
malzemeleri

±
+
+
±
+
+
+
+
±
+
±
+
+
+
+

Semboller
+ = dayanıklı
± = sınırda dayanıklı
- = dayanıksız

Yukarıdaki veriler, kendi laboratuarlarımzda yapmış
olduğumuz testlerin sonucudur. Bunlardan çıkacak
sonuçlarda hiçbir hükümlülük kabul edemeyiz. Özel
uygulama alanlarınız için her zaman ürünlerimizin
uygunluğunu test etmelisiniz.
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Standard Sistem
Aluminyum montaj rayı ölçüleri
Form:
Ray genişliği:

A
Y = 40

Bumper seçilebilir
derinlik:
X = 60 - 150

Form:
Ray genişliği:

B
Y = 100

Bumper seçilebilir
derinlik:
X = 60 - 200

Form:
Ray genişliği:

B
Y = 150

Bumper seçilebilir
derinlik:
X = 60 - 300

Form:
Ray genişliği:

B
Y = 200

Bumper seçilebilir
derinlik:
X = 60 - 500
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Standard Sistem
Teknik detaylar
Form

Y

X

Tahrik
Kuvveti

Reaksiyon
measafesi

F [N]

S [mm]

G

Toplam
deformasyon
250 N ‘a kadar
S [mm]

B

G

A
A

40
40

120
150

70
70

20
20

80
100

B
B

100
100

100
200

70
70

20
20

50
80

B
B

150
150

250
300

70
80

20
30

100
120

B
B

200
200

350
450

80
80

30
40

120
150

FG kuvveti, sensör deforme
oluncaya kadar ve/ veya hareket
ettirilmeye devam edinceye kadar
olan limit kuvveti temsil eder.

Kuvvet F
i N

Tahrik
kuvveti

mesafe S

mm

Örnek:
Seçilen Tampon:
Şekil B; Y=150, X=300
Temas 30mm’lik tepki
uzaklığı ile tetiklenir..
AGV duruncaya kadar 90 mm fren
mesafesi (250 N’luk bir limit
kuvvetle) devam eder.

Tolerans mm:
N Tolerans:
Test parçası:
Test hızı:

Toplam deformasyon mesafesi
hesaplama formülü:

Bu bağlamda, bu kuvvet uygulanırken
insanlar için hiçbir tehlike oluşmayacağı
farz edilmektedir.
Bir yetişkin için önerilen değer F= 250 N’dir.
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± 10 mm
± 10 N
Ø 80 mm
100 mm/s

S [mm] = max.hareket
V

SG = S B + S V

Modeller

Safety Bumper

Tipler
Güvenlik tamponları özel uygulamalar için çeşitli şekil ve boyutlarda
sağlanabilir.
U-şeklinde, L-şeklinde, ...
- çeşitli desen ve renklerde (tek renk, çizgili, ...)
- yüksek mekanik yükler için koruyucu kaplamalar
- ısıya dayanıklı kılıflar
Zararlı yerlerde kullanım için özel çözümler mümkündür.
Kişiye özel montaj rayı sağlanabilir.

Şekiller:
Yüzey:

Pratik uygulamalar
U-yapısı

Trapez- yapısı

Özel dizayn
Özel dizayna gereksim
duyulduğu taktirde proje bölümü
ile temas kurunuz.
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Teknik özellikler
Safety Bumper’ler alüminyum montaj rayı ve SG-EFS 1X4
ZK2/1 kontrol üniteleri ile SB/W ve SB/BK sensörlerinden
oluşur.
Sensör ölçüleri:1000 x 150 x 210 mm *)
1.

Sensörün koruma sınıfı

IP 65
IP 54 *)

2.

Sensörün mekanik ömrü

> 105
> 104 *)

3. Anahtarlama zamanı
3.1 Cevap verme süresi
Test hızı
3.2 Reset şekilleri

22 ms
100 mm/s
manuel veya otomatik

4.

Tahrik kuvveti, deformasyon mesafesi, Safety Bumperın anahtarlaması
Test prensibi: GS-BE-17
Test parçası
Ø 80 mm
45 x 400 mm
4.1 Tahrik kuvveti
< 150 N
< 600 N
4.2 Deformasyon mesafesi S
V
100 mm/s
96 mm *)
4.3 Anahtarlama hassasiyeti WB
90° * )
5.

Hareketteki hata örneklemesi
EN 954-1’e göre kategori

6. İşletim ve çevre şartları
6.1 Çevre sıcaklığı
Sensör için

bir güvenlik hatası *)
Cat3

- 20 °C to + 55 °C * )

7.
7.1
7.2
7.3

İşletme – Bakım
Bakım
Kontrol
Uzman muayenesi
(yılda 1 kez) ZH1/494’e göre

8.

Kimyasal direnç

Sensör, seyreltilmiş asitler, alkalin
çözeltiler ve alkol gibi olası
kimyasal etkilere karşı 24 saat
maruz kalmaya karşı dirençlidir.

9.

Bumper Tamir Seti
(aksesuarlar)

Sünger gövdeye verilecek zararlar
işlevsel bozukluklara yol açabilir.
Zarar tamir seti kullanarak tamir
edilebilir.

Sensörün bakımı yoktur.
Kontrol üniteleri kontrol etmeye yardım eder.
• Sensör çalıştırılmadığında LED’lerin her ikisi de yanmalıdır.
• Sensör çalıştırıldığında rölelerin enerjisi tükenir; LED’lerin her ikisi
de söner.
• Bu test sensörün çeşitli kısımlarında yapılmalıdır.

*) ile işaretlenmiş her verinin
doğruluğu EEC tarafından
onaylanmıştır.
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