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Modulopbygget 
sikkerhedskontrol

G9SP er en ny serie af konfigurérbare sikkerheds-
controllere, der er velegnede til brancher indenfor 

emballage, fødevarer, bilkomponenter, 
sprøjtestøbning og print industri. Da den ikke har 

fast fortrådning til dit system, kan du drage fordel af 
nye muligheder for fleksibilitet med enkel 

omkonfigurering af enheden, når din opsætning får 
nye sikkerhedsfunktioner. Tre forskellige modeller er 
til rådighed med et udvalg af I/O enheder, så du kan 

vælge den bedst egnede model til dit system. Alle 
controllere er kompatible med Omron 

konfigurationsværktøjet, der anses for at være et af 
de mest enkle og tilgængelige på markedet.

Omron G9SP: Globale sikkerhedsstandarder 
Den konfigurérbare enhed er ideel til opbygning af •	
flere enkeltstående systemer med ens specifikationer 
eller til at omkonfigurere en eksisterende opsætning 
Håndterer funktionsblokke til indgange fra •	
magnetkontakter, lysbomsensorer, lysgitre og 
sikkerhedsmåtter 
Hurtigere og nemmere integration sammenlignet med •	
ledningsforbundne systemer
Enkel brugergrænseflade til konfiguration, simulering, •	
test og validering
Stærkt reduceret opsætningstid•	
EN ISO 13849-1 (PLe) forberedt•	
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Omron har et komplet sortiment af sikkerhedsløs- 
ninger, lige fra nødstop, dør- og endestop til 
lysbomsensorer og sikkerhedsmåtter. Omron G9SP 
indgår i branchens mest omfattende udbud, der gør det 
muligt for Omron at levere en komplet vifte af produkter 
til løsning af en lang række af applikationer over hele 
verden. 

Operatørsikkerheden er altafgørende i ethvert system, 
og vi har investeret vores ekspertise i udviklingen af et 
komplet sortiment af fuldt kompatible produkter. Vores 
omfattende udvalg af sikkerhedsprodukter bidrager til 
at sikre maksimal drift, færrest mulige afbrydelser og 
en fuldt beskyttet arbejdsplads.

Desuden giver vores globale netværk af kontorer 
over hele verden, kombineret med uovertruffen 
support, Omron-kunder markante fordele. Hjælp 
og ekspertrådgivning om installation, drift og 
vedligeholdelse er altid til rådighed, uanset hvor du 
befinder dig.

Sikkerhed som 
standard

G9SA/SB

G9SX

G9SP

Sikkerhedsnetværkscontroller

NE1A
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Alle sikkerhedssystemer kræver korrekt opsætning 
og det bedst egnede udstyr. Omron G9SP gør dette 
nemmere end nogensinde før. Funktionerne i denne 
produktserie bringer en lang række fordele til din nye 
eller eksisterende opsætning.

Konfigurérbar, fleksibel, enkel:
nøglen til sikkerhed

Konfigurationstabel

  Sikkerhedscontroller G9SP
  I/O udvidelsesmoduler
  Hukommelseskassette
  Ethernet optionskort
  RS-232C optionskort
  Kompakt magnetkontakt
  Sikkerhedsmåtter
  CJ1/PLC
  Relæer med tvangsstyrede 

kontakter
  Konfigurator
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Omkonfigurérbar
Med Omron konfigurationsværktøjet 
kan man definere, simulere, teste og 
validere alle aspekter af indgange og 
udgange til og fra enheden gennem en 
brugervenlig, grafisk brugergrænseflade. 
Hvis du har en skabelonbaseret tilgang 
til systemopbygningen, kan du kopiere 
konfigurationerne og anvende dem i 
alle systemerne. Hvis du omkonfigurerer 
en eksisterende opsætning, er det lige 
så enkelt. Når brugeren har behov for 
ændringer, er det hurtigt at tilpasse 
opsætningen til de nye behov.

Fleksibel
I modsætning til fast fortrådede 
sikkerhedsrelæer kan Omron G9SP 
programmeres lige nøjagtig til de 
sikkerhedsfunktioner du ønsker. Der 
findes tre I/O-størrelser: 20/8, 10/16 og 
10/4. Omron G9SP dækker hele spektret 
for typiske små til mellemstore systemer 
og leveres med mulighed for tilkobling 
af udvidelsesmoduler til standard I/O-
signaler (12/8 og 0/32). Funktionsblokke 
op til 128pcs fuldender denne fuldt 
fleksible serie, så du altid kan have en 
løsning, der svarer til dine behov.

