Munkabiztonsági fényfüggöny – F3SG-R
F3SG-R

• Robosztus, csavarodás védett tokozat, gyors és egyszerű
telepítés
• QR kódos jelölés az egyszerű hibaelhárítás érdekében
• Smartclick kábelcsatlakozás a gyors beállítás érdekében
industrial.omron.eu/f3sg-r

2

3

Biztonsági fényfüggöny – F3SG-R

Gyors és egyszerű telepítés
A munkabiztonsági fényfüggönyök arra szolgálnak, hogy segítsenek a gépgyártásra vonatkozó biztonsági
szabványok teljesítésében, azonban felszerelésük és karbantartásuk sok esetben gondot okoz. Ezért megújítottuk
az F3SG-R sorozatot, amely speciális funkcióinak és intelligens kialakításának köszönhetően lehetővé teszi, hogy
Ön minimális idő és energia befektetésével kiválaszthassa, felszerelje és karbantartsa biztonsági fényfüggönyét.
Például most már a gyors beállítás érdekében bepattintható bajonettzárat használunk. Emellett az új, a
csavarodásnak ellenálló készülékház problémamentessé teszi az illesztést. És ez még nem minden...
További fontos funkciók
•
•
•
•
•
•

Továbbfejlesztett, sokoldalú, némítást biztosító funkció – ideális számos gyártási művelethez
Szimpla behatolás elleni védelmre szolgáló Easy típus család
Maximum 100 m-es kábelhossz – a bekötés terén nagyobb rugalmasságot enged és meggyorsítja a beállítást
Akár 20 méteres érzékelési távolság – az egyszerű integráció érdekében
Optikai szinkronizáció az illesztés megkönnyítése érdekében
IP67 védelem a megbízható működés biztosítása érdekében poros vagy nagy nyomású mosást alkalmazó
környezetben is

Robosztus csavarodás védett
tokozat, gyors és egyszerű
bekötés
A rendkívül merev felépítés
kiküszöböli a felülről lefelé történő
elcsavarodásból fakadó
problémákat. Így Ön egyszerűbben
és gyorsabban állíthatja be az
eszközt. Ez a kialakítás továbbá azt
is megakadályozza, hogy a vibráció
következtében az optikai tengely
fokozatosan elmozduljon.

QR kód az egyszerű hibaelhárítás érdekében
Ha valami nem működik megfelelően, egyszerűen
olvassa be a hibaüzenet QR kódját az
okostelefonjával, majd keresse fel a hibaelhárítással
foglalkozó weboldalt. A következő nyolc nyelven
biztosítunk támogatást: kínai, angol, francia, német,
olasz, japán, koreai és spanyol.

Smartclick® kábelcsatlakozás a gyors beállítás
érdekében
Nincs szükség nyomatékszabályozásra: a Smartclick
csatlakozók az M12 vízálló csatlakozót mindössze 1/8
fordulattal elfordítva rögzítik a kábeleket. Ennek a
csatlakoztatási módszernek köszönhetően kevesebb
idő alatt összeköthet számos eszközt.
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A termékcsalád jellemzői és előnyei
Egyszerű beállítás – még felszerelés után is
Nagy nyomású mosást alkalmazó, illetve poros
környezetben történő alkalmazásra tervezve

Az alapfelszereltséghez tartozó rögzítőelemek segítségével elcsúsztathatja a függönyt
felfelé és lefelé, plusz függőleges irányú igazításokat végezhet. Opcionális, igazítható
rögzítőelemeink mind a függőleges, mind a vízszintes igazítást lehetővé teszik ±15º-ban.

Az F3SG-R biztonsági fényfüggöny eleget tesz az IP67
védelmi szabvány kritériumainak, ezért használható
nagy nyomású mosást alkalmazó, illetve poros
környezetben.

Választható észlelési képességek
• Két változat áll rendelkezésre: kézvédelem (30 mm) és
ujjvédelem (14 mm)
• Érzékelési távolság 0,3 métertől 20,0 méterig
• Védett magasság 160 mm és 2500 mm között

Az adó és a vevő automatikus
szinkronizálása
A két lépésből álló optikai szinkronizálás azt jelenti,
hogy nem szükséges fizikai összeköttetés
az adó és a vevő között. Így még több időt takaríthat
meg. A rugalmas kábelezés csökkenti
a szétkapcsolódás veszélyét és kiiktatja a
zajforrásokat.