Enkel
Frem for alt er Omron G9SP enkel at 
bruge og konfigurere. Med Omron 
konfigurationsværktøjet kan du hurtigt 
definere alle indgange, udgange, 
intervaller, test, simulering, validering 
og drift af dit system. Skærmtekster og 
ikondrevne menuer fører ubesværet 
brugeren gennem alle aspekter af 
opsætningen. Tydelige advarsler og 
systemstatus giver operatøren hurtigt 
overblik over alle trin i driften.

EmballeringSimulering

GenbrugDesign

Optionskort

I/O
Ethernet Seriel

G9SP CPU modul
I/O 

udvidelsesmodul

PLC
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Moderne produktionslinjer skal være fleksible for at 
kunne imødekomme de skiftende kundebehov. Derfor 
er man tit nødt til at ændre maskinopsætningen med 
kort varsel til specialopgaver eller yderligere krav. 
Med Omron G9SP kunne det ikke være nemmere. 
Funktionsmodulerne kan omdesignes og udskiftes 
med den enkle brugergrænseflade, så alle ændringer 
eller tilføjelser til applikationen hurtigt kan blive 
indarbejdet. 

Selv de mest komplekse kontroller er nemme at 
konfigurére. Nem programmeringsvejledning er 
tilgængelig for nye brugere, og modificering og 
vedligeholdelse er også blevet forenklet. Indstillingerne 
kan gemmes på hukommelseskassetten til off-
line diagnosticering, og programændringer kan 
nemt genindlæses til Omron G9SP fra den samme 
hukommelseskassette. 

Sikkerhed i fremstilling af komponenter til biler 
Ændringer i maskinens drift kan nemt håndteres ved at 
omkonfigurere applikationsprogrammet. Certificerede 
funktionsblokke til en lang række sikkerhedsfunktioner er 
allerede indlæst og klar til brug.

Omkonfigurering og genbrug
giver ægte omkostningsbesparelser
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Transparent diagnostik
Tilslutning til PC/PLC via Ethernet gør G9SP fuldt tilgængelig. 
Diagnosticering, fejlfinding og programændringer er enkle at 
udføre gennem USB programmeringsgrænsefladen og den 
udtagelige hukommelseskassette.

Enkel udskiftning af enheder
G9SP er en software baseret controller og derfor meget nem at 
udskifte. Alle indstillinger, parametre og funktionsblokke kan 
gemmes på en PC eller på hukommelseskassetten, så de let 
kan overføres mellem enhederne.

Nem vedligeholdelse uden brug af værktøj

Gammel
Ny

Optionskort

I/O
Ethernet Seriel

G9SP CPU modul
I/O-

udvidelsesmodul

PLC

Order/version: 2353137/011 (width: 210mm, height: 297mm) 
Print type: G9SP Brochure - Central Print, Full color, with extra spotcolor(s) 
Produced  by Adnovate on 30-dec-2010 at 10:47:53 in Adobe InDesign 5.0.4.682 
Low resolution proof not suitable for production purposes 
Page: 7



8

Moderne pakkemaskiner skal være fleksible for at 
kunne matche de skiftende kundebehov. Denne 
fleksibilitet er indbygget i Omron G9SP. Du kan 
vælge mellem tre stand-alone sikkerhedscontroller 
CPU-typer og derefter kombinere med en vilkårlig 
kommunikationsgrænseflade eller 2 ekstra standard 
I/O-signaler. Alle G9SP enheder understøtter direkte 
tilslutning til alle former for sikkerhedssensorer, 
inklusive sikkerhedsmåtter, magnetkontaktsystemer og 
lysbomme.

Omron G9SP kan overvåges og konfigureres 
fra en standard styringskonsol via Ethernet, 
serielt kort eller standard I/O-enheder. Ved flere 
applikationer, med den samme konfiguration, kan 
Omron G9SP hukommelseskassette anvendes. 
Det betyder, at systemdesignerne kun behøver at 
programmere enheden én gang og derefter bruge 
hukommelseskassetten til at installere indstillingerne i 
hvert enkelt identisk system.

Dørovervågning
Direkte tilslutning af alle Omron løsninger til magnetkontakt- 
baseret dørovervågning er understøttet af G9SP familien for 
størst mulig fleksibilitet og mindst mulig indsats i forbindelse 
med opsætning og vedligeholdelse.

Personregistrering
Omron har et udvalg af trykfølsomme sikkerhedsmåtter i en 
række forskellige størrelser. De er nyttige i ethvert område, 
hvor personalet kan være i fare, fordi måtterne alarmerer 
Omron G9SP, der straks kan udløse en alarm eller lukke 
eventuelle farlige maskiner.

Øget fleksibilitet betyder
lavere omkostninger
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Standard I/O
G9SP familien tilbyder et udvalg af standard I/O enheder med 
enkel tilslutning. Denne øjeblikkelige grænseflade mellem 
sikkerheds- og standardkontroller kan bruges til at konfigurére 
standard-styresignaler til en komplet sikkerhedskonfiguration. 
Overvågning bliver også mere enkel ved brug af standard I/O 
enheder eller Ethernet/serielle kort til avanceret overvågning.

Hukommelseskassette for hurtig og enkel 
brugervenlighed
Design af sikkerhedssystemer er ikke længere en 
kompliceret opgave. Udover den klare og enkle 
programmeringsgrænseflade leverer Omron G9SP også 
fordelene ved en hukommelseskassette. Programmer kan 
hurtigt ændres og geninstalleres uden ekstra indsats.

Sikkerhedsindgange

Sikkerhedsudgange

Standardindgange

Standardudgange

Kopiér konfigurationen uden brug af værktøj
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I forbindelse med design eller opdatering af et 
sikkerhedssystem er konfiguration normalt en af de 
mest tidskrævende opgaver. Det gælder ikke for Omron 
G9SP.

En klar og enkel brugergrænseflade gør systemdesign 
lettere end nogensinde. Step-by-step instruktioner 
fører dig gennem alle faserne i dit design. Et 
simuleringsværktøj giver dig mulighed for at teste og 
korrigere indstillingerne, før dit system tages i brug. 
Derefter kan du med brugerdefinerede funktionsblokke 
genbruge alle delene i dit design til fremtidige 
systemer.

Konfiguration på den nemme måde
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Nem konfigurering
Alle sikkerhedsfunktionerne er klar til brug i G9SP. De 
certificerede funktionsblokke vælges ubesværet i den grafiske 
brugergrænseflade og tilpasses til din applikation.

Brugerdefinerede funktionsblokke
Godkendte konfigurationselementer, som for eksempel en 
testet dørovervågningsløsning, kan let gemmes som en 
brugerdefineret funktionsblok og genbruges i fremtidige 
projekter. Det minimerer den tid det tager at oprette en ny 
systemkonfiguration.

Simulering
Alle funktionerne kan testes og simuleres i konfigurations- 
værktøjet, så systemudvikleren undgår unødvendigt 
ekstra arbejde. Desuden bringer online-diagnosticering 
fejlfindingstiden ned på et minimum af tid i forbindelse med 
implementeringen af maskinens styresystem.

Vidensopbygning
Eksisterende konfigurationer danner basis for nye projekter. 
G9SP konfigurationsværktøjet understøtter genbrug af 
eksisterende og gennemprøvet viden i sikkerhedsstyringen 
i kombination med brugerdefinerede funktionsblokke. Det 
betyder at man ikke længere gentager arbejdsgange, men 
istedet får et voksende bibliotek af sikkerhedsløsninger.
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Stand-alone controller Sikkerhedscontrollere

G9SP
G9SP-sikkerhedscontrolleren sørger for alle lokale sikkerhedsbaserede ind- og 
udgange og styrer sikkerhedsapplikationen. 

• Tre CPU-typer, der passer til forskellige applikationer
• Tydelig diagnose og overvågning via Ethernet eller serieforbindelse
• Hukommelseskassette til nem duplikering af konfiguration
• Unik programmeringssoftware, der understøtter enkelt design, verificering, 

standardisering og genbrug af programmet.
• Certificeret i overensstemmelse med PLe (EN ISO 13849-1) og SIL 3 (IEC 61508)

Bestillingsoplysninger

Software

Udvidelsesmoduler (standard I/O)

Tilvalgsmoduler

G9SP-konfiguration

Specifikationer

Generelle specifikationer

Sikkerhedsindgang, specifikationer

Sikkerhedsudgang, specifikationer

Testudgang, specifikationer

Standardudgangsspecifikationer (G9SP-N10S)

*Se brugermanual til G9SP, hvis du ønsker oplysninger om den nominelle udgangsstrøm.