A sugárnyaláb beállítása egyszerűen, két lépésben
Egyszerűen helyezze el a biztonsági függönyt a kívánt
helyen. Az igazítás befejeződésekor a felső és az alsó LEDek kigyulladnak.

F3SG-RE Easy változat a költséghatékonyság érdekében

Opcionális kiegészítő védelem
Fokozhatja az F3SG-R biztonsági fényfüggöny optikai
felszínének védelmét speciális védőburkolatunkkal (F39HGA és/vagy F39-HGB), amely megvédi az eszközt a
karcolásoktól és más mechanikai hatásoktól.

Munkadarab

4

Kifejlesztettünk egy szimpla funkciókkal rendelkező BE/KI változatot, amely
ideális megoldást jelent egyszerű alkalmazások esetében.
• A leggyorsabb (5 ms) válaszidő a piacon a biztonsági fényfüggönyök
között a legkisebb védett magassághoz képest
• Az előre kábelezett csatlakozóknak köszönhetően csökken a bekötési idő
és gyorsabban elvégezhető a telepítés
• A QR kódok révén a hibaelhárítás gyors és egyszerű
• Egyértelmű LED-es BE/KI jelzés
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Gondoskodjon az optimális szintű
biztonságról az egész gyártási folyamatban
az F3SG-RA segítségével
Kioltás
Az F3SG-RA egyaránt rendelkezik mozgó és fix kioltási
funkcióval. A sugarak számát megadhatja manuálisan,
az SD Manager 2-ben, illetve beállíthatja azt DIP
kapcsoló módban is; ehhez helyezzen egy megszakítást
okozó tárgyat az észlelési zónába, és a nyomógomb
használatával végezze el a készülék betanítását.

Elő nyugta funkció
Az elő nyugta nyomógomb megakadályozza, hogy a
gép újrainduljon mindaddig, amíg egy nem látható
munkatárs még a veszélyes zónában tartózkodik..
A A biztonsági rendszer visszaállítása előtt meg kell
nyomni egy helyi előzetes elő nyugta gombot a
veszélyes térben
B Munkabiztonsági fényfüggönyök, amelyek akár egy
villástargoncával is könnyen hozzáférhetők

Kisebb felbontás

C Reset nyomógomb a nyugtázáshoz és indításhoz.

A kisebb felbontás funkcióval a F3SG-RA képes figyelmen kívül hagyni egyes megszakított sugarakat (1–3 változó
sugár). Ez megváltoztatja a biztonsági fényfüggöny észlelési képességét, és rugalmasabb biztonsági beállításokat
tesz lehetővé, például abban az esetben, ha a tárgyak mozognak az észlelési zónában.

Sorolhatóság
Legfeljebb három F3SG-R készlet kapcsolható össze sorosan. A lépcsőzetes összekapcsolás révén egyetlen
biztonsági fényfüggönyként használhatók, így csak az egyik készletet kell összekötni a vezérlővel, és ki lehet iktatni
a kölcsönös interferenciát. Ha a sorba kapcsolt F3SG-R készletek egyike behatolást észlel, mindkét biztonsági
kimenet kikapcsol.
• Csatlakoztatható készletek száma: legfeljebb 3
• Sugarak száma: legfeljebb 255 sugár
• A lépcsőzetesen csatlakoztatott szegmensek közötti kábelek hossza összesen: max. 10 méter

Nyomja meg az elő nyugta gombot
a gépben

Haladjon át a biztonsági
fényfüggönyön, és hagyja el a
veszélyes zónát

Ha kiért a veszélyes zónából,
nyomja meg a reset gombot
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Némítás az F3S-RA-hoz
Intelligens némítóaktivátor

ADVANCED
Automatizált gyártási rendszerek hozhatók létre állandó
megfigyelőkkel ott is, ahol a munkadarabok veszélyes
körülmények között érkeznek és távoznak, a némítással
növelhető a hatékonyság, és a kezelő személy
biztonsága.

Az intelligens némítóaktivátor olyan alkalmazások
esetén egészíti ki az F3SG-RA funkcióit, amelyekben a
munkadarab előre-hátra rezeg, illetve amelyekben a
raklapon lévő termékekben kis rések találhatók.