Udseende Beskrivelse af udseende Bestillingskode
Stand-alone 
Sikkerhedscon-
troller

10 PNP-sikkerhedsindgange
4 PNP-sikkerhedsudgange
4 testudgange
4 PNP-standardudgange

G9SP-N10S

10 PNP-sikkerhedsindgange
16 PNP-sikkerhedsudgange
6 testudgange

G9SP-N10D

20 PNP-sikkerhedsindgange
8 PNP-sikkerhedsudgange
6 testudgange

G9SP-N20S

Udseende Medier Tilgængeligt 
operativsystem

Bestillingskode

G9SP 
konfigurator

Setup disk, 1 licens Windows 2000
Windows XP
Windows Vista

WS02-G9SP01-V1

Setup disk, 10 licenser WS02-G9SP10-V1

Setup disk, 50 licenser WS02-G9SP50-V1

Setup disk, stedlicens WS02-G9SPXX-V1

Udseende Type Antal I/O Model
Ind Ud

I/O-
udvidelsesmodul

NPN-type 12 8 (solid state) CP1W-20EDT

PNP-type 12 8 (solid state) CP1W-20EDT1

NPN-type – 32 (solid state) CP1W-32ET

PNP-type – 32 (solid state) CP1W-32ET1

I/O-tilslutningskabel, 80 cm langt CP1W-CN811

Udseende Bestillingskode
RS-232-optionskort CP1W-CIF01

Ethernet-optionskort (ver. 2.0 eller nyere) CP1W-CIF41

Hukommelseskassette CP1W-ME05M




















 Sikkerhedscontroller G9SP
 I/O-udvidelsesmoduler
 Hukommelseskassette
 Ethernet-optionskort
 RS-232-optionskort
 Kompakt kontaktfrit endestop
 Sikkerhedsmåtter
 CJ1/PLC
 Relæer med tvangsstyrede kontakter
 Konfigurator

Forsyningsspænding 20,4 til 26,4 V DC 
(24 V DC –15 % +10 %)

Strømforbrug G9SP-N10S 400 mA 
(V1: 300 mA, V2: 100 mA)

G9SP-N10D 500 mA 
(V1: 300 mA, V2: 200 mA)

G9SP-N20S 500 mA 
(V1: 400 mA, V2: 100 mA)

Monteringsmetode 35 mm DIN-skinne

Omgivende temperatur ved drift 0 °C +55 °C

Omgivende temperatur ved opbevaring –20 °C +75 °C

Beskyttelsesgrad IP20 (IEC 60529)

Indgangstype (PNP) indgange 
Spænding, tændt Min. 11 V DC mellem hver indgangsklemme og G1

Spænding, slukket Maks. 5 V DC mellem hver indgangsklemme og G1

Strøm, slukket Maks. 1 mA.

Indgangsstrøm 6 mA

Udgangstype (PNP) udgange
Nominel 
udgangsstrøm

Maks. 0,8 A pr. udgang*

Spændingsfald Maks. 1,2 V mellem hver udgangsklemme og V2

Udgangstype (PNP) udgange 
Nominel 
udgangsstrøm

Maks. 0,3 A pr. udgang*

Spændingsfald Maks. 1,2 V mellem hver udgangsklemme og V1

Udgangstype (PNP) udgange 
Tændt, 
spændingsfald 
over udgangen

Maks. 1,5 V (mellem hver udgangsklemme og V2)

Nominel 
udgangsstrøm

Maks. 100 mA*
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G9SP-konfigurationsværktøj

Ethernet

Seriel RS232C

I/O-ledningsføring

CP1L PLC

G9SP stand-alone sikkerhedscontroller

Maskinstyring Sikkerhedsstyring

Sikkerhedslysgitter

Sikkerhedsendestop

Kontaktor KontaktorNødstop

Styresystemintegration
Safety – I/O-status bliver transparent
Stand-alone sikkerhedscontrolleren tilbyder diagnoseoplysninger på tre måder:
1) via parallel kabelføring
2) via seriel RS232C-grænseflade (ekstraudstyr)
3) via Ethernet-grænseflade (ekstraudstyr). 
Oplysninger om alle sikkerhedsindgange og -udgange på standardkontrolsystemet sikrer minimal stop tid for maskinen.

Enkel opsætning og konfiguration med en setup guide, der understøtter 
hardwarevalget. 

Brugerdefinerede funktionsblokke
Godkendte konfigurationselementer som f.eks. en testet løsning til 
dørovervågning kan nemt gemmes, som en brugerdefineret funktionsblok 
og genbruges til fremtidige projekter. Dette minimerer den tid, det tager 
at oprette en ny systemkonfiguration.

Integreret simulator
Alle funktioner kan testes og simuleres i konfigurationsværktøjet, så der 
ikke er unødvendigt ekstraarbejde for teknikeren. Desuden reducerer 
online diagnose fejlfindingstiden til et minimum under implementering 
i maskinstyringssystemet.

Vidensopbygning
Eksisterende konfigurationer udgør grundlaget for nye projekter. G9SP-
konfigurationsværktøjet understøtter genbrug af eksisterende og velafprøvet 
knowhow inden for sikkerhedskontrol samt brugerdefinerede funktionsblokke. 
Det betyder, at det ikke er nødvendigt at gentage indsatsen, men at man 
i stedet får adgang til et stadig større udvalg af sikkerhedsløsninger.

Design Genbrug

Simulering Emballering
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Funktioner

Funktionsblokke
Logiske funktioner

Timer-/tællerfunktioner

Sikkerhedsenhed, funktionsblokke

Nulstil og genstart funktionsblokke

Stikfunktionsblokke

Navn på funktionsblok Notation i funktionsliste Ikon
NOT NOT

AND AND

OR OR

NAND NAND

NOR NOR

Exclusive OR EXOR

Exclusive NOR EXNOR

RS-FF
(Nulstil 
SetFlip-Flop)

RS-FF

Comparator Comparator

Comparator 2 Comparator2

Navn på funktionsblok Notation i funktionsliste Ikon
Timer til forsinket frafald Timer til forsinket frafald

Timer til forsinket tiltrækning Timer til forsinket tiltrækning

Pulsgenerator Pulsgenerator

Tæller Tæller

Op/nedtælling Op/ned
Tæller

Serieparallel omformer Serieparallel
Omformer

Navn på funktionsblok Notation i funktionsliste Ikon
Ekstern enhedsovervågning EDM

Aktivering af 
kontaktovervågning

Aktiveringskontakt

Nødstopsovervågning Nødstop

Lysgitterovervågning Lysgitter 
Overvågning

Muting Forbikobling

Sikkerhedslågeovervågning Sikkerhedslågeovervågning

Tohåndsbetjening Tohåndsbetjening

Brugertilstandskontaktover-
vågning

Brugertilstandskontakt

Redundant 
indgangsovervågning

Redundant indgang

Sikkerhedssensor med en 
enkelt stråle

Enkelt stråle
Sikkerhedssensor

Overvågning af kontaktfri 
dørkontakt

Kontaktfri
Dørkontakt

Sikkerhedsmåtteovervågning Sikkerhedsmåtte

Navn på funktionsblok Notation i funktionsliste Ikon
Nulstil Nulstil

Genstart Genstart

Navn på funktionsblok Notation i funktionsliste Ikon
Multistik Multistik

Routing Routing
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Stand-alone controller Sikkerhedscontrollere

15

Mål

Sikkerhedscontroller
G9SP-N10S

G9SP-N10D/G9SP-N20S

8

81

85

86

76

90100110

2–4,5 dia.

8

81

85

130

120

90100110

4–4,5 dia.
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Automatiseringssystemer
•	PLC	(Programmable	Logic	Controllers)		•	HMI-moduler	(operatørterminaler)		 
•	Decentrale	I/O-moduler		•	Industrielle	PC’er		•	Software

Motion & Drives 
•	Motion	controllere		•	Servosystemer		•	Frekvensomformere

Control Components  
•	Temperaturregulatorer		•	Strømforsyninger		•	Timere		•	Tællere	
•	Programmerbare	relæer		•	Digitale	panelmetre		•	Elektromekaniske	relæer		 
•	Overvågningsprodukter		•	Solid	State-relæer		•	Endestop		•	Trykknapper		 
•	Lavspændingsmateriel

Sensing & Safety  
•	Fotoaftastere		•	Induktive	følere		•	Kapacitive	følere	og	trykfølere		•	Kabler		 
•	Afstands-	og	breddemålingssensorer		•	Visionsystemer		•	Sikkerhedsnetværk		 
•	Sikkerhedssensorer		•	Sikkerhedsmoduler/relæmoduler		•	Sikkerhedsendestop
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