Némítási opciók teljes skálája érhető el
a standard Omron kiegészítőket használó F3SG-RA
biztonsági fényfüggönyökkel.
Az F3SG-RA 3 különböző némítási módot kínál:

X-alakú némítás

Intelligens némítóaktivátor használata T-alakú némítás esetén

• Standard némítási mód (T-alakú némítás és X-alakú
némítás)
• Csak a kilépéskor aktív némítás (L-alakú némítás)
• Helyzetészlelési mód (pl. a robot biztonságos
helyzetben állt meg)
A sugártartományra vonatkozóan a következő
beállítások választhatók némítási állapot esetén.
• Némítás a teljes tartományban
• Némítás a tartomány egy részében
• Dinamikus némítás
Dinamikus némítás
Amikor különböző magasságú munkadarabok haladnak
ugyanazon a szállítószalagon, a dinamikus némítás
funkció a munkadarab magassága alapján
automatikusan beállítja a megfelelő sugarakat.

SD Manager2 konfigurációs eszköz
Dinamikus némítás használata L-alakú némítás esetén

A beállítási és észlelési hibák minimálisra
csökkentése
Az SD Manager2 konfigurációs eszköz megjeleníti a
telepítési helyzeteket és beállításokat, és segítséget
nyújt ahhoz, hogy már az első konfiguráció megfelelő
és megbízható legyen. Emellett az F3SG-R-ben eltárolt
adatokat felhasználva elemezheti a némítási hiba miatt
bekövetkezett megállásokat, így a minimálisra tudja
csökkenti a váratlan állásidőt.
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Funkciók listája
Speciális funkció

Fejlett típus
F3SG-RA

Alaptípus F3SG-RE

Gyári alapértelmezett
beállítás

PNP/NPN kimenet

l

PNP kimenet

Külső tesztbemenet

l

24 VDC-re aktiválódik

Interlock

l

n

Auto Reset Mode

Elő nyugta

l

n

Gyárilag inaktív

Külső eszközfigyelés (EDM)

l

n

Gyárilag inaktív

Mellék kimenet

n

Némítás/Felülírás visszajelzés

Némítás

n

Általános némítási üzemmód

Felülírás

n

Engedélyezett

Fix kioldás

l

n

Gyárilag inaktív

Mozgó kioldás

l

n

Gyárilag inaktív

Minimum felbontás

n

Gyárilag inaktív

Figyelmeztető zóna

n

Gyárilag inaktív

Választható pásztázási
módok

l

Működési tartomány

l

Kód A
£

Rövid működési tartomány
üzemmód

Optimális válaszidő

n

Általános üzemmód

Lámpa

n

Piros: Gyárilag inaktív
Narancssárga: Gyárilag inaktív
Zöld: Némítás/Felülírás
visszajelzés

Kioltott fénysugár
figyelmeztető kimenet

n

Gyárilag inaktív

l Beállítás DIP kapcsoló segítségével
n Beállítás konfigurációs eszköz segítségével
£ Beállítás kábelezéssel

Szeretne további tájékoztatást kapni?
OMRON MAGYARORSZÁG
+36 1 399 30 50
industrial.omron.hu
omron.me/socialmedia_hu

Elérhetőségeink Európában
Ausztria
Tel: +43 (0) 2236 377 800
industrial.omron.at

Egyesült Királyság
Tel: +44 (0) 1908 258 258
industrial.omron.co.uk

Németország
Tel: +49 (0) 2173 680 00
industrial.omron.de

Spanyolország
Tel: +34 902 100 221
industrial.omron.es

Belgium
Tel: +32 (0) 2 466 24 80
industrial.omron.be

Finnország
Tel: +358 (0) 207 464 200
industrial.omron.fi

Norvégia
Tel: +47 (0) 22 65 75 00
industrial.omron.no

Svájc
Tel: +41 (0) 41 748 13 13
industrial.omron.ch

Cseh Köztársaság
Tel: +420 234 602 602
industrial.omron.cz

Franciaország
Tel: +33 (0) 1 56 63 70 00
industrial.omron.fr

Olaszország
Tel: +39 02 326 81
industrial.omron.it

Svédország
Tel: +46 (0) 8 632 35 00
industrial.omron.se

Dánia
Tel: +45 43 44 00 11
industrial.omron.dk

Hollandia
Tel: +31 (0) 23 568 11 00
industrial.omron.nl

Oroszország
Tel: +7 495 648 94 50
industrial.omron.ru

Törökország
Tel: +90 212 467 30 00
industrial.omron.com.tr

Dél-afrikai Köztársaság
Tel: +27 (0)11 579 2600
industrial.omron.co.za

Lengyelország
Tel: +48 22 458 66 66
industrial.omron.pl

Portugália
Tel: +351 21 942 94 00
industrial.omron.pt

További Omron képviseletek
industrial.omron.eu
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pidätämme oikeuden muuttaa asiakirjaa milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta.

